Moi hiihtisriparilainen ja huoltajat!

Onnittelut hyvästä valinnasta lähteä hiihtisriparille Lempsuun!
Meitä on mukavan kokoinen porukka lähdössä, 24 leiriläistä, 7 isosta, 2 apuria ja 3
ohjaajaa. Yhdessä voimme tehdä leiristä ikimuistettavan.
Ripariin kuuluu leirijakson lisäksi muutama ryhmätapaaminen, tässä niiden aikataulut:
1. Tapaaminen to 20.1. klo 17-18.30 Kellarilla (Mikkolantie 1-3, liikenneympyrän
puoleisesta päädystä portaat alas)
2. Tapaaminen pe 28.1. klo 17-18 Kellarilla (mahdollisuus jäädä nuorteniltaan
tapaamisen jälkeen)
3. Messu 30.1. klo 18-19.15 Ylöjärven kirkossa (Istumme väljästi omana porukkana)
4. Tapaaminen 17.2. klo 17-19 Kellarilla
5. Messu 27.2. klo 18-19.15 Ylöjärven kirkossa
6. Leirijakso 28.2.-6.3. Lempiäniemen leirikeskus (Perttulanlahdentie 6 Ylöjärvi)
7. Riparipäivä 12.3. klo 10.30-14.30 hiihtis kokoontuu kaupungintalolla (Kuruntie 14)
- jos pandemiatilanne estää päivän toteutuksen ilmoitamme siitä heti kun
tiedämme.
8. Tapaaminen 1.4. klo 18-20 Kellarilla
9. Kon rmaatioharjoitus 9.4. klo 17-18 Ylöjärven kirkossa
Kon rmaatiopäivä on 10.4. klo 10 Ylöjärven kirkossa. Kon rmaatio kestää n 1,5 tuntia.
Infohetki huoltajille 24.2. klo 18 etätapaamisena, linkki kokoontumiseen lähetetään
myöhemmin.
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Kaikissa tapaamisissa noudatamme väljyyttä, käytämme maskeja ja huolehdimme
käsihygieniasta. Muistathan että osallistua voi vain terveenä. Mahdollisista poissaoloista
tulee ilmoittaa, lähetämme sitten korvaavia tehtäviä.
Mikäli rajoituksiin tulee muutoksia voi tapaamisten toteutus muuttua, informoimme tästä
tarvittaessa.

Rippileiri on ns tiivisryhmä, pyrimme noudattamaan kaikkia suosituksia mutta emme voi
taata esim turvavälien säilymistä leirillä. Tästä syystä on ehdottoman tärkeää että leirille
tullaan vain terveenä. Myös vierailut leirillä ovat kiellettyjä. Jos jotain välttämätöntä on
unohtunut matkasta niin sen voi toki tuoda mutta valitettavasti sisätiloihin emme saa
päästää kuin leiriin kuuluvat henkilöt.
Mitä mukaan leirille:
- alus- ja pussilakana + tyynyliina, peitto ja tyyny löytyy leirikeskuksesta. Jos haluat
ehdottomasti oman tyynyt saat sen toki mukaan ottaa.
- Sopivasti vaatteita viikon tarpeisiin, myös ulkoiluun sopivia.
- Peseytymistarpeet, pyyhe ja henkilökohtaiset hygieniatarpeet.
- Mahdolliset omat lääkkeet. Myös kylmäsäilytys onnistuu tarvittaessa. Jos nuorella on
lääkitys pitää tehdä lääkehoitosuunnitelma, lomakkeen saa allekirjoittaneelta.
- Jos kaipaat herkkuja niin ota mukaan, lempsussa ei ole kioskia eikä vierailuja leirille
voida sallia.
- Muistiinpanovälineet, raamatun ja vihon saat srk:lta
- Jos soitat jotain sopivan kokoista soitinta niin ota mukaan! Lempsusta löytyy kitaroita,
cajon, piano.
- Hyvää ja avointa mieltä niin että tehdään leiristä yhdessä ikimuistoinen.

Hiihtis 2022
Peruspäivän
ohjelma
8.00

Herätys

8.30

Aamupala

9.15

Päivän tyyppi/
hartsi

10.00

Sessio/oppis x2

12.00

Lounas

13.00

Ulkoilua / pelejä

14.30

Päiväkahvi

15.00

Sessio/oppis x2

17.00

Päivällinen

18.00

Raamisryhmä

19.00

Saunat

20.30

Iltapala

21.15

Iltaohjelma

N 22.15 Pisut ja pesut
N 22.45 Iltahartsi
23.00

Hiljaisuus

Kotiin jätetään:
-Musiikintoistovälineet. Kuulokkeita voit käyttää silloin
kun se ei häritse muuta ohjelmaa.
-Energiajuomat
-Päihteet
Puhelimet:
-leirillä noudatetaan kouluilta tuttua meininkiä, kun on
yhteistä ohjelmaa pidetään puhelimet poissa näkyviltä,
ellei sitten toisin mainita.
Leiriohjelma:
Tässä leirimme päiväohjelma. Ruokaa saamme
riittävästi ja ohjelmaakin on sopivasti. Vaikka tuo
näyttää ihan täydeltä niin kyllä sinne jää taukoja väleihin
niin että jaksamme viikon olla yhdessä.
Sisältöihin pääset vaikuttamaan, ensimmäisessä
tapaamisessa keräämme tietoa aiheista mitkä juuri tätä
ryhmää kiinnostavat ja rakennamme ohjelmaa niiden
mukaan

Ruoka-allergiat on ilmoitettu keittiölle ilmoittaumisten mukaan. Mikäli niissä on tapahtunut
muutoksia ilmoittautumisen jälkeen on niistä hyvä tiedottaa välittömästi että saamme
myös ruokailun kaikille turvalliseksi.
Samoin jos perheessä tai lähipiirissä on tapahtunut jotain mikä vaikuttaa leirillä olemiseen
ja jaksamiseen olisi siitä hyvä tietää että osaamme ottaa huomioon erilaiset olosuhteet.
Meitä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus joten ainakaan ei tarvitse pelätä asioiden
juoruamista.
Jos jotain jäi epäselväksi tai muuten haluat kysyä jotain niin ole yhteydessä.
Pian nähdään!
Antti Honkkila
044-7868072 antti.honkkila@evl.
Ohjelma- ja turvallisuusvastaava

044-7868078 martti.kauppinen@evl.
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Martti Kauppinen
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044-7868010 heli.paivansalo@evl.
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Heli Päivänsalo

