Hei Ripari 1 rippikoululainen !
Tässä kirjeessä on tietoa leirijaksoon liittyen.
Leirijakso alkaa lauantaina 5.3. klo 9.00 Iisalmen seurakuntatalolta (Ilvolankatu 14b), josta lähdemme
linja-autokuljetuksella Hirsikankaan leirikeskukseen Sukevalle.
Leiri päättyy perjantaina 11.3. Kustaa Aadolfin kirkossa klo 13 alkavaan konfirmaatioharjoitukseen.
Kotiin pääsee noin klo 14.
Ulkoläksyt ovat uskontunnustus, Isä meidän -rukous, käskyt, pienoisevankeliumi (Joh. 3:16), kaste- ja
lähetyskäsky ja Herran siunaus. Ulkoläksyt ovat osa rippikoulua ja ne suoritetaan rippikoulun aikana,
joten opettele ne kotona jo hyvissä ajoin. Ulkoläksyt löytyvät mm. Raamatusta ja riparin verkkosivuilta.
Kaikki talvikauden opetukset (eri kokoontumiset) tulee olla suoritettuna ennen leirijaksoa. Mikäli
sinulla on kysyttävää tai ongelmia asian suhteen, niin ottakaa yhteyttä Anuun, Jariin tai Emmaan.
Konfirmaatio on sunnuntaina 13.3. klo 13.00 Kustaa Aadolfin kirkossa. Rippikoululaisten on oltava
kirkossa viimeistään klo 11.30 mm. kuvausta ja harjoittelua varten. Kummien tulee olla kirkossa
harjoittelua varten klo 12.30. Konfirmaatiomessu striimataan Iisalmen seurakunnan YouTube-kanavalle.
Tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.
Rippikoululaisista otetaan ryhmäkuva ennen
konfirmaatiota. Mikäli haluat itsellesi ryhmäkuvan ja/tai
yksityiskuvan käy ilmoittautumassa etukäteen:
https://studiokj.kuvatilaus.fi/MR9Z2H täytä tarvittavat
tiedot. Lisätietoa Studio KJ puh. 0500 175 644.
Seurakunnan vakuutukset kattavat henkilövahingot, mutta
ei tavaroita. Harkitse itse, mitä kannattaa ottaa mukaan.
Turhaa arvotavaraa leirille ei kannata rahdata. Läppäreitä,
tabletteja / vastaavia ei kannata ottaa leirille mukaan. Bluetooth- tai muut vastaavat kaiuttimet eivät saa
aiheuttaa häiriötä leirillä.
Leiri on päihteetön. Tupakointi, päihdyttävien aineiden käyttö ja energiajuomat on leirin aikana kielletty.
Älä siis ota mukaan tupakkatuotteita (koskee myös sähkötupakkaa ja nuuskaa) tai päihdyttäviä aineita tai
energiajuomia.
Koronaohjeistus
- noudatetaan voimassaolevia ohjeistuksia (mm. THL, Ylä-Savon Sote, seurakunta)
- tehostettu käsienpesu
- käytetään käsidesiä
- suositellaan edelleen maskin käyttöä
- pienissäkin oireissa otettava yhteys leirin työntekijöihin
- leirille ei voi tulla kipeänä/koronaan sairastuneena  yhteys rippikoulun työntekijöihin
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Varustelista leirille:














Raamattu ja vihko
muistiinpanovälineet (kynä, kumi, tusseja yms.)
lakanat (lakana, tyynyliina, pussilakana), ei makuupussia
peseytymisvälineet, pyyhe
hammasharja ja -tahna
talvivaatteet (takki, ulkoiluhousut, pipo, hanskat/rukkaset)
talvikengät (pitkävartiset, esim. tennarit ovat huonot kengät ulkoiluun) – olemme ulkona joka
päivä
vaihtovaatetta riittävästi (joka päivälle vaihto sukat,
paidat, alkkarit jne.)
sisäkengät, tossut tai villasukat
omat henkilökohtaiset lääkkeet (myös päänsärkyyn)
kelakortti
käteistä rahaa kioskiostoja varten (myös kolikkorahaa)
ja tietysti paljon iloista leirimieltä !!!

Leiririppikoulujen luonteeseen kuuluu, että kaikki osallistujat, niin
leiriläiset kuin työntekijät ja isoset, sitoutuvat yhteisiin
pelisääntöihin. Näitä ovat mm. toisten kunnioittaminen, riittävän levon takaaminen kaikille, asiallinen
käyttäytyminen ja kielenkäyttö. Lisäksi kaikkien osallistumista tarvitaan leirihengen luomiseen, jotta
kaikille jää mukava muisto riparista.
Mikäli sinulla tai perheelläsi on kysyttävää rippikoulusta, niin ota yhteyttä leirin ohjaajiin.
Leiriläisiä voi tarvittaessa tavoitella myös työntekijöiden puhelinnumeroista.

Taivaan Isän siunausta sinulle ja kotiväellesi!
Ripariterveisin
Anu Backman
leirin pappi
044 7335 284
anu.backman@evl.fi

Jari Nousiainen
lähetyssihteeri
044 7335 262
jari.nousiainen@evl.fi

Emma Immonen
vs. nuorisotyönohjaaja
044 7335 216
emma.immonen@evl.fi

isoset Helmi Järveläinen, Senni Kukkonen, Milka Mehtätalo, Olli Paldan ja Juuso Vatanen sekä
yöpäivystäjä Juuso Laukkanen.

Ripari 1 verkkosivut: www.iisalmenseurakunta.fi/rippikoulut/2022-rippikoulut/ripari-1
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