Kari Kuula
pastori
p. 050 590 8308
kari.kuula@evl.fi

Seikkailumme lähestyy!
Leirijaksomme on
Nuorisokeskus Piispalassa.
26.6.–4.7.2022.
Tämä kirje sisältää tärkeää infoa riparin
leirijaksosta Piispalassa ja elämästä sen
jälkeenkin.

Sonja Holkerinoja
nuorisodiakoni
p. 050 4647001
sonja.holkerinoja@evl.fi

Lue tarkasti,
näytä kotiväellesi ja säilytä!
Elina Nenonen
kausityöntekijä
Teol. kand
Isoset ja imännät

YHTEYSTIEDOT:

MISSÄ, MITÄ, KETKÄ?
Vietämme reilun viikon Kannonkoskella Nuorisokeskus Piispalassa
27.6.–4.7. Paikkaan voi tutustua etukäteen www.piispala.fi
(Nuorisomatkailukeskus Piispala, Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski)

Lähdemme maanantaina 27.6. kello 9:30 Kauniaisten kirkon
edestä Postitorin linja-autopysäkiltä (Sale-Varubodenin pysäkki)
Ole ajoissa paikalla. Matka kestää n. viisi tuntia. Ota evästä
matkalle, koska syömme vasta leirikeskuksessa päivällisen.
Pidämme tauon meno- ja paluumatkalla, jonka aikana mahdollisuus
tankata eväitä.
Palaamme leiriltä samaan paikkaan maanantaina 4.7. klo 18:n
aikoihin.
Leirillä ohjelmasta ja turvallisuudesta vastaavat pastori Kari Kuula,
nuorisodiakoni Sonja Holkerinoja ja
kausityöntekijä Elina Nenonen.
Mukana on myös loistavia isosia, jotka osallistuvat ohjelmien
toteuttamiseen. Leiriemäntä ja -isäntä takaavat rauhan ja
turvallisuuden yön aikana.
Leirin hinta on 170 € ja se laskutetaan erikseen.
Leirimaksu sisältää:
- ruokailut: aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala
- leirikeskustasoinen majoitus
- kuljetukset
- Raamattu
- opetustarvikkeet
- ohjelmapalvelut
- leiriajan tapaturmavakuutus

ENNEN LEIRIÄ:
* Ilmoita ruoka-aine allergiat ja ruokavaliot Karille 3.6.
mennessä, ellet ole ilmoittanut niitä jo leiritietolomakkeessa.
*Palauta oheinen Yhteystieto-lomake ennen leiriä
kirkkoherranvirastoon tai sähköisesti Karille. Sähköposti ei
kulje suojatussa yhteydessä, ellet itse salaa sitä.
* Seuraa sms-viestintää. Laitamme viestiä tulevasta nuoren
puhelimeen. Jos viestien lukemisessa on ongelmia, niin kerro.
* Ole yhteydessä, jos herää kysymyksiä. Me haluamme
varmistaa, että lähdet turvallisin mielin leirille. Ja että leiristäsi
tulee hyvä ja ainutkertainen viikko sinulle.
* Lähdethän leirille vain täysin terveenä.

LEIRILLÄ:
Leirillä noudatamme terveyshygieniaa ja ohjeita. Majoitumme
noin 4 hengen huoneissa. Kaksi vuodepaikkaa on parvella.
Huoneissa on oma kylpyhuone.
Osallistumme yhteiseen ohjelmaan. Joka päivälle on varattu
aikaa myös omalle rauhalle ja levolle. Leiriin kuuluu Piispalan
ohjelmapalveluiden järjestämää ohjelmaa;
viikinkivenesoutelua järvellä sekä jousiammuntaa.
Elämme hyvin tiiviisti. Keskuksessa on samaan aikaan muitakin
ryhmiä, joten noudatamme meille annettuja keskuksen ohjeita
ja ruokailuaikoja. Leirillä on säännöt yhteiseen elämiseen, jotta
kaikilla olisi hyvä ja turvallista olla.
Seuraamme edelleen koronatilannetta.
Leirille lähdetään vain terveenä.

Leirin jälkeen on riparin päätösjakso : )

PÄIVÄOHJELMA

Rippikoulusi jatkuu, vaikka loppusuora häämöttää. Muista nämä:

7:45 Herätys
8:00-Aamiainen
9:00Rukoushelmihartaus
Toiminta- ja opetus I
Pienryhmät
11:45 Lounas
Päivävapaa
15.00 Toiminta- ja opetus II
Raamatturyhmät
Jumis
16:45 Päivällinen
20.00 Iltapala
Iltaohjelma
Iltahartaus
22:30 Leirillä hiljaisuus

Kauniaisten kirkko on remontissa loka-marraskuulle saakka, joten:

Konfirmaatioharjoitukset ja valokuvaus LEPPÄVAARAN
kirkossa keskiviikkona 14.9. klo 17.
Harjoitusten yhteydessä on valokuvaus, jossa Kuva-Ahti ottaa
ryhmäkuvan ja halukkaista yksityiskuvasarjan (4 kpl kuvia).
Kuvauksessa rippikoululaisten asuna ovat albat ja Kuva-Ahti tuo
kuvauksiin ruusukimpun. Kuva-Ahti toimittaa kuvat laskun kanssa,
toimitusaika on noin kuukausi.
Konfirmaatiomessu lauantaina 17.9. klo 14 Leppävaaran kirkossa.
Kokoonnumme leiriläisten kanssa kirkkoon jo klo 13.
Rippikoululaisille on seurakunnan puolesta albat.
Halutessanne rippikoululaisen kummi osallistuu konfirmaatiossa
tapahtuvaan siunaukseen. Toivomme, että tämä käytäntö voisi
jatkua. Leirikirjeen mukana on myös kummikirje, jota voitte
halutessanne käyttää tiedustellessanne kummien osallistumista
konfirmaatioon ja siunaamiseen.
Myös muu luottoaikuinen tai ystävä voi olla siunaamassa.

YHTEYDENPITO JA VIERAILU
Leirielämä on tiivistä ja
ohjelman täyteistä, joten
paras aika tavoittaa nuoria on
ruokailujen yhteydessä olevat
pidemmät vapaa-ajat.
Leirillä voi vierailla, jos matka
sattuu kulkemaan Piispalan
ohi. Vierailusta täytyy sopia
ohjaajien kanssa.

VARUSTAUDU:
Ota leirille mukaan:
* Mukava vaatetus sekä sisälle että ulos, kylmien, kuivien ja
kosteiden ilmojen varalle.
*Pussilakana, lakana ja tyynyliina.
*Peseytymisvälineet. Muista pyyhe!
* Henkilökohtaiseen hygieniaan tarvittavat asiat.
(Hammasharja, hammastahna, shampoo ja saippua sekä
KASVOMASKIT varmuuden vuoksi)
* Henkilökohtaiset lääkkeesi ja niiden annosteluohjeet.
(Kirjaa ne myös palautettavaan turvallisuuslomakkeeseen,
kts. liite.)
* Kelakortti.
* Oma soittimesi, jos se on pianoa pienempi.
* Evästä menomatkalle tai rahaa ruokailuun.
* Ripariraamatun saat leirillä.

Älä ota mukaan:
* Päihdyttäviä aineita tai tupakkatuotteita.
* Musiikkisoittimeesi liitettäviä kaiuttimia.
Kuulokkeet riittävät.
* Energiajuomia. Energialataus tarjotaan leirillä talon
puolesta :)
* Pelikonsolia ja televisiota, tekemistä on tarjolla.
* Aseita, panssarivaunua tai räjähteitä.

Kauniaisten suomalainen seurakunta
RIPPIKOULUJEN TURVALLISUUS
Rippikoulussa kaikkien osallistujien fyysinen, henkinen,
sosiaalinen ja hengellinen turvallisuus on perusedellytys
rippikoulun onnistumiselle.
Vastuu
rippikoululeirin
turvallisuudesta
on
molemminpuolinen:
• Seurakunnan – eli rippikoulun turvallisuusvastaavan
ohjaajan – on annettava rippikoululaiselle ja hänen
huoltajalleen tarvittavat tiedot rippikoululeirin
säännöistä ja ohjeista ennen leirille lähtöä.
Turvallisuudesta vastaava ohjaaja on joku seurakunnan
vakinaisista työntekijöistä (pappi, nuorisotyönohjaaja
tai nuorisodiakoni).
• Seurakunnalla
on
oltava
riittävät
tiedot
rippikoululaisesta ja hänen terveydentilastaan, jotta
hänen turvallisuudestaan voidaan vastata leirijakson
ajan. Näitä tietoja kysytään henkilötietolomakkeessa.
Nuori ja huoltaja täyttävät lomakkeen yhdessä. Se
palautetaan hyvissä ajoin ennen leirijakson alkua, jotta
esimerkiksi erityisruokavaliot voidaan huomioida
tarpeeksi ajoissa.
• Lastensuojelulain (2007/417) 5 luvun 25 §:n ja rikoslain
(1889/39) 15 luvun 10 §:n mukaan seurakunnan
työntekijät ovat ilmoitusvelvollisia. Ilmoitusvelvollisuus
viranomaisille koskee tilannetta, jossa nuoren
kasvuolot ovat vaarantuneet (esimerkiksi väkivallan
seurauksena).
YLEISTÄ
Rippikoulun turvallisuuden lähtökohta on sitoutuminen

YLEISTÄ
Rippikoulun turvallisuuden lähtökohta on sitoutuminen
yhteisiin pelisääntöihin: huoltajan on hyvä keskustella
nuorensa kanssa jo kotona siitä, että rippikoulun turvallisuus
on myös yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Rippikoulun
pitäjien on voitava luottaa siihen, että jokainen leiriläinen
haluaa toimia yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden hyväksi.
VAKUUTUKSET
Kauniaisten suomalainen seurakunta on vakuuttanut
rippikoululaiset tapaturman varalta. Sairaustapauksissa ja
nuoren omien tavaroiden osalta ovat voimassa kodin omat
vakuutukset.
UHKAAVA, EPÄASIALLINEN TAI VÄKIVALTAINEN KÄYTÖS
Kaikenlainen uhkaava, epäasiallinen tai väkivaltainen käytös
on kiellettyä ja johtaa tarpeen vaatiessa leirijakson
keskeyttämiseen. Väkivaltatilanteista leirin ohjaajat joutuvat
aina tekemään ilmoituksen viranomaisille.
TUPAKOINTI
Rippikoulut ovat savuttomia. Savuttomuudella tarkoitetaan
tupakkalain noudattamista, yksilön oikeutta puhtaaseen
hengitysilmaan sekä tupakoimattomuuden terveyttä
edistävän merkityksen esillä pitämistä.

Huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä rippikouluryhmän
ohjaajiin, mikäli nuorelle on muodostunut tupakoinnista
sellainen riippuvuus, ettei hän kykene olemaan tupakoimatta
rippikoulun
aikana.
Jos
nuorella on
hallussaan
tupakkatuotteita, ohjaajat puuttuvat asiaan ja ottavat
yhdessä nuoren kanssa yhteyttä huoltajiin.

UIMINEN JA SOUTELU/MELOMINEN (kesäleireillä)
Turvallisuuden varmistamiseksi uintia valvoo aina joku leirin
täysi-ikäisistä
ohjaajista.
Soutelemaan/melomaan
rippikoululaiset eivät mene keskenään, vaan valvojana on
joku täysi-ikäisistä ohjaajista. Veneessä tai kanootissa
käytetään pelastusliivejä.

MUUT PÄIHTEET
Muiden päihteiden hallussapito ja käyttäminen ovat
rippikoulussa ehdottomasti kielletty. Mikäli rippikoululainen
pitää hallussaan tai käyttää päihteitä rippikoulun aikana, siitä
seuraa
leirijakson
keskeytyminen.
Rippikoulun
keskeyttämispäätöksen
tekee
kirkkoherra.
Keskeytymistilanteessa huoltajien tulee noutaa nuori kotiin
leiriltä tai kustantaa hänelle ja saattajalle kyyti.
Tapahtuneesta
tehdään
ilmoitus
poliisille
ja
sosiaaliviranomaiselle.

HILJAISUUS
Toiset nuoret tarvitsevat enemmän lepoa ja unta kuin toiset.
Leirikeskuksessa vallitsee hiljaisuus klo 23-07 välisen ajan.
Vain riittävä lepo auttaa jaksamaan ohjelmantäyteiset päivät
ja samalla onnettomuusriski vähenee. Öisin leiriavustaja
valvoo turvallisuutta.

ENERGIAJUOMAT
Leirin aikana on ruokaa tarjolla noin viisi kertaa päivässä, joten
tarvittava energia saadaan ruoasta. Leirille ei oteta mukaan
energiajuomia eikä niitä osteta kioskeista/kaupoista leirin
aikana. Energiajuomilla ei ole positiivisia vaikutuksia
leirielämään, eikä terveyteen.
LÄÄKKEET
Rippikoulun ohjaajilla ei ole oikeutta jakaa lääkkeitä
rippikoululaisille. Jokaisen on siis otettava mukaan omat
lääkkeensä ja varalle särky- ja kuumelääkettä. Kaikki leirillä
mukana olevat lääkkeet tulee ilmoittaa henkilö- eli
turvatietolomakkeessa.

KULJETUKSET
Turvallisuuden takaamiseksi rippikoululaisten kuljettamisesta
vastaa ammattikuljettaja, joka on vastuussa rippikoululaisten
turvallisuudesta matkustamisen aikana. Periaate on, että
bussissa on aina lisäksi mukana joku rippikoulun opettajista.
Bussissa käytetään turvavyötä.
Hätätapauksissa rippikoululainen kuljetetaan hoitoon
ambulanssilla tai taksilla. Mikäli taksin tuloon kuluisi
kohtuuttomasti aikaa, leiriläinen kuljetetaan Suomen lain
auttamisvelvollisuuteen vedoten leirikeskuksen autolla.
TURVALLISUUSINFO
Leirikeskukseen saavuttuaan leirin turvallisuusvastaava pitää
turvallisuusinfon. Infossa käydään läpi yhteiset pelisäännöt,
leirikeskuksen rajat ja toimenpiteet palohälytyksen sattuessa,
vesiturvallisuus ja muut tärkeät turvallisuusasiat.

KORONATURVALLISUUS
Kerromme tässä muutaman turvallisuusseikan koronaan
liittyen.
Tulethan leirille terveenä ja oireettomina. Toimi varovasti
ennen riparia ja minimoi altistumisen mahdollisuudet.
Leirillä noudatamme voimassa olevia turvallisuusohjeita.
Pidämme turvavälejä mahdollisuuksien mukaan.
Mahdollisuuksien mukaan tarkoittaa, ettei täydellinen
turvavälien pitäminen joka hetki ole mahdollista. Esimerkiksi
nuoret majoittuvat neljän hengen huoneisiin, joissa kuitenkin
ollaan aika lähellä toisia. Lisäksi käytävätilanteissa turvavälit
eivät aina toteudu.
Säilytämme niin sanotun leirikuplan. Emme ole tekemisissä
muiden leiriläisten kanssa.
Mikäli maskisuositus on, käytämme niitä leirillä. Maskit ovat
yksityisiin hygieniatarvikkeisiin vertautuvia välineitä, joten
riparilainen tuo omat maskit mukaan leirille. Eli ota
varmuuden vuoksi mukaan pari pakettia maskeja.

Kerromme, miten menettelemme, jos joku oireilee
koronatyyppisesti leirillä. Ensin otamme yhteyttä paikalliseen
koronapäivystykseen. Jos sieltä neuvotaan testiin, se
merkitsee seuraavaa. Keskisuomessa testin valmistuminen
kestää noin kaksi päivää. Sen ajaksi testissä käynyt eristetään
muista. Hän siis viettää yksityishuoneessa tuon ajan.
Eristys on ymmärrettävästi aika vaikea tilanne. Eristettyä
käydään toki katsomassa ja hänelle tuodaan ruoka. Mutta hän
on kuitenkin kaksi päivää itsekseen, erillään muusta leirin
toiminnasta. Muutakaan vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole.
Koronaepäilyn alla olevaa ei voi laittaa julkiseen linja-autoon,
jolla hän tulisi kotiin. Eikä ole mahdollista tuoda nuorta kotiin
seurakunnan maksamalla taksilla (lisäksi taksikaan ei ota
kyytiin eristyksessä olevaa).
Kerromme tästä harmillisesta mahdollisuudesta etukäteen,
jotta olette tietoisia siitä. Leirille lähtijä ottaa sen riskin, että
hän saa oireita ja joutuu eristykseen leirillä. Riski ei ole suuri,
mutta se on syytä tiedostaa ennen leirille lähtemistä.
Jos sattuisi niin ikävästi, että jollakulla leiriläisellä tai vetäjällä
todetaan korona, neuvoa kysytään ensin paikalliselta
koronapäivystykseltä. Todennäköisesti koko leiri
keskeytetään silloin. Tulemme yhteisellä linja-autolla takaisin
kotiin. Sitä varten kotiväen on varmistettava, että nuorella on
paikka, jonne tulla kesken leiriä. Toisin sanoen, jos kotiväki
lähtee matkalle tms., hätätilannetta varten nuorelle täytyy
olla paikka, jonne hän palaa.

