MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Rippikoulutyö

Savilahdenkatu 20, 50100 Mikkeli

Seikkailurippikoulu Infoa leiristä!
Vielä tulevia tapaamisia:

25.6. klo 17-18 Ripari-info johon osallistuvat, sekä leiriläiset, että huoltajat.
Info pidetään Google Meet alustalla osoitteessa:

https://meet.google.com/ckd-opeq-cdb . Voitte olla perheittäin samalla

päätteellä tai erikseen haluamallanne tavalla. Yhteisen infon jälkeen leiriläiset
jäisivät vielä sopimaan muutamia käytännön leiriasioita.

Kesäjakson aika:

Leirille lähtö tapahtuu tuomiokirkolta keskiviikona 1.7. klo 10.00, linja-autolla.
Retkiosuus pidetään Repovedellä jossa olemme 1.–4.7. Kotiin pääsee
lauantaina 4.7. n. klo 14.00 tuomiokirkolta.

Vakuutuksesta ja varusteista:

Seurakunta vakuuttanut osallistujat tapaturmavakuutuksella, mutta vakuutus ei
kata varusteita, kuten leiriläisten kännyköitä.

Lääkkeet ja ensiapu:

Mukana ei ole lääkevarastoa, joten jos luulet tarvitsevasi esim. päänsärkyallergialääkettä tms. ota sitä itsellesi mukaan.

Varusteet:
➢

Kunnon kantolaite (esim. rinkka). Vähintään 40 litrainen.
Jokainen joutuu kantamaan omat tavaransa, telttaryhmän

tavaroita ja ruokaa. Tarkistakaa, että kantolaitteeseen saa hyvin
kiinni makuupussin, teltanosia ja että omien tavaroitten lisäksi
siihen mahtuu ruokaryhmän ruokia.
➢
➢
➢

Makuupussi

Makuualusta
Rinkka

➢
➢

Teltta (sovitaan yhdessä kuka ottaa),
Vahva kankainen ulkoiluvaatetus

➢

(kumisaappaat) tai vaelluskengät

➢

Sandaalit/ crogsit

➢

Käsineet

➢

Pipo ja muu päähine

➢
➢
➢
➢
➢

Sadeviitta tai vastaava
Vara-alusvaatteita X2
Vaihtosukkia X2
Villasukat

Uimavarustus

➢

Hellesään varustus (shortsit, t-paita ym.)

➢

JUOMAPULLO

➢

Wc- paperirulla

➢

Juomamuki ja syömälautanen (muovinen)

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Veitsi, haarukka ja lusikka

Pyyhe(kannatta ottaa pieni)
Omat hygieeniavälineet

Henkilökohtaiset terveydenhoitovälineet, lääkkeet
Hyttysöljy tms.

Muovipussi (roskille)

➢

Puukko

➢

Muistiinpanovälineet

➢

Vaatteet ja muutkin varusteet kannattaa pakata rinkan sisälle
pienempiin muovipusseihin

➢

KÄSIHUUDE/DESI

Riparin vetäjät

Kesän muuttunut rippikouluaikataulu teki muutoksia myös riparin
ohjaajiin. Repoveden leiriosuudelle mukaan lähtee Ville
Kämäräinen ja Alma Laukkanen.

Konfirmaatio:

Konfirmaatiokin on koronatilanteesta johtuen vasta on 29.8. klo

10.00 Tuomiokirkossa. Tapana on ollut, että konfirmaatiossa on

mukana konfirmoitavan yksi kummi tai joku muu läheinen ihminen

siunaamassa konfirmoitavaa. Konfirmaatiota kokoonnutaan
harjoittelemaan syksyllä ennen tilaisuutta.

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
mahdollisimman useasti.

- Jokaisella tulee olla henkilökohtainen käsihuuhde, jotka käytetään ruuan
valmistusta ja ruokailua ennen.

- Koronavirustilanteesta johtuen vältämme ulkopuolisia kontakteja leirin
aikana.

Jos rippikoululainen tai isonen saa covid-19 viittaavia oireita. Niin
menettelemme seuraavasti:

1. Kyseinen henkilön kanssa pakataan hänen varusteensa ja eristetään
muusta joukosta. 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 kehotetaan ottamaan yhteyttä puh. 116

117, jos oireet jatkuvat seuraavana päivänä. Muu leiri jatkaa toimintaansa
normaalisti. Retkeilemme Repoveden alueella sellaisissa paikoissa joista
nouto on mahdollista.

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.
Toivomme, että kävisitte nuorenne kanssa ennen leirille tuloa alla olevat asiat
läpi ja keskustelisitte niitten merkityksestä nuorelle itselle ja koko leirin
hyvinvoinnille:

Osallistujille / huoltajilla muistilista koronaan liittyen:
•

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 yhdessä, miten rippikoulu tulee käytyä.
•

Kädet on pestävä huolellisesti mahdollisuuksien mukaan, sekä ennen

ruuanvalmistusta ja syömistä. Käytä 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.
•
•

Toimintaan ei saa tulla ulkopuolisia.

Jos nuori huomaa, että hänellä on oireita, on 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.

Hyvää kesää ja riparia odottaen!

Ville Kämäräinen puh. 0400 143 236 ville.kamarainen@evl.fi

