RIPPIKOULUN
OPAS LEIRIJAKSOON
PP5 Kalliopirtti

Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän Sinua siitä!

Vihdoin pääsemme riparille!
Tästä vihkosesta löydät tietoa lähipäivästä ja leiri jaksosta:
mitä ottaa mukaan, mitä kertoa kotiväelle, leirimaksusta ja miten elämme
turvallisesti yhdessä.
Sekä tietysti konfirmaatioharjoituksista ja -päivästä!
Liitteellä on turvatieto- ja vanhempien terveiset -lomake,
tuo ne tullessasi lähipäivään!
Rippileiriä odotellen
Mira, Tiina, Taija ja Sisko
+ Isoset

# hollolanseurakuntanuorille # rippikoulu2020
# parinpelto # hollolasrk #kaikkimukaan
# kesä2020 #parastajustnyt
#nuoretsentekee

KORONA-AJAN RIPPIKOULU
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kokoontumisrajoituksia muutetaan 1.6. alkaen
siten, että enintään 50 henkilön kokoontumiset ovat mahdollisia. Tämä
mahdollistaa rippikoulujen järjestämisen. Leirijaksot lyhennettiin Hollolan seurakunnassa
neljän päivän mittaisiksi, näin saamme koko rippikouluikäluokan leirit toteutettua ennen
koulujen alkua.
Koronaviruksen mahdollisen leviämisen rajoittamiseksi leirillä olevat muodostavat rajatun
yhteisön, emmekä näin ollen ota vastaan vierailijoita, eikä leiriltä voi poistua leirin
aikana. Nuori ei siis voi käydä nukkumassa öitä kotona tai vierailla esim. sukujuhlissa
leirin aikana.
Leiriolosuhteissa yhteys toisiin on varsin intensiivisistä yhdessä olemisen, majoituksen ja
erilaisten työskentelyjen kautta. Tästä syystä turvavälien pitäminen on käytännössä
erittäin haastavaa. Kaikessa ohjatussa toiminnassa pyrimme säilyttämää turvavälit mm.
tila- ja ryhmäjärjestelyjen avulla. Hyödynnämme työskentelyjä ulkotiloissa, syömme
pienemmissä ryhmissä ja huolehdimme hygieniasta annettujen ohjeiden mukaisesti.

Rippikouluun ei saa tulla sairaana
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä,
kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet, päänsärky (THL).
Kenenkään ei pidä tulla rippikouluun, jos hänellä on minkäänlaisia
sairastumiseen viittaavia oireita.
Jokaisen nuoren terveys on tärkeämpi, kuin rippikoulukokemuksen saaminen juuri
kesällä. Mikäli nuori ei pääse oireiden vuoksi omalle rippileirille, hän voi tiedustella
paikkaa muilta leireiltä tai osallistua päivä- tai etärippikouluun syyslomalla.

Riskiryhmään kuuluvat
Hoitava lääkäri arvioi aina nuoren riskin leirille tulosta.
Vaikeaan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat nuoret, joiden perussairaus
muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Riskiryhmiin kuuluvien tai
muuten osallistumista epäröivien pyydetään olemaan yhteydessä rippikoulupappi
Hanna-Leena Penttilään, jotta rippikoulu voidaan järjestää muuten kuin
leirimuotoisena.
Yhteystiedot: hanna-leena.penttila@evl.fi ja 044 524 6213 (lomalla 8.6- 5.7.2020).

Sitoutuminen ohjeisiin
Nuoren kanssa on hyvä keskustella hyvistä poikkeusajan tavoista ja hygienian
merkityksestä. Leiriolosuhteissa ohjeet ja rajoitukset isossa ryhmässä toimiessa ovat
erilaiset kuin kotioloissa. Yhdessä voimme tehdä mahdollisimman turvallisen riparin.

Huoltajille
Tapaamme teitä lähipäivässä 24.07. klo 17.30 Kuhmoisten kirkossa.
Vierailuiltaa emme voi leirin aikana järjestää. On erityisen tärkeää, että joku nuoren
läheisistä on tavoitettavissa koko leiri jakson ajan siten, että hän voi vastata
puhelimeen ja tarvittaessa noutaa nuoren kotiin.

LÄHIPÄIVÄ
Koska leiri jaksomme on vain neljän päivän mittainen, tapaamme nuoria leirijakson
lisäksi lähipäivässä.
Ryhmämme lähipäivä on 24.07.2020 Kuhmoisissa.
Lähipäivämme alkaa klo 12.00 Kuhmoisten kirkossa.
Päivän aikana tutustumme rukoushelmiin, mietimme, mitä lähetystyö on ja tulemme
tutuksi toistemme kanssa.
Nautimme päivän aikana lounaan, mutta voit halutessasi ottaa omia eväitä mukaan.
Lähipäivä päättyy kotiväen tapaamiseen, jossa yhdessä katsomme leirikäytänteitä ja
keskustelemme konfirmaatiosta. Ohjelmaa on yhdessä ja erikseen nuorten kanssa.
Huoltajia kutsumme paikalle klo 17.30 Kuhmoisten kirkkoon. Yhteinen iltamme päättyy
n. klo 19.00.
Huomaathan, että lähipäivä kuuluu rippikouluun, paikallaolosi on välttämätön. Jos
sinulle tulee esteitä, ole yhteydessä rippikoulusi pappiin. Lähipäivän joutuu korvaamaan.
Huolehdithan myös, että olet katsonut rippikouluun kuuluvat etäopiskelumateriaalit
Youtubesta ja palauttanut niihin liittyvät 2 tehtävää rippikoulusi ohjaajalle.
Voit myös harjoitella rippikouluun kuuluvia ulkoläksyjä jo etukäteen. Itsenäisesti
suoritettavia ulkoläksyjä ovat uskontunnustus, Isä meidän -rukous ja Herran siunaus.
Muut ulkoläksyt suoritamme leirillä yhdessä.

LEIRIJAKSO
Leirimme alkaa Kalliopirtin leirikeskuksessa
3.8.2020, lähtö Kuhmoisten
seurakuntakodilta klo 8.30 ja
Padasjoen ABC:n pysäkiltä klo 9.00
Leiri päättyy 6.8.2020 klo 17 Kalliopirtillä,
jonka jälkeen paluu klo 18.00 Padasjoki ja klo
18.30 Kuhmoinen.
Kalliopirtin osoite on Kalliopirtintie 20. Kalliopirtti sijaitsee Oriharon järven rannassa
Kärkölässä. Majoitumme päärakennuksessa ja pihassa olevassa vierasmajassa.
Vapaa-aikana leirillä on mahdollista mm. pelata erilaisia pallopelejä, soudella ja nauttia
ripariolosta. Iltaisin on mahdollisuus uimiseen ja saunomiseen.

Millainen on tyypillinen leiripäivä?
Leirillä heräämme kahdeksalta. Leiripäivään kuuluu monenlaista ohjelmaa:
opiskelua, pienryhmätoimintaa, hartauselämää, vapaa-aikaa, saunomista…
Leirillä syömme päivittäin kaksi lämmintä ateriaa, yhteensä ruokailemme viidesti
päivässä.
Hiljaisuus alkaa leirillä klo 22.30.
Hyvä yhteishenki ja riparikokemus syntyvät myönteisestä toisten huomioimisesta ja
yhteen hiileen puhaltamisesta. Jokainen vaikuttaa omalta osaltaan rippikoulun
onnistumiseen.

Majoitus
Majoitumme noin 4 hlön huoneissa, emmekä voi tarjota jokaiselle henkilökohtaista
huonetta. Majoituspaikassa on jokaiselle varattu peitto ja tyyny, mutta jos haluat
hygieniasyistä ottaa mukaan oman tyynyn ja peiton, on se varsin ok. Halutessasi voit
myös majoittua teltassa leirikeskuksen pihamaalla. Voit ottaa teltan mukaasi tai lainata
sellaisen seurakunnalta. Ole tästä yhteydessä leirisi ohjaajiin.

Tullessasi leirille ota mukaasi:











Aluslakana, tyynyliina ja pussilakana tai makuupussi
Peseytymisvälineet (pyyhe, saippua, hammasharja yms.), saunakassi on näppärä
Uimapuku ja pyyhe (uimakassi)
Ulkoiluun soveltuvat varusteet, myös lämmintä vaatetta – olemme paljon ulkona
Lenkkarit pelailua ja retkiä varten sekä helposti jalkaan sujahtavat kengät
Vaihtovaatetta tarpeen mukaan + likavaatteille pussi
Rannekello tai muu vastaava, josta voit katsoa aikaa (puhelimia ei ole aamulla)
Rahaa kioskia varten (jos haluat).
Omat henkilökohtaiset tavarat, lääkkeet, tms.
Kirjoitusvälineet, sakset, tussit (hygieniasyistä mahdollisuuksien mukaan, ostaa ei
tarvitse, saat nämä myös leiriltä lainaan)
 Raamattu (jos olet jo saanut sen)
 Turvatietolomake huoltajan täyttämänä ja allekirjoittamana + huoltajien terveiset
lappu

Älä ota mukaasi:
 Energiajuomia, alkoholia, nuuskaa, päihteitä -niiden käyttö on kielletty
 kaiuttimia, läppäriä tai tablettitietokonetta (tai tuplapuhelinta)
Leirikeskuksemme ovat päihteettömiä.
Leirillä nuuskan tai muiden päihteiden käyttö ei ole sallittua! Nuoren mahdollisesta
päihteiden käytöstä on syytä keskustella huoltajien kanssa jo ennen leiriä.

Puhelimista
Huomioithan, että puhelimen käyttö on luvallista vapaa-aikoina, ei ohjelmallisen
toiminnan aikana. Puhelimet kerätään ”yöparkkiin” n. klo 21.30–8.30.
Henkilökohtaisten tavaroiden, kuten puhelimien ja kameroiden suhteen on syytä
huolehtia, että kotivakuutusasiat ovat kunnossa. Seurakunta ei korvaa omille
arvoesineille tapahtuneita vahinkoja.

Valokuvaaminen rippikoulussa
Rippikoulumuistojen tallentaminen kuvilla tai videoilla on luvallista, mutta toisten
kuvaamiseen on hyvä kysyä lupa. Kuvien julkaiseminen missään muodossa vaatii kaikilta
kuvassa olevilta luvan.
Mikäli otat rippikoulussa valokuvia, otathan huomioon lain vaatimukset ja hyvät tavat
niitä julkaistessasi.

Tapaturmavakuutus
Kaikki rippikoululaisen mukaan ottamat tavarat ovat hänen omalla vastuullaan. Mikäli
jokin tavara aiheuttaa häiriötä tai on turvallisuusriski, voi ohjaaja ottaa sen säilytykseen.
Jos nuoren omaisuutta rikkoo tai varastaa joku toinen henkilö, seurakunta ei vastaa niistä
aiheutuvista kuluista ja vahingoista.
Rippikoululaiset on vakuutettu tapaturmien varalta rippikoulun aikana.
Poikkeustilanteen aikana toivomme erityisesti, että tapaturmat eivät kuormittaisi
korona-aikana kunnan terveydenhuoltoa tarpeettomasti ja leiriläinen voi käydä
rippikoulunsa loppuun (leiri keskeytyy esim. terveyskeskus käyntiin).

Mitä jos leirillä sairastuu?
Reseptilääkityksestä ja sairauksista tulee kertoa leirin ohjaajille turvatietolomakkeessa.
Allergia- ja särkylääkkeitä mukana voi olla omaan tarpeeseen.
Leiriläisen sairastuessa leirin vetäjät ovat yhteydessä huoltajiin. Huoltajan tulee ottaa
yhteyttä koronaviruksen oireiden yhteydessä kunnan terveysviranomaisiin. Päätöksen
hoidosta ja testaamisesta tekee tartuntatautilääkäri. Hän tekee myös päätöksen

mahdollisesta karanteenista kuultuaan leirin vastaavia työntekijöitä. Koronatestien
tulokset saadaan yleisimmin 2-4 päivässä.
Rippikoulun jatkumista mietitään tapauskohtaisesti.

Leirimaksu
Rippikoulumaksu on 50€.
Leirimaksu maksetaan maksulinkin kautta, joka tulee siihen sähköpostiosoitteeseen, joka
ilmoittautumisen yhteydessä on annettu.
TARKKAILE ROSKAPOSTIA!
Jos et ole Hollolan seurakunnan jäsen, leirimaksu on 75€.
Leirimaksusta voi hakea maksuvapautusta taloudellisin perustein viimeistään 15.6.2020.
Seurakunnan sivuilta www.hollolanseurakunta.fi / apua- ja tukea löytyy lomake, joka
tulee palauttaa täytettynä taloustoimistoon, Sovituksenkirkolle,
osoitteeseen Keskuskatu 2.

Konfirmaatioharjoitukset ja yhteinen illanvietto
Harjoittelemme konfirmaatiojuhlaa rippikouluryhmän kanssa 16.09.2020 klo 16.30
Padasjoen kirkossa.
Konfirmaatioharjoituksissa otamme myös ryhmäkuvan. Ryhmäkuva otetaan albat
päällä, joten juhlavaatteita et tarvitse.
Harjoitusten jälkeen suuntaamme kohti seurakuntakotia, jossa fiilistelemme vielä yhdessä
iltapalan ja mukavan ohjelman äärellä. Iltamme päättyy klo 19.30.

Kasteessa ristinmerkkinä piirsit minuun sanasi:
Sinä olet minun. En koskaan hylkää Sinua.

KONFIRMAATIO
Konfirmaatio on rippikoulun lopuksi pidettävä
jumalanpalvelus. Rippikoulun käyneet nuoret
tunnustavat jumalanpalveluksessa uskonsa ja
heitä vahvistetaan siunauksella ja rukouksella.
Konfirmoidut osallistuvat myös ehtoolliselle.
Rippikoulu ja konfirmaatio antavat nuorelle
seurakuntaan liittyviä oikeuksia:
Konfirmoitu saa oikeuden toimia kummina,
osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja äänestää
sekä asettua ehdolle kirkollisissa vaaleissa.

Leirimme konfirmaatiota vietetään
Kuhmoisten kirkossa 20.09.2020 klo 10
Padasjoen kirkossa 20.09.2020 klo 14
Turvallisuussyistä johtuen Hollolan seurakunta on päättänyt, että konfirmoitavia on
kirkossa kerrallaan n. 15. Tämän vuoksi olemme jakaneet konfirmoitavat 2 ryhmään.
Konfirmaatioajat ovat klo 10 ja 14.
Yksi konfirmoitava saa kutsua konfirmaatioon 10 hlöä. Yksi näistä on nuorta
siunaamaan tuleva kummi.

Kummi mukaan konfirmaatioon!
Konfirmaatiossa sinut siunataan henkilökohtaisesti ja tässä hetkessä kummillasi on tärkeä
tehtävä.
Voit kutsua yhden kummin siunaamaan sinua. Huomioithan, että tila on rajallinen ja
turvavälit tulee ottaa huomioon. Kummin tehtävää voi toimittaa myös sinulle tärkeä
aikuinen, vanhempi, isovanhemmat, ystävät, jne.
Leirijakson aikana teemme kutsun sinua siunaavalle kummille. Kutsusta selviää mm.
konfirmaatiopäivän aikataulu ja se, milloin katsomme kuviot kuntoon ja askelmerkit
kohdilleen.

Konfirmaatiokuvaus
Ryhmäkuva nuorista otetaan konfirmaatioharjoituksissa 16.09.2020 Padasjoen kirkossa.
Yksittäiskuvien ottamisesta tiedotamme myöhemmin.

MUISTILISTA
Etätehtävät Youtube: Jumala ja Luomakunta

Lähipäivä rippikoululaiset 24.7. klo 12-19
ja huoltajien tapaaminen
24.7. klo 17.30-19
Tuo mukanasi turvatietolomake ja
vanhempien terveiset lomake.

Leirijakso 3.8.– 6.8.2020

Konfirmaatioharjoitus ja illan vietto
16.9.2020 klo 16.30-19.30

Konfirmaatio 20.9.2020

YHTEYSTIEDOT:
Tiina Ampuja-Töyry (lomalla 1.-17.6)
nuorisotyönohjaaja
p. 040 7492281
tiina.ampuja-toyry@evl.fi

Mira Vaha (lomalla 1.-28.6.)
pappi
p. 044 5246183
mira.vaha@evl.fi

Voit jättää tämän vihon avuksi kotiväelle, kun tulet leirille.
TERVETULOA!

