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Turun NMKY:n rippikoulut 2022

14.5.2022

RIPPIKOULUINFO KESÄN 2022 HARVAN SAAREN LEIRIJAKSOJA VARTEN
LEIRITURVALLISUUS
Nuoren toisen huoltajan sähköpostiin on lähetetty linkki turvallisuuskyselyyn. Jos turvallisuustietoihin on tullut
muutoksia, olettehan yhteydessä rippikouluryhmän vetäjiin mahdollisimman pian.
Rippikoulun turvallisuuden lähtökohta on sitoutuminen yhteisiin sääntöihin.
Sairaana ei voi osallistua leirille. Sairastapauksissa ja tapaturmatilanteissa leiriltä otetaan aina yhteys huoltajaan.
LEIRIAIKA, LEIRILLE SAAPUMINEN JA LEIRIN PÄÄTTYMINEN
RK 1
RK 2

6.- 13.6. Harvan saaren leirikeskuksessa
27.6.- 4.7. Harvan saaren leirikeskuksessa

Leiriläiset noudetaan leirin aloituspäivänä klo 10.00 Heinänokan partiovenesatamasta NMKY:n Vihuri-veneellä.
Sataman osoite: Heinänokantie 16, Turku.
Bussilla tulevien kannattaa nousta Pysäkiltä T41 (Eerikinkadulla) Erikvallaan klo 9.20 lähtevään bussiin nro 14,
joka on päätepysäkillä n. klo 9.55. Kävele pysäkiltä tie alas rantaan (n. 100 m) partiovenesatamaan.
Ajo-ohje: Aja Hirvensalon läpi Satavan saareen. Käänny oikealle kohti Erikvallaa. Tie haarautuu lopussa. Aja
vasemmanpuoleista tietä alas partiovenesatamaan, joka on Heinänokan leirikeskuksen yhteydessä.
Leirit päättyvät maanantaina n. klo 14.00, jolloin leiriläiset tuodaan Heinänokkaan. Paikallisbussi nro 14
Erikvallasta Kauppatorille lähtee klo 14.25.
LEIRIPAIKKA
Harvan saaren leirikeskus sijaitsee Airiston rannalla, Erikvallan ja Heinänokan leirikeskuksen läheisyydessä.
Saareen 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.
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.
VIERAILUPÄIVÄ
Vierailupäivä pidetään leirin loppupuolella lauantaina (RK1 11.6., RK2 2.7.). Vierailuaika alkaa klo 13.00, jolloin
aloitamme venekuljetukset Harvaan n. 20 minuutin välein klo 14 asti. Paluukuljetukset Heinänokkaan kulkevat
myös 20 min. välein klo 15 alkaen. Viimeinen venekyyti Harvasta lähtee n. klo 16.00.
Omalla veneellä tulevia vierailijoita pyydetään noudattamaan vierailuaikaa 13.00–16.00 ja varautumaan siihen,
että Harvan laiturissa on rajoitetusti mahdollisuuksia keulakiinnitykseen.
Vierailijoille tarjoillaan ruokalassa kahvia / mehua pullan kera klo 13.00–14.30. Klo 14.30 on yhteistä ohjelmaa,
jonka yhteydessä kerrotaan Harvasta, leiristä ja konfirmaatiosta. Myös kioskia pidetään auki.
Pyydämme Teitä ystävällisesti jättämään lemmikkieläimet kotiin vierailupäivänä. Vierailupäivä on päihteetön ja
savuton, kuten koko leirimme. Tasavertaisen kohtelun vuoksi pyydämme välttämään pizzojen, kebabien yms.
tuomista saareen. Päivällinen syödään heti vierailuajan jälkeen.
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Rippikoulussa ei saa kiusata! Toisten tavaroihin ei kosketa ja toisten huoneisiin ei mennä ilman lupaa. Yöllä
noudetaan hiljaisuusaikaa n. 23-08 välisenä aikana.
Harvassa leirille otetut kännykät luovutetaan leirin johtajille säilöön. Saat oman kännykkäsi käyttöön sovittuina
aikoina, sekä ajoittain opetuksen yhteydessä. Kiireellisissä tapauksissa saareen voi soittaa johtajien
kännykkänumeroihin. Toisista otettuja kuvia ei saa julkaista ilman lupaa.
MAKSUT
NMKY:lle tuleva leirimaksu 220 € on lähetetty turvallisuuskyselyn yhteydessä toisen huoltajan sähköpostiin.
Turun ja Kaarinan ulkopuolella asuville tulee lisäksi lasku leirin jälkeen Turun ja Kaarinan srk-yhtymältä. Tämä
lasku kattaa leirin ruokailut (jotka ovat ilmaiset turkulaisille ja kaarinalaisille).
LEIRIVARUSTEET - Varaa mukaan seuraavanlaista vaatetta ja varustetta:
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇

Aluslakana, pussilakana ja tyynyliina, sekä oma tyyny.
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, mm. veneessä!)
Riittävästi vaihtovaatetta
Lämmintä vaatetta iltoja ja tuulisia päiviä varten
Päähine
Saunomisvarusteet ja uima-asu
Hygieniavälineet ja henkilökohtaiset lääkkeet
Aurinkovoide, hyttyskarkote
Muistiinpanovälineet, kyniä
Voit ottaa myös kameran ja kitaran tai muun sopivan soittimen
Puhelin ja laturi/virtapankki. (Huom! Jätä kaikki muut elektroniikkavälineet kotiin)

KONFIRMAATIO
RK 1
RK 2

lauantaina 18.6 klo 11.00 Tuomiokirkossa
lauantaina 9.7. klo 11.00 Tuomiokirkossa

Konfirmaatioharjoitukset RK 1 ja RK 2 klo 9.00 Tuomiokirkossa konfirmaatiopäivänä.
LOPUKSI
Saaressa pidetään pientä kioskia, josta voi ostaa limpparia, makeisia ja sipsejä. Voit siis varata kioskirahaa
mukaan, kioskissa toimii myös Mobilepay.
Ota mukaan runsain määrin aurinkoista leirimieltä! Toivotaan mukavia kelejä, vaikka hyvillä varusteilla
pärjäämme kelissä kuin kelissä…
Tervetuloa leirille!
RK 1
RK2
Jami Lehtonen 050 307 0634
Ilpo Lahdenkauppi 050 344 7720
Miku Aalto 050 343 9690
Aapo Lahdenkauppi 050 562 3699
Heidi Jokinen 040 078 2334
Heidi Jokinen 040 078 2334
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ymca.fi
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