RUUNANIEMI 15
LEIRI-INFO 2020

Sivu 2 / 6

E

dessänne on leirikirje. Säilytä se, sillä siitä saat tärkeää tietoa
leirijaksostamme ja sen jälkeisestä ajasta.

Leirijaksoa lähdemme viettämään Ruunaniemen leirikeskukseen.
Leirikeskus sijaitsee Ristiinassa. Tarkka osoite on Ruunaniementie 63
52300 Ristiina
Ruunaniemessä majoitumme kuuden hengen huoneissa, joissa on oma suihku ja vessa.
Rannassa on kohtuullisen hyvät uintimahdollisuudet. Rannassa on laituri ja hiekkapohjainen ranta.
Seurakuntamme turvallisuusohjeiden mukaan uintivalvonnan hoitavat työntekijät. Tämä
tarkoittaa sitä, että Risto Luukkanen nököttää laiturin päässä aina kun ohjelma sallii uimisen.
Uiminen pitää myös porrastaa, ettei laiturille muodostu rykelmiä
Alueella on hyvät mahdollisuudet pelailla eri pelejä esim. jalkapalloa, lentopalloa ja pingistä.

Leirille lähdemme tiistaina 21.7. Klo 9.00 bussilla Mikkelin Tuomiokirkon pihasta, kryptan
puoleisesta päästä. Ole ajoissa paikalla koska lähdemme klo 9 liikkeelle. Teillä on myös
mahdollisuus itse tuoda nuorenne Ruunaniemeen mutta on tärkeä, että ilmoitatte siitä meille hyvissä
ajoin ja ette saa tulla sisälle rakennukseen.
Leiriltä tulemme pois lauantaina 25.7. klo 12.30 Tuomiokirkon pihaan.
VARUSTEET :
Ainakin seuraavat varusteet olisi hyvä olla mukana:
- Liinavaatteet (aluslakana, tyynyliina, pussilakana) Makuupussia ei saa käyttää.
- Pyyhe ja muutama pieni käsipyyhe vessaan käsipyyhkeeksi vain omaan käyttöön
- Henkilökohtaiset hygieniavälineet (hammasharja ym.)
- Kunnon kengät
- Vaatetta leirielämään
- Hattu
- Aurinkorasva
- Sadevarusteet
- Hyttysmyrkky voi olla hyvä
- Hyttysen puremiin voidetta
- Varaudu myös kylmiin säihin
- Jos löytyy niin itselleen pyllyn kokoinen henkilökohtainen pyllynalunen
- Likavaatepussi
- Ym. mitä luulet tarvitsevasi leirillä
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KORONAVIRUS COVID-19 AIHEUTTAMA RISKI
Koronavirus COVID-19 tilanteen vuoksi leiriolosuhteissa mahdollisten tartuntojen leviäminen on
todennäköistä, mikäli leirin osallistuja tai henkilökuntaan kuuluva kantaa virusta. Tämän vuoksi
leirille ei voi osallistua, jos nuorella on minkäänlaisia yläinfektio oireita. (yskä, kurkkukipua, nuhaa,
ripulia, päänsärky).
Koronavirus ja huoli siihen sairastumisesta herättää monenlaisia, ristiriitaisia tunteita. Erilaisista
tunteista ja huolista keskustellaan tilanteen mukaan yhdessä koko leirin kanssa tai
henkilökohtaisesti.
Toivomme myös, että nuori välttelisi mahdollisuuksien mukaan ennen leiriä sellaisia paikkoja
ja tilaisuuksia, jossa on mahdollista saada tartunta.
Leiriolosuhteissa turvavälien pitäminen on käytännössä vaikeaa, mutta niihin, jossa se
on mahdollista, olemme määritelleet kuinka menetellään.
Käsihygieniaan kiinnitetään tavallista enemmän huomiota. Leirin osallistujia ja henkilökuntaa
ohjataan pesemään kädet saippualla yhteisiin tiloihin tultaessa ja niistä lähdettäessä. Myös wctiloista tullessa on kädet pestävä huolellisesti. Majoitusrakennuksista ja muissa yhteisistä tiloista
löytyy myös käsidesiä.
Koronavirustilanteesta johtuen leirillä ei järjestetä vierailupäivää eikä leirille kutsuta ulkopuolisia
vierailijoita. Ja toivotaan, että huoltajat yms. eivät tule leirille.
Keittiö- ja muu henkilökunta on pääsääntöisesti sama leirin aikana.

Jos rippikoululainen tai isonen saa covid-19 viittaavia oireita. Niin menettelemme seuraavasti:
1. Kyseinen henkilö kanssa käydään huoneesta pakkaamassa hänen tavaransa ja eristetään muusta
joukosta ennalta sovittuun paikkaan. Hänelle annetaan kasvomaski, jota hänen tulee pitää leirillä niin
kauan ainakin ennen kuin huoltaja on hakenut pois leiriltä.
2. Soitetaan rippikoululaisen huoltajalla ja pyydetään hakemaan hänet pois mahdollisimman nopeasti,
sekä ottaa yhteyttä päivystysnumeroon heti puh. 116 117 Muu leiri jatkaa toimintaansa normaalisti.
3. Soitetaan päivystys numeroon 116 117 ja kysytään ohjeita, kuinka menetellään ja toimitaan niitten
mukaan. Jos infektiolääkäri suosittaa leirin keskeyttämistä. Ohjaajat ottavat yhteyttä kirkkoherran tai
hänen sijaiseensa ja tämän jälkeen aloittavat soittamaan leiriläisten huoltajille ja pyytävät hakemaan
leiriläiset pois mahdollisimman pian.
Niiden leiriläisten, joiden huoltaja ei pysty tulemaan noutamaan nuorta hoidetaan kuljetus taksilla.

Toivomme, että kävisitte nuorenne kanssa ennen leirille tuloa alla olevat asiat läpi ja
keskustelisitte niitten merkityksestä nuorelle itselle ja koko leirin hyvinvoinnille
Osallistujille / huoltajille
· Älä tule leirille sairaana tai jos sinulla on hengitystieoireita (flunssa, kuume, yskä,
kurkkukipu). Mikäli allergiaoireet ovat tyypillisiä, joita on ollut myös aiempina vuosina ja
lääkitys niitä helpottaa, voi leirille kuitenkin tulla. Muistakaa ilmoittaa poisjäännistä leirin
ohjaajille. Sovitaan miten rippikoulu tulee käytyä.
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Kädet on pestävä toimintaan saapuessa ja poistuttaessa, uuden toiminnan alkaessa sekä
ennen syömistä. Käyttäkää välillä myös käsidesiä.
·
Aivasta hihaan tai nenäliinaan, joka heitetään heti käytön jälkeen pois.
·
Käytä vain omaa juomapulloa, älä lainaa sitä muille äläkä juo toisten pullosta.
·
Älä koskettele kasvojasi tai toisten kasvoja.
· Työntekijät välttävät fyysistä kontaktia nuorten kanssa pois lukien tilanteet, jossa se on
välttämätöntä.
· Toimitiloihin/toimintaan ei saa tulla ulkopuolisia (koskee myös huoltajia).
· Leirikeskuksessa huoneet ovat vain siinä huoneessa majoittujien käytössä. Tämä tarkoittaa,
että vierailuja/käyntejä muitten huoneissa on vältettävä
· Leirikeskuksessa käytetään pääsääntöisesti oman huoneen vessoja. Ei käydä muiden
huoneiden wc tiloissa.
· Leirikeskuksen ruokasali on vain käytössä ruokailujen aikana muutoin sinne ei saa mennä.
· Jos nuori huomaa, että hänellä on oireita niin hänen välittömästi otettava yhteyttä leirin
ohjaajaan.
· Jos nuori joutuu poistumaan oireitten takia leiriltä niin syksyllä hän voi korvata mahdollisen
poissaolon iltariparilla tms.
· Nuori ei voi käydä leiriaikana muualla. Ohjeitten mukaan leirillä olevat henkilöt pysyvät
leirin aikana samana.
· Leirillä annetut ohjeet pitää ottaa tosissaan. Ne on tehty kaikkien turvallisuuden takia.

LÄÄKKEET:
Ottakaa mukaan henkilökohtaiset lääkkeenne. Seurakunta ei periaatteessa saa jaella
lääkkeitä. Meillä on mukana pieni määrä särkylääkkeitä hätätapauksia varten.
VAKUUTUKSET:
Leiriläiset on vakuutettu tapaturmia varten. Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. Tämä tarkoittaa
sitä, että kaikki arvotavara on mukana leiriläisten omalla vastuulla.
KÄNNYKÄT:
Puhelimet ovat mukana omalla vastuulla ja ne on pidettävä äänettömänä ohjelman aikana
tai mieluummin huoneissa. Jos puhelimet aiheuttavat kohtuuttomasti ongelmia, ne otetaan
säilytykseen.
PÄIHDYTTÄVÄT AINEET:
Kaikki niihin viittaavat aineet aiheuttavat välittömästi leiriltä poistamisen
vanhempien kustannuksella.
TUPAKOINTI:
Tupakoinnin kanssa emme aio leikkiä kissahiiri leikkejä. Seurakunnallamme on
tupakoinnista selvät ohjeet. Leirimme ovat savuttomia. Tupakoitsijoiden vahtiminen
ei ole meidän päätehtävämme. Toivoisimme, että keskustelisitte asiasta nuorenne
kanssa. Jos nuorenne tavataan leirillä tupakoimassa, otamme välittömästi yhteyttä
kotiin ja neuvottelemme miten rippikoulu jatkuu. Tarvittaessa leiriläinen poistetaan
leiriltä vanhempien kustannuksella ja hänen rippikoulunsa jatkuu kaupungissa
päiväkouluna. Tupakointiin rinnastamme myös sähkötupakan sekä nuuskan.
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HÄIRIKÖINTI LEIRILLÄ:
Ryhmämme vaikuttaa todella hyvältä. Mutta silloin tällöin ryhmistämme löytyy nuoria, joille ei
leirielämä sovi. Jos nuori ei toistuvista pyynnöistä huolimatta noudata leirin sääntöjä (esim.
nukkuminen yöllä tuottaa vaikeuksia) otamme yhteyttä kotiin ja neuvottelemme
rippikoulun jatkosta. Ääritapauksessa rippikoulu jatkuu päiväkouluna kaupungissa.
KONFIRMAATIO:
On Tuomiokirkossa sunnuntaina 1.11. klo 10.00 Nuorenne pitää olla paikalla
viimeistään klo 08.45 Tuomiokirkon kryptassa pukemassa alboja.
Juhlahetken onnistumiseksi pidetään konfirmaatioharjoitus torstaina
29.10.2020 klo 16-17 tuomiokirkossa.
RAHA
Leirikeskuksessa saattaa olla vaatimaton kanttiini kerran päivässä auki.
HUOLTAJAN TAVOITETTAVUUS:
Olemme kyselleet puhelinnumeroa, josta huoltajan tavoittaa leirin aikana. On tärkeää, että
tavoitamme hänet tarvittaessa mihin vuorokauden aikaan hyvänsä! Jos nuorella ilmenee
covid-19 oireita niin huoltaja hakee nuoren pois ja toimittaa testeihin.
KOKO AJAN LEIRILLÄ OLEMINEN
Korona epidemian takia leiriltä ei voi poistua ja palata takaisin. Porukan pitää olla koko ajan sama.
KUMMI KONFIRMAATIOSSA:
Jokainen leiriläinen tarvitsee yhden kummin konfirmaatioon. Kummi tulee alttarille
siunaamaan kummilapsensa yhdessä leirin opettajien kanssa. Hänen on oltava paikalla
kirkossa klo 09.20, jolloin tilannetta harjoitellaan. Kummin on muistettava kummilapsensa
kaikki etunimet. Jos kummi ei pääse paikalle, leirin isoset osallistuvat nuoren
siunaamiseen.
LEIRIN JÄLKEINEN ELÄMÄ:
Seurakunta kutsuu nuortanne mukaan seurakunnan toimintaan. Näitä ovat esim. isostoiminta
kerhonohjaajana toimiminen, nuortenleirit, kartsakirkko ym. Näihin osallistuminen on
vapaaehtoista.
Seurakunta ei järjestä toimintaa kenenkään mökeillä ym.
- Kerhonohjaajaksi ja isostoimintaa haluavien ensimmäinen kohtaaminen on torstaina 13.8. Klo 16
Seurakuntakeskuksen Ristimäkisalissa
LEIRIN VETÄJÄT:
Sari Martikainen
pappi
0400 – 143 403
Risto Luukkanen
nuorisotyönohjaaja
0400 – 143 259

Sivu 6 / 6

