8.6.2018 Salossa

HYVÄ RIPPIKOULULAINEN JA KOTIVÄKI!
Rippileiri lähestyy. Toivottavasti kirkkokäynti- ja tilaisuusmerkinnät ovat jo passissa. Jos joku puuttuu,
vielä ehtii, aikaa rippileirin alkuun on vielä muutama viikko.
Rippileirimme Naarila 3 on siis ti 26.6.–ti 3.7.2018. Yhteiskuljetukset leirille ja leiriltä pois on järjestetty
seuraavasti:
Tiistaina 26.6. Kiskosta lähtö Toijan Nesteeltä klo 9.30, Muurlan seurakuntakodilta klo 9.45. Toinen bussi
lähtee Salon keskustan seurakuntatalolta, Kirkkokatu 6, klo 9.30. Paluukuljetus leiriltä lähtee ti 3.7. klo 13.
Toinen auto ajaa Muurlan kautta Kiskoon, toinen Salon keskustan seurakuntatalolle.
Keskiviikko 4.7. leirin jälkeen on myös rippikoulupäivä. Kokoonnumme klo 11.50 Salon keskustan
seurakuntatalolla. Teemme tutustumiskäynnin Hintan vanhainkotiin Suomusjärvelle. Sieltä siirrymme
konfirmaatioharjoitukseen Uskelan kirkkoon, joka päättynee n. klo 17 aikoihin. Päivän aikana tarjotaan
pieni välipala.
Mukaan leirille Naarilaan tarvitset ainakin seuraavia tavaroita:
- riittävästi vaatetta helteeseen ja vähän kylmempäänkin säähän
- lakana, pussilakana, tyynyliina ja yöasu
- pyyhe ja uimapuku, hygieniatarvikkeet, hammasharjat yms., tarvittavat lääkkeet (omat
särkylääkkeet)
- lenkkarit, mukavat kengät, halutessasi sisätossut tai jarrusukat
- riparipassi, kynät, muistiinpanovälineet
- leirillä on bändisoittimia, mutta omankin soittimen voit ottaa mukaan
Mukaan leirille tarvitset myös vanhempien täyttämän leiriläisen osallistujakortin, jossa tulee olla sekä
vanhemman että leiriläisen allekirjoitus. Lisäksi vanhemmat saavat pienen kirjoitustehtävän ”Kirje
nuorelleni”. Kirjeen voitte sulkea kuoreen, jonka nuori tuo mukanaan leirille. Leirin aikana vanhempien
kirjoittama kirje annetaan rippikoululaiselle. Siis rippikoululainen tuo mukanaan leirille täytetyn
osallistujakortin ja vanhempien kirjoittaman ”kirjeen nuorelleni”, kuoreen suljettuna.
Kotiin jätetään: kaikki päihdyttävät aineet, energiajuomat, tupakat, sähkötupakat, läppärit ja isommat
poppihärvelit (musaa saa kuunnella kyllä korvakuulokkeilla).
Tässä myös tärkeää muistutettavaa leirioloista: Leiriläinen on velvollinen korvaamaan rikkomansa
leirikeskuksen tavarat ja kalusteet. Kaikki suihkutettavat dödöt, hiuslakat yms. suihkutetaan ulkona.
Leirikeskuksen palohälyttimet reagoivat hyvin pieniin määriin esim. suihkutettavaa dödöä. Jos leiriläinen
toimii tämän ohjeen vastaisesti ja palohälytys alkaa, leiriläinen on korvausvelvollinen. Palohälytyksen
alkaessa palolaitos tulee aina tarkastamaan tilanteen ja lähettää seurakunnalle laskun. Leirin säännöt ovat
selkeästi esillä myös osallistujakortin kääntöpuolella.
Riparipassin osallistujamerkintöjen pitää olla täynnä ennen leirin alkua. Ulkoläksyt suoritetaan leirillä.
Konfirmaatiomessu on Uskelan kirkossa Salossa su 8.7.2018 klo 10.
Nuoret tulevat kirkkoon klo 9 yhteiskuvausta varten. Kuvan haluavat tuovat mukanaan postimerkillä ja
omalla osoitteellaan varustetun avoimen A5-kokoisen kirjekuoren, joka sisältää 10 euroa. Kuoret annetaan
suoraan valokuvaajalle, joka postittaa valmiit kuvat kuorissa niiden valmistuttua suoraan kotiin. Kuvauksen
suorittaa Studio Manta.

Kummit ovat tervetulleita siunaamaan konfirmoitavia. Kummien tulee asettua kirkossa esim. penkin
päähän, josta on helppoa ja sujuvaa kutsuttaessa siirtyä alttarin äärelle.
Ehtoollisella on mahdollista saada myös gluteenitonta ehtoollisleipää ja alkoholitonta viiniä.
Ripariterveisin!
Anne Kössi, diakoni, puh. 044-7745 386
Marika Lähteenmäki, pastori, puh. 050-541 9583
Pekka Mäenpää, teologiharjoittelija, puh. 050-3423 963
Sanna Räisänen, kanttori, puh. 041-437 2618
Martti Santakari, pastori, puh. 044-7745 264
Anette Wikström, nuorisotyönohjaaja, puh. 044-7745 384
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