Tervehdys rippikoululainen ja huoltaja! Espoossa 11.6.2020
Rippileirimme Pöyhölässä 13.-20.7 lähestyy, jippii!
Suurin osa ennakkotapaamisemme jouduttiin Koronan takia peruuttamaan, mutta vielä vielä ehdimme pitää
riparilaisten toiminta/tutustumispäivän ja halukkaille vanhemmille myös infoillan. Listaan alla
tapaamisemme ja huomioitavia tärkeitä tehtäviä ja asioita leiriämme varten. Olen lähdössä perjantaina
tutustumaan leiripaikkaamme Keurusselän Rantakartanoon, jossa selvittelen leiriämme varten kaikki
turvallisuuteemme liittyvät asiat. Olemme saaneet myös asiantuntija-apua infektiotauti lääkäreiltä ja
pyrimme tekemään parhaamme, että pysyisimme terveenä, kuitenkin niin, että voimme nauttia ja iloita
kauniista leiriympäristöstä ja saada mahtava leiri aikaan poikkeusolosuhteista huolimatta.
TÄRKEÄÄ ENNEN LEIRIÄ!
TULETHAN VAIN TERVEENÄ TAPAAMISIIN JA LEIRILLE! Jos perheenjäsenenne on sairaana,
täytyy leiriläisenkin käydä Koronatestissä ennen leirille tuloa. Jos myöhästyt koronatestin takia ei
haittaa, leirille voi liittyä myöhemminkin. Myös loppukesän leireille pääsee, jos Korona yllättää.
Kaikki halukkaat pääsevät kyllä ripille, mutta pyritään toimimaan mahdollisimman hyvin ja
turvallisesti. Jos leirillä joku sairastuu, vanhemmille ilmoitetaan välittömästi ja potilas pyritään
eristämään ja saattamaan korona testiin. Turvallisuusohjeista lisää tietoa vanhempainillassa.

! Palautathan mahdollisimman nopeasti HENKILÖTIETOLOMAKKEEN huolellisesti täytettynä
(huomioi erityisesti mahdolliset sairaudet, lääkitykset, mielenterveyteen liittyvät asiat ja kaikki hyvinvointiin
vaikuttavat tekijät kirjattuna lomakkeeseen, joka on vain meidän ohjaajien luettavissa) PALAUTUS
Kirkkokatu 10 (Espoon keskuksen uimahallia vastapäätä oleva rakennus), kirjeen päälle Kirsi Kanerva.
Kirkonkymppi Avoinna arkisin kesäkuussa klo 8-15)
Palautathan piakkoin MINÄ aiheisen tehtävän sähköpostitse kirsi.kanerva@evl Viimeistään 28.6.
ULKOLÄKSYJÄ kannattaa jo opetella, kyselemme niitä leirin alkupuolella, Niitä ovat
USKONTUNNUSTUS, ISÄ MEIDÄN RUKOUS, HERRAN SIUNAUS JA 10 KÄSKYÄ. Nämä löytyvät
www.lujakallio.fi sivuilta, josta löydät myös aikaisemmin lähteneet kirjeet ja viestit Pöyhölä 2
ripariryhmälle. Laitan myös kirjeeseen paperiversion.
RIPPIKOULUN VANHEMPAINILTA 6.7 klo 18-20, Kirkon kymppi Kirkkokatu 10 (3 krs.
kokoushuoneiden ovikello) jos ette pääse paikalle haluaisimme kuitenkin muutaman sanan vaihtaa vaikka
puhelimitse Kirsi Kanerva p.0505110165 ajalla 15.6-19.6 tai 6.7-12.7 kirsi.kanerva@evl.fi ja Päivi Linervo
puhnro. ilm. 1,7, josta alkaen tavoitettavissa paivi.linervo@evl.fi
RIPARILAISTEN TOIMINTAPÄIVÄ 10.7 klo 12-16 Piknik tyyliin Träskändan puistossa, voit tuoda
mukanasi istuinalustan jos löytyy
. Kokoonnumme Auroran kappelin sisäpihan (P -paikkojen puoli) oven
eteen klo 11.45. Osoite Heiniemenpolku HUOM! TÄRKEÄ TAPAAMINEN! Toivomme, että pääset sillä
tämä on ainoa tapaaminen ennen leirille lähtöä, tapaat myös isoset ja ohjaajat.
LEIRIJAKSO Pöyhölässä 13.-20.7
LÄHTÖ ESPOON TUOMIOKIRKON SEURAKUNTATALOLTA (Kirkkopolku 1) 13.7 klo 9.15
OLE PAIKALLA AJOISSA JO KLO 9! Kuljettajanamme on Lehtimäen liikenne.
PALUU PÖYHÖLÄSTÄ ESPOON TUOMIOKIRKON SEURAKUNTATALOLLE 20.7
Lähtö Pöyhölästä KLO 12, saapuu Keuruulta n. klo 15.30, Ajoaika n.3,5h.

TÄRKEÄÄ LEIRIN JÄLKEEN!
KONFIRMAATIOHARJOITUS ja VALOKUVAUS Espoon tuomiokirkossa ke 12.8 klo
(ennakkotiedoista poiketen) jo klo 14.30-16.30
KONFIRMAATIO Espoon tuomiokirkossa la 15.8 klo 10. Osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, joten
ohjeistus on että 6 vierasta saa tulla paikanpäälle rippilapsen mukana. Tilaisuus striimataan suorana.

Rippikoulun leirijaksosta
OTA MUKAAN:
- lakanat (aluslakana, pussilakana ja tyynyliina), ei makuupussia!
- riittävästi vaihtovaatteita sekä halutessasi esim. villasukat tai sisäkengät (majoitusrakennuksen lattiat
voivat olla kylmiä)
- ulkoiluvaatteet ja helppokäyttöiset kengät, joilla voi tarvittaessa myös juosta ja kävellä maastossa
- saunomis- ja uintikamppeet (pyyhe, pesuaineet, uimapuku yms.)
- omat henkilökohtaiset tavarat (hygieniatuotteet jne.) ja lääkkeet
- muistiinpanovälineet (kynä ja kumi)
- tutustumisvihko missä on jo kaikki merkinnät (muistathan, että vihkon lopusta löytyvät myös ennen leiriä
opeteltavat ulkoläksyt, jotka kuulustellaan heti leirin aluksi.)
- aurinkorasvaa, vesipullo ja hattu ulkoilua varten olisi myös hyvä olla mukana
- jos soitat jotakin pianoa pienempää instrumenttia, ota se mukaan
- runsaasti iloista mieltä
NÄITÄ ET TARVITSE
- tietokone, tv tai puhelinta isommat musiikkilaitteet
LEIRILLÄ KIELLETTYJÄ OVAT:
- tupakat, nuuskat, energiajuomat ja kaikki päihteet
HUOM! Espoon tuomiokirkkoseurakunta ei vastaa leirille mukaan otettujen arvoesineiden rikkoontumisesta
tai häviämisestä leirin aikana.
Mikäli olet saanut esim. antibioottikuurin tai vastaavan, ilmoita mukaan tulevista lääkkeistä Kirsille
viimeistään lähtöpäivänä. Jos uskot tarvitsevasi viikon aikana tavallisia särkylääkkeitä, voit ottaa niitä itse
mukaan. Leirin ohjaajilla on hätätapauksia varten mukana pieni ensiapulaukku. Työntekijät eivät saa antaa
nuorille leirillä mitään lääkkeitä ilman huoltajan lupaa.
Kännyköitä ei saa rippikoulussa käyttää yhteisen ohjelman aikana (esim. oppitunnit, ruokailu), paitsi jos
niitä käytetään yhteisestä sopimuksesta, esim. oppimisen apuna. Mikäli kännyköiden käytössä on ongelmia
ohjelman tai yörauhan aikana, ohjaajat voivat kerätä ne ohjelman/yön ajaksi pois. Kiireellisissä tapauksissa
kotiväki tavoittaa nuoren ohjaajien kautta.

Konfirmaatioharjoitus pidetään Espoon tuomiokirkossa keskiviikkona 12.8. klo 14.30-16.30. Harjoituksen
yhteydessä otetaan ryhmämme yhteiskuva sekä halutessanne yksityiskuva nuoresta. Kuvauksen hoitaa Kuva
Ahti. Konfirmaatio on Espoon tuomiokirkossa sunnuntaina 15.8 klo 10. Konfirmaatio kestää hieman yli
tunnin. Sen jälkeen nuorille jaetaan todistukset ja nuorista voi vaikka ottaa kuvia alba päällä, joten kirkolle
kannattaa varata aikaa yhteensä pari tuntia. Konfirmaatioon ovat lämpimästi tervetulleita myös nuoren
kummit ja muut läheiset (Valitettavasti vain 6 henkilöä /rippilapsi). Pyydämme vähintään yhtä kummeista
mukaan siunaamaan nuoren konfirmaatiossa. Ilmoitattehan meille, mikäli kummit eivät pääse paikalle.
Mitä tahansa kysyttävää mieleen tuleekin, meihin voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.
Aurinkoista kesää toivottavat leirijaksoa jo odottavat,
Kirsi Kanerva p. 0505110165 kirsi.kanerva@evl.fi perhetyönohjaaja ja Päivi Linervo puhelinnumero
ilmoitetaan 1.7 paivi.linervo@evl.fi pappi
kausityöntekijä Lexa Lehomaa, leiriavustaja Kuura Sipilä sekä isoset: Emma Tepponen, Onni Salminen,
Inka Tuulaniemi, Siiri Kanen ja Iida Tamminen.

