Hellurei!
Näin se kesä keikkuen tulevi ja on alkamassa maailman mahtavin ja loistelian RIPPILEIRIMME! Ja
kaikki huutaa: JEE! Ja siihen liittyen vimpat infot.
Kuljetus:
Leirille tullaan yhteisellä kuljetuksella ja leirin lopuksi menemme yhteisellä kuljetuksella
konfirmaatio hartjoituksiin, josta huoltajat harjoitusten lopuksi hakevat nuorensa kotiin.
Ti 4.6. reitti ja aikataulu:
klo 11.00

Toijan Neste

klo 11.30

Kitulan Sale

klo 11.45

Kiikalan Kirkko

...ja siitä Lammenjärvelle, jossa aloitamme lounaalla. Nautittuamme maan mainiota apetta,
siirrymme majoitukseen ja solahdamme leirin arkeen sujuvasti.

Ti 11.6. klo 12.15 lähdemme yhteisesti konfirmaatioharjoitukseen Suomusjärven kirkkoon.
Harjoitus loppuu klo 14.00 jolloin pääsee omalla kyydillä kotiin.

Mitä pakata mukaan leirille...no tässäpä vinkkiä siihen!
- Leiri osallistujakortti, jonka olet yhdessä vanhempien kanssa täyttänyt
- Vaatteita moneen säähän (varaudu röntöstely vaattein sekä viileiden ja sateisten kelien varalle
myöskin; ota myös jalkineet joissa hyvä liikkua ja juosta)
- Omat hygienia tarvikkeet, pyyhe ja uikkarit
- Omat henkilökohtaiset lääkkeet (Huom! myös päänsärkylääke mukaan jos tarvetta)
- tyynyliina, aluslakana ja pussilakana/makuupussi
- kynä ja kumi, puhelimesi laturi
- limua, karkkia yms. pientä herkkua voit halutessasi ottaa mukaan (Huom! Energiajuomat eivät

ole sallittuja leirillä ja jos niitä on mukana, ne otetaan leirin ajaksi säilytykseen jääkaappiin ja
luovutetaan takaisin konfirmaatioharjoituksen jälkeen)
- jos tykkäät kalastaa, voit ottaa kalastusvälineesi mukaan
- jos harrastat musisointia, oman soittimen saa ottaa mukaan (leiriltä löytyy kitara, rumpuja,
koskettimet ja ehkä jopa ukulelejä)
- mukaan ET TARVITSE irto kaijuttimia, tupakka tai alkoholi tuotteita tai muitakaan lainvastaisia
asioita (irtokaijuttimet ei ole lainvastaisia mutta musisioimme yhdessä ja ne ovat turhat : D )

KONFIRMAATIO on juhla jota kohti on yhdessä puoli vuotta kuljettu. Ja tämä hetki koittaa Su
16.6. klo 10.00 Suomusjärven kirkossa. Leiriläiset saapuvat paikalle tuntia aiemmin eli klo 9.00
valokuvausta varten. Valokuvauksesta tulee erillinen info leirillä. Konfirmaatio messun pituus on
noin 1,5 tuntia. Nuoret saapuvat kirkkoon ja poistuvat kirkosta kulkueena. Kukat ja halaukset
saa antaa messun loputtua kirkon pihalla. Valokuvaaminen on sallittua messussa omalta
paikalta.

Jos jäit pohdiskelemaan ja ihmettelemään jotain; ota rohkeasti yhteyttä
Simone alias "Simppa" 0447745249 / simone.koivisto@evl.fi

Koko leirijengin puolesta

