Tervehdys Lappi 2:n väki !
Olemme lähdössä ensi kesänä Lappiin riparille. Ensimmäisestä tapaamisestamme jäi ainakin
meille vetäjille hyvä kuva. Kaikki olivat paikalla, ehkä vähän jännitimme uusia ihmisiä ja uutta
tilannetta, mutta hiljalleen tutustutaan.
Lue tämä kirje yhdessä huoltajasi kanssa. Kirjeessä on muutama leiriämme koskeva asia, mikä
jo tässä vaiheessa on hyvä tietää. Kevään aikana on sitten mahdollisuus käydä yksityiskohtia läpi
tarkemmin.
Me vetäjät toivomme, että leiristämme tulee hyvä kokemus kaikille. Jokainen erikseen ja kaikki
yhdessä voimme siihen vaikuttaa. Hienoa että olet mukana juuri tässä porukassa!

Leirijakso on siis

Rajamaalla “Ruotsin Muoniossa” 15.-22.6.
Rajamaan (https://rajamaa.com/fi/) yhteystiedot:
Muonionalusta 25
SE-984 95 Muodoslompolo
SVERIGE
+46 978 43040
info@rajamaa.com

Lähtö leirille Ylöjärven kirkon pihalta tilausbussilla15.6 klo 8 aamulla.
Paluu Ylöjärven kirkolle illalla 22.6.
Konfirmaatio 26.6. klo 13.00 Ylöjärven kirkossa. Konfirmaatioon voi kutsua mukaan 1-2
kummia siunaamaan nuorta alttarilla. Lisäinfoa tulee vielä lähempänä leiriä. Kahtena viime
vuonna Korona on vaikuttanut toteutukseen. Toivottavasti ei enää ensi kesänä.

Leiriturvallisuus
Halauamme, että leiri on jokaiselle nuorelle turvallinen. Tärkeä asia leiriturvallisuudessa on se,
että sitoudumme yhdessä leirin pelisääntöhin. Toimimme yhdessä, jokainen meistä saa olla oma
itsensä ja jokainen meistä antaa saman mahdollisuuden myös toiselle.
Mikäli nuorella on jokin sairaus, ruoka- tai muu allergia, lääkitys, lääkeyliherkkyys tms. on
tärkeää ilmoittaa niistä leirin ohjaajille. Myös mahdolliset luki-häiriöt tai vastaavat on tärkeä
ilmoittaa. Näitä on kysytty jo leirille ilmoittauduttaessa. Samoin jos nuoren tai perheen elämässä
on ajankohtaisia haasteita, jotka vaikuttavat leirillä oloon, ne on tärkeä kertoa. Ilmoita nämä
tiedot sähköpostilla 25.5. mennessä (matti.mikkola@evl.fi.) Tarvittaessa voidaan jutella
myös puhelimitse/kasvotusten jo ennen ko. päivää.
Tieto siitä, että sairauden tai muun syyn vuoksi leirin aikana käynnissä oleva säännöllinen
lääkehoito tai leirille mukaan otettavien kohtauslääkkeitten käyttö edellyttää
ns. lääkehoitosuunnitelmaa on lähetetty kaikkien Ylöjärven seurakunnan rippileiriläisten
koteihin joulukuussa 2021 muun yhteisen rippikouluinfon yhteydessä. Jos asia on teille
ajankohtainen leirin lähestyessä ja on tarpeen tehdä tuo suunnitelma (A4-lomake), ottakaa
yhteyttä Matti Mikkolaan.

Lisäksi on tärkeää, että leiriläisillä on mukanaan särky- ja kuumelääkkeitä rippikoulun aikana
mahdollisesti ilmenevään omaan tarpeeseen. Rippikoulun työntekijät eivät voi antaa muita kuin
osallistujien mukanaan tuomia lääkkeitä.

Talvi- ja kevätkaudella tapaamme vielä

seuraavissa tilanteissa sen mukaan, miten

korona-tilanne tuona ajankohtana tapaamisen sallii:
- kaikkien Ylöjärven rippileirien 2022 yhteinen riparipäivä Ylöjärven -srk-keskuksella 12.3
-tarkempi info toteutuksesta tulee viimeistään viikolla 7
- nuorten ilta 1.4 perjantaina nuorisotila Kellarilla 17-19.30 (Mikkolantie 1-3, OP:n alakerta)
- tarkempi info toteutuksesta tulee myöhemmin
- pääsiäisaikana valinnainen messu
- valitse itse kirkko ja pyhäpäivä. Kuittaus työntekijältä/selfie tms
-bändimessu 22.5 klo 18 Ylöjärven kirkossa.
-vanhemmat ja nuoret, yhteinen tapaaminen 25.5 klo 18.00 Ylöjärven srk-keskuksella. Kesto
max pari tuntia. HUOM! PÄIVÄMÄÄRÄ VAIHTUNUT.
Mikäli sinulla on ylivoimainen este päästä johonkin yllä olevista, ota etukäteen yhteyttä Matti
Mikkolaan, niin sovimme, miten korvaat poissaolon. Rippikoulu on kerran elämässä ja
toivomme, että pystyt asettamaan sen tänä talvena ja keväänä etusijalle, kun muita menojasi
suunnittelet. Oma ryhmä tulee muutenkin paremmin tutuksi kun pystyy osallistumaan yhteisiin
juttuihin.
Jos sinulla tai huoltajillasi on mitä tahansa kysyttävää, voitte olla sähköpostitse tai puhelimitse
yhteydessä. Varustelistat ja muuta yksityiskohtaisempaa infoa tulee yhteisessä nuorten ja
vanhempien tapaamisessa 25.5.

Aurinkoista kevättalvea kaikille!

matti.mikkola@evl.fi
maria.joutsi-laine@evl.fi
elisa.h.niemela@evl.fi

044 7868 014
044 7868 036
044 7868 092

