3. rippikoulun kirje 19.7.2022

Hei!
Tervetuloa Seitsyeeseen. Leirimme lähestyy ja alkaa keskiviikkona 27.7. klo 9 ja loppuu
keskiviikkona 3.8. klo 15. Leirille tullaan omilla kyydeillä ja vain terveenä. Kanssani vetäjinä leirillä
toimivat Marianne Jaakkola ja Maria Aaltonen. Konfirmaatioharjoitus on 6.8. klo 10-12.
Konfirmaatio on sunnuntaina 7.8. klo 10-11.30. Rippikoululaiset tulevat paikalle klo 9.30.
Rippirallia tai vierailupäivää ei tänä vuonna järjestetä. Rippikouluryhmä pitää kuitenkin messun
Pälkäneen kirkossa 31.7. klo 10, jonka jälkeen nuoria on mahdollista tavata.
Kirjeen mukana tulee paperi rippikoulun ulkoläksyistä ja osallistujakortti. Ulkoläksyjä kannattaa
opetella jo ennen leiriä, niin ei leirillä mene kaikki vapaa aika niiden kanssa takutessa. Ilmoitathan
Juhalle sähköpostitse muutokset ruoka-allergia- tai ruokavalioasioissa saman tien. Jos leiriläisellä on
mukana merkittäviä määriä yliannostuksen vaaraa aiheuttavia lääkkeitä, pyydämme ilmoittamaan
niistä leirin vetäjille ja sopimaan kanssamme niiden säilytyksestä. Tällaisia esim. Panadol,
unilääkkeet, mielialalääkkeet, rauhoittavat jne. Pyydämme ilmoittamaan meille osallistujakortissa
huolellisesti sellaiset terveyteen liittyvät seikat, jotka meidän tulee turvallisuutesi takia tietää.
Osallistujakortit hävitetään syksyllä, eikä tietoja arkistoida minnekään. Lääkkeitä on syytä ottaa
mukaan vain leirillä tarvittava määrä - ei enempää.
Ota leirille mukaan
-

Täytetty rippikoulun opintokortti, jos et vielä sitä palauttanut.

-

Raamattusi

-

Monet ulkoiluvaatteet ja kengät (liikumme paljon, ja kenttä on vetinen, jos sataa)

-

Hyttysmyrkkyä.

-

Omat lakanat. Jos otat makuupussin, ota silti aluslakana ja tyynyliina.

-

Paljon vaihtovaatteita. Hiki tulee monta kertaa päivässä ja puhtaiden vaatteiden pitää riittää
koko viikoksi.

-

Villasukat ja lämmintä vaatetta (Suomen kesä on lyhyt ja vähäluminen)

-

Oma nimikoitu täytettävä vesipullo

-

Aurinkovoide ja aurinkolasit

-

Deodorantti, hammasharja, Saippuat ja shampoot yms.

-

Uikkarit ja pyyhe

-

Muistiinpanovihko (A5) ja kyniä

-

Osallistujakortti

-

Oma soitin, jos soitat jotain. Sähkökitaran ja basson kanssa voi tuoda myös vahvistimen.

-

Jos tarvitset lääkitystä, muista se! Allergialääkitykset on syytä hoitaa kuntoon, jottei
esim. heinänuhaa sekoiteta virus oireisiin.

Älä ota mukaan
-

Alkoholijuomia tai huumeita

-

Energiajuomia (Red Bull, Megaforce, Ed, Powerking, Battery, Dynamite, Monster, Es,
Teho, Mad-croc, Rodeo, Devil, Nocco, jne…)

-

Tupakkaa tai nuuskaa

-

Tietokonetta, tablettia, kaiuttimia, bluetooth-kaiuttimia

-

Terä-aseita tms.

-

Mitään itsestään selvästi kiellettyä, mitä en keksinyt mainita

Tervetuloa!
T. Juha Kankaristo 040 7120564
juha.kankaristo@evl.fi

