Rippikoulu Väentupa 3
Lähtö, paluu ja varusteet

Rippikoulumme lähtö- ja paluuajat
Nyt on selvillä rippikoululeirille lähtö ja paluu. Kirjoita nämä tiedot heti
kaikkiin mahdollisiin muistivälineisiin. Kerro ne myös vanhemmillesi.
Matka leirille tehdään tilausajobussilla. Tässä tiedot lähtö ja paluu ajoista.
ma 20.7.2020 klo 10:00 Lähtö leirille
Tuomiokirkon seurakuntatalo (Kirkkoranta 2). OLE AJOISSA PAIKALLA!
ma 27.7.2020 n. klo 11:45 Paluu leiriltä
Tuomiokirkon seurakuntatalo (Kirkkoranta 2).

Tapaaminen
Tapaamme kerran ennen leiriä! Tuo tapaaminen on sunnuntai 19.7. klo
11:30 Espoon tuomiokirkon vieressä olevassa toimituskappelissa
(Kirkkopuisto 5).

Varustelista leirille
•
•
•
•
•
•
•

liinavaatteet (aluslakana, pussilakana ja tyynyliina, halutessaan voi
ottaa makuupussin mutta aluslakanan tarvitaan joka tapauksessa)
peseytymisvälineet, uimapuku ja pyyhe
riittävä määrä vaihtovaatteita lämpimämmälle, kuivemmalle,
kylmemmälle ja kosteammalle kelille
sisäkengät / -tossut / -sukat oman mukavuuden vuoksi
henkilökohtaiset lääkkeet (henkilötietolomakkeessa ohjaajille
kerrotut).
kelakortti mahdollisia sairaustapauksia varten
muistiinpanovälineet (vihko, kyniä)

Muuta huomioitavaa
•

•
•

•
•
•

Ennen leiriä tulisi välttää isoja tapahtumia, joissa on koolla paljon
ihmisiä. Tällä varotoimenpiteellä varmistamme itsemme ja toinen
toisemme turvallisuuden.
Rippikoululaisten, isosten ja ohjaajien täytyy olla ennen leirille lähtöä
täysin oireettomia.
Jos leirillä sairastuu, olemme yhteydessä kunnan
terveysviranomaisiin sekä huoltajiin. Noudatamme viranomaisten
määräyksiä ja suosituksia.
Ohjaajilla tulee olla henkilötietolomakkeet kaikista rippikoululaisista,
jossa on yhteyshenkilön nimi leirijakson aikana.
Leirillä emme vieraile muualla, eikä leirille oteta vierailijoita.
Noudatamme hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

Henkilötietolomake
Kaikilta rippikoululaisilta tulee olla allekirjoitettu henkilötietolomake. Tämä
lomake on meidän yhteinen sopimuksemme turvallisesta ja hyvästä
rippikoulusta. Henkilötietolomakkeen voi palautta 19.7. tapaamisessa.
Lomake on toimitettu joulukuun infokirjeen mukana.

Konfirmaatio
Hallitus on linjannut 17.6.2020, että koronaan liittyviä rajoituksia puretaan.
Tämän hetken tietojen mukaan 1.8. lähtien on sallittu yli 500 hengen
tilaisuudet sekä ulkona että sisällä. Espoon seurakuntien ohjausryhmä ei ole
vielä antanut tarkkoja ohjeita konfirmaatioita varten. Odotamme että nuo
ohjeet tulevat pian. informoimme niistä heti kun tiedot saadaan. On siis
mahdollista, että konfirmaatiossamme la 8.8.2020 ei ole enää tiukkoja
kokoontumisrajoituksia.
Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus on Espoon tuomiokirkossa pe 7.8. klo
14-16. Valokuvauksen yhteydessä otetaan ryhmäkuva ja rippikoululaisen

yksittäiskuvat. Valokuvauksen toteuttaa Oma Desing valokuvaamo.
Valokuvien tilaaminen ja ostaminen on vapaaehtoista.
Konfirmaatio on la 8.8. klo 10 Espoon tuomiokirkossa. Informoimme
mahdollisista rajoituksista tai niiden poistumisesta heti kun se on
mahdollista.

Kysymykset ja yhteydenotot
Jos teillä on kysymyksiä, joihin haluatte vastauksen, ottakaa yhteyttä.
Ohjaajat
Pentti Airaksinen
pentti.airaksinen@evl.fi
040 5311 013
Tuija Kuusinen
tuija.kuusinen@evl.fi
040 5311 041
Iida Tarkamo

