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Turun NMKY:n rippikoulut 2022

14.5.2022

RIPPIKOULUINFO KESÄN 2022 ERAKKO-SAAREN LEIRIJAKSOJA VARTEN
LEIRITURVALLISUUS
Nuoren toisen huoltajan sähköpostiin on lähetetty linkki turvallisuuskyselyyn. Jos turvallisuustietoihin on tullut
muutoksia, olettehan yhteydessä rippikouluryhmän vetäjiin.
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 Saaristo

27.6.- 4.7.

Erakko-saaressa

Leiriläiset kokoontuvat leirin aloituspäivänä 27.6. klo 10.00 Heinänokan partiovenesatamaan . Sataman osoite:
Heinänokantie 16, Turku. Satamasta jatkamme Erakkoon kanoottilautoilla meloen. Tavarat kuljetetaan veneillä.
Tavarat kannattaa pakata vesitiiviisti esim. jätesäkkiin (ainakin makuupussi�
�)
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.
Leiri päättyy maanantaina 4.7. n. klo 13.30, jolloin leiriläiset palaavat Heinänokkaan. Paikallisbussi nro 14
Erikvallasta Kauppatorille lähtee klo 13.25. Pidämme huolta, että bussilla matkustavat ehtivät tuohon kyytiin.
LEIRIPAIKKA
”Erakko”-saari (oikealta nimeltä Pitkä) sijaitsee Airiston rannalla, Erikvallan ja Heinänokan leirikeskuksen
läheisyydessä. Saareen kuljetaan Heinänokan partiovenesatamasta meloen ja tavarat kuljetetaan veneillä.
Erakkosaaressa on grillikota, puucee ja ”maastokeittiö”- majoittumiset teltoissa/riippumatoissa. Oman
teltan/riippumaton saa ottaa mukaan.
Leirien ruokahuollosta vastaa seurakuntayhtymän Heinänokan leirikeskuksen keittiö NMKY:n leiriemäntien
avustuksella. Leiripäivän ruokailut ovat aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala.
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
Leirin aikana pidetään vierailupäivä perheille lauantaina 2.7. klo 15-17. Vierailupäivä pidetään Heinänokan
leirikeskuksen ulkotiloissa, joten varauduttehan sään mukaiseen asustukseen.
YKSITYISYYS JA YHTEISÖLLISYYS
Rippikoulussa ei saa kiusata! Toisten tavaroihin ei kosketa ilman lupaa. Yöllä noudetaan hiljaisuusaikaa n. 23-08
välisenä aikana.
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.
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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:
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Makuupussi, makuualusta (ja 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!)
Riittävästi vaihtovaatetta
Lämmintä vaatetta iltoja ja tuulisia päiviä varten
Päähine
Saunomisvarusteet ja uima-asu
Aurinkovoide, hyttysvoide
Muistiinpanovälineet, kyniä
Voit ottaa myös kameran ja kitaran tai muun sopivan soittimen
Puhelin ja laturi/virtapankki. HUOM! Saaressa ei ole sähköä!
Oma teltta/riippumatto, jos mahdollista
Muovilautanen, muovimuki, lusikka (kangaskassissa)
Astiapyyhe
Taskulamppu tms.
Puukko
Käsineet
Kumisaappaat
Juomapullo
(Termospullo?)

KONFIRMAATIO
RK Saaristo

lauantaina 9.7. klo 11.00 Pyhän Katariinan kirkossa

Konfirmaatioharjoitukset klo 9 Pyhän Katariinan kirkossa konfirmaatiopäivänä!
LOPUKSI
Ota mukaan runsain määrin aurinkoista leirimieltä! Toivotaan mukavia kelejä, vaikka hyvillä varusteilla
pärjäämme kelissä kuin kelissä…
Tervetuloa leirille!
RK Saaristo
Mika Wallin 050 597 6030, s-posti etunimi.sukunimi@ymca.fi
Jami Lehtonen 050 307 0634, s-posti etunimi.sukunimi@ymca.fi
Elina Ahola, s-posti: elina.m.ahola@gmail.com

