LEIRIKIRJE JA TIETOA KONFIRMAATIOSTA / Naarila 2
Lue tämä kirje huolellisesti!
ETUKÄTEISTEHTÄVÄT
Suurimmalla osalla Naarila 2-porukasta tutustumiskäynnit eli passimerkinnät oli suoritettuna 3.5.,
kuten oli ollut määrä. Mattimyöhäsillä rippikoulupassiin merkittävät tutustumiskäynnit
(seurakuntatilaisuudet, jumalanpalvelukset ja palvelutehtävä) pitää olla hoidettuna ennen
kaupunkipäivää. Koska aikaa on enää vajaa kuukausi, puutteet kannattaa korjata pikimmiten,
esim. kaikissa kirkoissa ei ole jumalanpalveluksia joka sunnuntai. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä
Hennaan. Kun passi on täynnä, ota siitä kuva ja lähetä Hennalle (044 774 5214).

KAUPUNKIPÄIVÄ
Ke 13.6. aloitamme Uskelan kirkossa klo 10, josta siirrymme Salo-Uskelan seurakuntataloon.
Päivä päättyy Salo-Uskelan seurakuntatalossa n. klo 14.30. Päivän aikana nautimme lounaan.

LEIRIJAKSO
Naarilaan lähdemme to 14.6. klo 10 bussilla Salo-Uskelan seurakuntatalolta. Leiri päättyy to
21.6. klo 13.30, jolloin olemme takaisin Salo-Uskelan seurakuntatalolla. Jos sinut tuodaan
Naarilaan, ilmoita asia viimeistään kaupunkipäivässä Hennalle.
Mukaan tarvitset:
-

riittävästi (ei liian hienoja) vaatteita helteeseen ja vähän kylmempäänkin.
ulkoiluun sopivat vaatteet ja jalkineet
lakana, pussilakana, tyynyliina ja yöasu
pyyhe, uimapuku
hygieniatarvikkeet, hammasharja yms. sekä mahdolliset lääkkeet
riparipassi, kynät ja muistiinpanovälineet
suklaata & karkkia, jos haluat. Leirillä nautimme ruokaa monta kertaa päivän aikana, joten
nälkää et tule kärsimään.
kamera, kännykkä, jos haluat
leirillä on bändisoittimia, mutta omankin soittimen voit halutessasi ottaa mukaan

Kotiin jätetään kaikki päihdyttävät aineet, energiajuomat, tupakat, sähkötupakat ja
elektroniikkavempaimet, esim. kaiuttimet (jokainen kuuntelee lempimusaansa kuulokkein).

KASTETEHTÄVÄ
Ohessa oleva kastetehtävä on kotona mietittäväksi ja yhdessä vanhempien kanssa tehtäväksi.
Kastetehtävä otetaan mukaan leirille.

OSALLISTUJAKORTTI JA KIRJE NUORELLENI
Kirjeen liitteenä on leirin osallistujakortti ja kirje nuorelleni-kirjepohja, jotka postitetaan oheisella
kirjekuorella (kirjoita kuoreen osoitteeksi: Henna Seppälä, Salon seurakunta, Torikatu 6, 24100
Salo) tai sähköpostin liitetiedostona henna.seppala@evl.fi viimeistään kesäkuun alussa. Kirjeen voi
kirjoittaa toinen tai molemmat vanhemmat yhdessä. Kirje annetaan nuorelle leirillä.
Osallistujakorttiin on tärkeää kirjoittaa kaikki nuorta koskevat tiedot, jotka vaikuttavat
leirielämään. Osallistujakortin kääntöpuolella olevat säännöt on syytä lukea huolellisesti.
On hyvä tietää jo nyt, että kaikki suihkutettavat dödöt, hiuslakat yms. suihkutetaan ulkona.
Leirikeskuksen palohälyttimet reagoivat hyvin pieniin määriin esim. suihkutettavaan dödöä. Jos
leiriläinen toimii tämän ohjeen vastaisesti ja palohälytys alkaa, leiriläinen on korvausvelvollinen.
Palohälytyksen alkaessa palolaitos tulee aina tarkastamaan tilanteen ja lähettää seurakunnalle
laskun.

ULKOLÄKSYT
Ulkoläksyjä kannattaa harjoitella jo ennen leiriä. Loppusilauksen harjoitteluun ehdit tehdä leirillä.

KONFIRMAATIOHARJOITUS
Konfirmaatioharjoitus on Uskelan kirkossa pe 29.6. klo 13. Kesto on noin kaksi tuntia.

KONFIRMAATIO
Konfirmaatio on Uskelan kirkossa su 1.7. klo 10. Nuoret tulevat kirkkoon jo klo 9
konfirmaatiovalokuvaa varten.
Konfirmaatiovalokuvan haluavat tuovat mukanaan postimerkillä ja omalla osoitteellaan varustetun
kirjekuoren (kirjekuoreen tulee mahtua A5-kokoinen paperi), joka sisältää kymmenen euroa.
Kuoret annetaan suoraan valokuvaajalle, joka postittaa valmiit kuvat kuorissa niiden valmistuttua
suoraan kotiin. Kuvauksen hoitaa Studio Manta, Asema-aukio 1.
Kummi
Konfirmaatiomessussa toivomme, että yksi nuoren kummeista tulee mukaan siunaamaan nuorta.
Mikäli kukaan kummeista ei pääse konfirmaatioon, siunaamassa voi olla joku muu nuorelle
läheinen aikuinen. Pappi antaa messun alkaessa kummeille tarkemmat ohjeet.
Valokuvaus
Mahdollinen valokuvaus konfirmaatiomessussa tapahtuu penkistä, sivukäytäviltä tai urkuparvelta.
Kirkon etuosaan ei voi tulla kuvaamaan.
Kesto
Konfirmaatiomessu kestää noin puolitoista tuntia.
Mahdollinen vierailu
Rippikoulun opettajat ja isoset tulevat kutsuttaessa lyhyelle onnittelukäynnille nuoren
rippijuhlaan. Vanhemmat voivat esittää kutsun tekstarilla (juhlapaikan osoitteen kera) Hennalle
(viimeistään päivää ennen konfirmaatiota).

OTA YHTEYTTÄ, JOS ON KYSYTTÄVÄÄ:
Henna Seppälä, 044 774 5214, henna.seppala@evl.fi

TÄÄLTÄ SAATTAA LÖYTYÄ APUA: www.salonseurakunta.fi -> rippikoulut ->
rippikouluryhmät 2018 -> Naarila 2

