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Missä 
mennään?

Tällä hetkellä on voimassa suunnitelma B 

Rippikoululeirien alkuperäisenä ajankohtana pidämme 
rippikoulua kolmena päivänä  pienryhmätyöskentelynä .
RK 1
Lähiopetusta ke 3.6.- pe 5.6. klo 10-16 välillä
Leiri 20.-24.7. Harvan saaressa

RK Saaristo 
Lähiopetusta ke 10.- pe 12.6. klo 10-16 välillä
Leiri 3.-7.8. ”Erakko”-saaressa

RK 2
Lähiopetusta ke 24.- pe 26.6. klo 10-16 välillä 
Leiri3.-7.8. Harvan saaressa



Lähipäivien
ohjelma ja 
aikataulut

RK 1 lähiopetus
ke 3.6. klo 10-15 Namikalla ja lähiympäristössä
To 4.6. klo 10-15 Tuomiokirkossa ja sen ympäristössä
pe 5.6. klo 10-16 Harvan saaressa

RK Saaristo lähiopetus 
ke 10.6. klo 10-15 Namikalla ja lähiympäristössä
To 11.6. klo 10-15 Tuomiokirkossa ja sen ympäristössä
pe 12.6. klo 10-16 Harvan saaressa

RK 2 lähiopetusta
ke 24.6. klo 10-15 Namikalla ja lähiympäristössä
To 25.6. klo 10-15 Tuomiokirkossa ja sen ympäristössä 
pe 26.6. klo 10-16 Harvan saaressa

Lähipäivissä on tarjolla retkilounas. Mukaan tarvitset repun, juomapullon, 
päähineen, tukevat jalkineet, omat muistiinpanovälineet ja istuinalustan. Voit 
halutessasi ottaa mukaan myös pientä evästä.

Harva-päivään kokoontuminen Heinänokan partiovenesatamassa klo 10. 
Heinänokkaan pääsee bussilla nro 14. Bussi lähtee klo 9.20 pysäkiltä T41 
Eerikinkadulta KOP-kolmion kohdalta. Paluubussi lähtee klo 16.25.



Leiriturvallisuus

o Leiriturvallisuudessa noudatetaan

Valtioneuvoston ja Turun NMKY:n

johtokunnan antamia korona-ajan

ohjeistuksia.

o Huoltajien sähköpostissa on linkki

turvallisuuskyselyyn, joka täytetään

yhdessä rippikoululaisen kanssa

viimeistään 31.5. Kyselyn yhteydessä

maksetaan myös päivitetty

rippikoulumaksu 170 €.



Leirille
saapuminen
ja leiriltä
poistuminen

o Harvan leiriläiset noudetaan leirin aloituspäivänä klo 10.00 
ja Saaristoriparin klo 11.00 Heinänokan 
partiovenesatamasta NMKY:n Vihuri-veneellä. Sataman 
osoite: Heinänokantie 16, Turku.

o Bussilla tulevien kannattaa nousta Pysäkiltä T41 
(Eerikinkadulla) Erikvallaan klo 9.20/10.15 (Saaristo) 
lähtevään bussiin nro 14, joka on päätepysäkillä n. klo 
9.55/10.50 (Saaristo). Kävele pysäkiltä tie alas rantaan (n. 
100 m) partiovenesatamaan.

o Ajo-ohje: Aja Hirvensalon läpi Satavan saareen. Käänny 
oikealle kohti Erikvallaa. Tie haarautuu lopussa. Aja 
vasemmanpuoleista tietä alas partiovenesatamaan, joka on 
Heinänokan leirikeskuksen yhteydessä.

o Leiri päättyy Harvan leireillä perjantaina n.klo 14.00 ja 
Saaristoriparilla klo 15, jolloin Vihuri-alus kuljettaa 
leiriläiset Heinänokkaan. Paikallisbussi nro 14 Erikvallasta
Kauppatorille lähtee klo 14.25 ja 15.25 (Saaristo).



Leiripaikka

Harvan saaren leirikeskus ja ”Erakko”-saari (oikealta 
nimeltä Pitkä) sijaitsevat Airiston rannalla, Erikvallan ja 
Heinänokan leirikeskuksen läheisyydessä. Saariin 
kuljetaan Heinänokan partiovenesatamasta Turun 
NMKY:n käytössä olevilla veneillä. Harvan saarella on 
mm. majoitusrakennus, luokkahuone, sauna, pelikenttä, 
sekä ruokala ja keittiö, jonka yhteydessä on tytöille ja 
pojille omat wc-tilat. Majoitusrakennuksessa on erilliset 
majoitustilat pojille ja tytöille. 

Erakkosaaressa on grillikota ja puucee. Majoitus 
teltoissa/riippumatoissa.

Leirien ruokahuollosta vastaa seurakuntayhtymän 
Heinänokan leirikeskuksen keittiö NMKY:n leiriemäntien 
avustuksella. Leiripäivän ruokailut ovat aamupala, 
lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Siivoukset ja 
huoltotöitä hoidetaan omin voimin ryhmissä. 



Leirin ohjelma

Leirillä noudatetaan aikataulua, jota 
rytmittävät ruokailut. Ohjelmaa on 
paljon, päivät kuluvat nopeasti ja 
tuntuu, että koko ajan syödään. 

”Opiskelua” on isolla ryhmällä ja 
pienissä ryhmissä. Joka päivä liikutaan 
ja tehdään leirihuoltoon liittyviä 
asioita. Illat ovat ohjelmoituja, välillä 
saunotaan.  Vapaa-aikaa on hieman 
ohjelmien ja ruokailujen välissä. 



Leiri-
varusteet

❑ Aluslakana joka tapauksessa, pussilakana ja tyynyliina. Suosittelemme oman 
tyynyn ja peiton ottamista. (EI KOSKE SAARISTORIPPIKOULULAISIA!)

❑ Mukavia vaatteita maastossa olemiseen (ei liian ”hienoja”, sillä leirillä 
nuhraantuu)

❑ Tukevat jalkineet maastossa olemiseen, vaihtojalkineet ja varalle vaikka 
sandaalit

❑ Sadeasu (myös sadetta pitävät housut ovat tarpeen!)

❑ Riittävästi vaihtovaatetta

❑ Lämmintä vaatetta iltoja ja tuulisia päiviä varten

❑ Päähine

❑ Saunomisvarusteet ja uima-asu

❑ Aurinkovoide, hyttyskarkote

❑ Muistiinpanovälineet, kyniä 

❑ Voit ottaa myös kameran ja kitaran tai muun soittimen halutessasi leirille

❑ Puhelin ja laturi 

Huom! Jätä kaikki muut elektroniikkavälineet kotiin. Älä ota leirille mukaan 
energiajuomia tms.



Lisävarusteet
Saaristorippi-
koulua varten

❑ Oma teltta/riippumatto, jos mahdollista

❑ Makuupussi (ja tyyny?)

❑ Makuualusta

❑ Muovilautanen, muovimuki, lusikka (kangaskassissa)

❑ Astiapyyhe

❑ Taskulamppu

❑ Puukko

❑ Käsineet

❑ Kumisaappaat

❑ (Termospullo)



Konfirmaatio

RK 1 konfirmaatio

lauantaina 3.10. klo 10.00 Tuomiokirkossa

RK 2 ja RK Saaristo konfirmaatio

lauantaina 10.10. klo 10.00 Tuomiokirkossa

Konfirmaatioharjoitukset kaikille ryhmille klo

9.00 Tuomiokirkossa konfirmaatiopäivänä!



Suunnitelma C 
vielä
varmuuden
vuoksi

Suunnitelma C otetaan käyttöön, mikäli emme pysty 
toteuttamaan suunnitelma B:tä. 

Rippikoululeirien alkuperäisenä ajankohtana pidämme 
rippikoulua kolmena päivänä suunnitelma B:n mukaisesti.

Heinä-elokuulle tulee toiset opetuspäivät, joiden 
ryhmäkohtaiset aikataulut myös ohessa. Ryhmien 
opetuspäivät ovat: 

RK 1 ma 20.7.-pe 24.7. kellonaika tarkentuu vielä 

RK Saaristo ma 3.8- pe 5.8. kellonaika tarkentuu vielä 

RK 2 ma 3.8.-pe 5.8. kellonaika tarkentuu vielä 

Lisäksi leirijakso seuraavasti:

RK 1 4.-6.9. Harvan saaressa 

RK Saaristo 11.-13.9. ”Erakko”-saaressa 

RK 2 11.-13.9. Harvan saaressa


