SUURI PYHIINVAELLUS 2019
Matkalla mukana Ville, Hanna-Leena, Niina sekä ainakin Tatu, Piia, Pihla ja Ella

Maanantai 3.6.
(5.30
6.00

21+

Matkaan me lähdetään

Alkaa linja-auton pakkaus)
lähtö Salon seurakuntatalolta (Torikatu 6,24100 Salo)
Ajoissa paikalla! Opetusta bussissa päivän mittaan
Aamupala jokaisella kotoa mukaan, ruokaa syödään matkalla.
Tarpeen mukaan pysähdyksiä matkan aikana.
perillä Kairosmajalla, majoittuminen, iltapala, iltahetki kappelissa

Vaelluspäivien ohjelma (Pyhäkuru, Noitatunturi, Luosto ja Soutaja)
8.9
9
15
16.30
17.30
18.30
20
21
21.45
22.30

aamupala ja retkieväiden teko
aamujumis Revontulikappelissa
lipunnosto
lähtö vaelluksille, niiden aikana oppitunteja ja keskusteluja, medis
paluu Kairosmajalle
saunat
ruoka
raamis
vapaata, pelailua, aamujumiksen valmistelu
iltaohjelma
iltapala, joskus voi olla vaikka lettukestit tai tikkupullaa
iltahetki kappelissa
tuutilullaa

Melontapäivän ohjelma
8.9
9
15
16.30

aamupala ja retkieväiden teko
aamujumis Revontulikappelissa
melontaretki Pyhäjoella, n. 14 km, välissä evästauko ja
pohdintatehtäviä medis
sauna
ruoka

20
21
21.45
22.30

iltaohjelma ja fiiliskierros
iltapala
iltahetki kappelissa
hiljaisuus

”Lepopäivän” ohjelma
8.9
9
9.30
11.30
13
16.30
19
21
22.30

aamupala
aamuhartaus Revontulikappelissa
oppitunteja
ruoka ja medis
oppitunteja ja ryhmätehtäviä
ruokailu
vapaata ja aamujumiksen valmistelua
Messu Revontulikappelissa
iltaohjelma ja makkaranpaisto
hiljaisuus

Tiistaina 11.6. kotimatka alkaa
8
9
9.30
n. 24

aamupala ja eväiden teko
aamuhartaus Revontulikappelissa
lähtö kotiinpäin
paluu Saloon

Perjantaina 14.6.
14-16

Konfirmaatioharjoitus Uskelan kirkossa

Lauantaina 15.6.
10
11

Kaikki rippikoululaiset kirkkoon, otetaan konfirmaatiokuva
Konfirmaatiomessu Uskelan kirkossa
Jos haluatte kutsua, niin vetäjät ja isoset tulevat mielellään
rippijuhliin pienelle onnitteluvierailulle laulamaan pari laulua.

Seurakunnan vakuutus LähiTapiolassa
Matkustajavakuutus antaa turvan
- matkalla sattuneen sairauden tai tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta
- matkan peruuntumisen varalta
- matkalta myöhästymisen varalta
- matkan keskeytymisen varalta
Vakuutettuina ovat Salon seurakunnan järjestämälle matkalle osallistuvat henkilöt.
Matkasairaus on
- odottamaton äkillinen lääkärinhoitoa vaativa sairaus, josta selviä oireita on
ilmennyt vasta matkan aikana
- yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan muuten on katsottava saaneen
alkunsa matkan aikana
- matkasairautena EI korvata sairautta, josta selviä oireita on ilmennyt jo ennen
matkan alkamista tai jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat kesken ennen
matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana.
Matkatapaturmalla tarkoitetaan
- äkillistä matkalla sattuvaa tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa
vakuutetulle ruumiinvamman hänen sitä tahtomattaan.
- tapaturma on esimerkiksi kompastuminen tai liukastuminen, josta seuraa jalan
nyrjähtäminen tai nivelsiteiden revähtäminen.
- tapaturmana korvataan myös muita vakuutusehdoissa mainittuja tapahtumia
Matkustajavakuutus pähkinänkuoressa
- Vakuutuksesta korvataan ilman omavastuuta ja euromääräistä ylärajaa
matkasairauden ja matkatapaturman hoitokuluja, mm. lääkärinpalkkioita, hoito- ja
tutkimuskuluja, lääkkeitä ja sairaalamaksuja.
- Matkasairauden hoitokuluja korvataan enintään 120 vuorokautta hoidon
alkamisesta ja matkatapaturman hoitokuluja enintään kolmelta vuodelta
tapaturman sattumisesta.
- Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntuminen, keskeytyminen ja matkalta
myöhästyminen.
- Vakuutukseen sisältää myös haitta- ja kuolemantapauskorvaukset.
Matkatavaravakuutus pähkinänkuoressa
- Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroille äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti
sattuvia vahinkoja - esimerkiksi varkauksia ja rikkoutumisia - ilman omavastuuta.
Jos matkatavarat saapuvat matkakohteeseen yli 12 tuntia myöhässä, voit hankkia
välttämättömyystarvikkeita, kuten hygieniatuotteita, ja vakuutus korvaa.

info info info info info info info info
Kun ripari on ohi ja koittaa konfirmaation aika

Konfirmaatio
Konfirmaatiomessu on Uskelan kirkossa lauantaina 15.6. klo 11. Nuoret tulevat kirkkoon jo klo 10,
koska heistä otetaan yhteinen konfirmaatiokuva. Kuvan saat itsellesi, kun tuot A4 kokoisen
kirjekuoren, jossa oma osoite päällä ja sen sisällä 10e. Älä sulje kuorta, sillä sinne tulee sitten se kuva,
jonka saat postissa itsellesi.

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. Siunaaminen on sen jälkeen kun nuoret ovat tulleet alttarin äärelle, liturgi antaa sitten
tarkemmat ohjeet.

Valokuvaus
Toivomme, että mahdollinen valokuvaus konfirmaatiomessussa tapahtuu penkistä, sivukäytäviltä tai
urkuparvelta. Kirkon etuosaan ei voi tulla kuvaamaan.

Kesto
Konfirmaatiomessu kestää vajaa kaksi tuntia.

Mahdollinen vierailu
Rippikoulun opettajat ja isoset tulevat mielellään käymään nuoren rippijuhlissa. Keräämme leirillä
alustavaa listaa vierailupaikoista, mutta kerrottehan toiveestanne viimeistään
konfirmaatioharjoituksessa.

Konfirmaatioharjoitus
Konfirmaatioharjoitus on Uskelan kirkossa perjantaina 14.6. klo 14-16. Kaikkien nuorten olisi
välttämätöntä olla mukana harjoituksessa.

Terveisin vaelluksen opettajatiimi
Ville, Hanna-Leena, Niina ja Sanni

