:)
Tässä saat leirikirjeen joka sisältää paljon tärkeää tietoa kesän riparista.
Lue kirje huolellisesti, näytä se vanhemmillesikin ja pidä kirje tallessa.

R4-rippileiri ALKAA maanantaina 28.6.2021 Ristiniemen kurssikeskuksessa (Papinniityntie 118).
Ristiniemeen saavutaan yhteisellä linja-autokyydillä.
Linja-auto lähtee klo 9.00 Kotkan seurakuntakeskuksen edustalta (Mariankatu 14), pysähtyy
Langinkosken kirkon pysäkillä (Kotkantie, kirkkoa vastapäätä) ja Karhulan entisellä linjaautoasemalla, jonka jälkeen saapuu Ristiniemen kurssikeskukseen. Ole ajoissa sillä pysäkillä, mistä
hyppäät kyytiin ja varmista, että nouset bussiin, joka vie sinut Ristiniemeen.
Rippileiri PÄÄTTYY lauantaina 3.7.2021. Ristiniemestä lähdetään yhteisellä linja-autokyydillä.
Linja-auto lähtee klo 13.15 Ristiniemestä ja ajaa saman reitin kuin leirille tullessa,
mutta käänteisessä järjestyksessä.

HUOM! Jos ruoka-aineallergioissasi on tapahtunut muutoksia rippikouluun ilmoittautumisen
jälkeen, ilmoitathan siitä välittömästi Hessulle 041 4626 222 tai heidi.nykvist@evl.fi,
jotta keittiöhenkilökunta ehtii varautua asiaan!!

- pussilakana/makuupussi, aluslakana ja tyynyliina sekä yöasu
- pyyhe (mieluiten kaksi hygieniasyistä), peseytymisvälineet ja uikkarit jos tahdot uida
- riittävän hyvät ulkoiluvaatteet ja kengät (satoi tai paistoi, Suomen kesä)
- riittävästi vaihtovaatetta ja yhdet helpot kengät siirtymiin rakennusten välillä
- hyttyskarkotetta ja aurinkorasvaa sekä päähine ja juomapullo
- omat henkilökohtaiset lääkkeet – Jos lääkityksessäsi on tapahtunut muutoksia ilmoittautumisen
jälkeen, tuothan mukanasi huoltajan allekirjoittaman vapaamuotoisen tiedotteen asiasta!
- kelakortti kaiken varalta ja omia hengityssuojaimia (hengityssuojaimia on saatavilla myös
Ristiniemestä)
- omat kirjoitusvälineet
- sopivasti herkkuja (leirillä ei ole kioskia)
- halutessasi voit ottaa mukaan myös oman instrumentin (esim. kitara), muistathan kuitenkin, että
ne ovat leirillä mukana omalla vastuullasi

Sinut on vakuutettu seurakunnan puolesta, mutta mukana
olevat puhelimet/tabletit ovat omalla vastuulla ja niitä
käytetään ainoastaan yhteisen ohjelman ulkopuolella.
Älä ota muuta elektroniikkaa leirille (kuten tietokonetta).
Leirimme ovat täysin päihteettömiä.
Myös energiajuomat ovat kiellettyjä.

Koronatilanteen osalta huomioitavaa (tarkemmat koronaohjeet erillisessä liitteessä):
• Jos nuorella on koronavirukseen liittyviä oireita, hän ei voi osallistua leirille tai konfirmaatioon.
• Mikäli nuorella tulee kesken leirin koronavirukseen liittyviä oireita,
nuoren leiri keskeytyy ja näin myös konfirmaatio siirtyy.
• Leirillä täytyy olla kaikki tarvittava mukana. Ulkopuoliset voivat vierailla leirillä vain erityisen
painavista syistä ja näistä on sovittava etukäteen leirin työntekijän kanssa!
Leirillä pärjäät maalaisjärjellä, reippaalla mielellä ja ennakkoluulottomalla asenteella.
Rippikoululeiri on hieno kokemus mutta sen onnistuminen on kiinni meistä kaikista, sinustakin!
Mitään erityisiä taitoja, varusteita tai ennakkovalmistautumista et kuitenkaan tarvitse.
Ristiniemen keittiö tarjoilee hyvää ruokaa viisi kertaa päivässä. Yöt on rauhoitettu nukkumiselle.
Leirin alussa käymme läpi yhteisiä sääntöjä ja ohjeita ja tutustumme kurssikeskuksen käytäntöihin.
Tiivis leiriohjelma ja koronatilanne ei salli poistumista leirin aikana, esim. treeneihin tai kisoihin!
Rippikouluryhmämme omilta sivuilta (kotka-kyminseurakunta.fi/2021rippikoulut/r4)
löydät kaikki rippikouluun liittyvät tärkeät tiedot. Toivomme, että palautatte mieliin sivuilta löytyvät
rippikoulun periaatteet sekä tutustutte nopean puuttumisen metodiin ja päihdeohjelmaan.
Ulkoläksyjä (uskontunnustus, Isä meidän -rukous, Herran siunaus ja 10 käskyä) kannattaa tarkastella
etukäteen. Niitä ei tarvitse kuitenkaan liikaa jännittää, kenenkään rippikoulu ei ole jäänyt kiinni
ulkoläksyistä. Ei huolta siis!
Leiri maksetaan sähköpostiin saapuneen maksulinkin kautta. Jos perheelläsi on
taloudellisesta tilanteesta johtuen vaikeuksia maksaa rippikoulumaksua, voit ottaa yhteyttä
Janne Blombergiin (janne.blomberg@evl.fi) ja pyytää maksuvapautusta. Tai jos tarvitset
maksulle lisämaksuaikaa, voit olla yhteydessä Minna Paanaseen
(minna.t.paananen@evl.fi). Leirimaksu tulee olla suoritettu ennen leirin alkua!

- Konfirmaatiomessumme on sunnuntaina 4.7.2021 klo 10.00 Kotkan kirkossa.
- Varaudu siihen, että konfirmaatio kestää n. 1-1,5h.
- Rippikoululainen, olethan paikalla jo klo 9.00, jolloin harjoittelemme messun kulun, puemme
albat ja valmistaudumme konfirmaatiomessuun.
- Tarkemmat tiedot konfirmaatiota koskien erillisessä liitteessä.
Rippikoulussamme ovat mukana pastori Jari Savinainen, kesäteologi Inka Pänkäläinen, kanttori
Susanna Hauer ja nuorisotyönohjaaja Heidi ”Hessu” Nykvist. Yökkö huolehtii leirin turvallisuudesta
yöaikaan. Lisäksi mukana ovat tietysti ihanat isoset ja apuohjaaja! Nähdään Ristarissa! :)
Yhteystietomme näet alta. Voit (ja pitääkin!) olla yhteydessä meihin kaikissa rippikouluun liittyvissä
asioissa. Kaikki sellaiset asiat, jotka jotenkin vaikuttavat rippikouluusi ja leirillä olemiseen kannattaa
ottaa puheeksi. (Jos emme heti vastaa puheluusi, laita viestiä, soitamme kyllä takaisin.
Voit lähettää myös tekstiviestin, WhatsApp-viestin tai sähköpostia.)
P.S. Jos sinulla on vielä rippikoulun seurakuntajaksoon liittyviä tehtäviä
hoitamatta, ole välittömästi yhteydessä Hessuun. Rippileirille ei voi
osallistua, jos seurakuntajaksoa ei ole suoritettu asianmukaisesti!
Heidi ”Hessu” Nykvist
041 4626 222
heidi.nykvist@evl.fi

Jari Savinainen,
Inka Pänkäläinen ja
Susanna Hauer

