
Lasketteluriparin 2020 leirikirje 
 
Olarin seurakunnan laskettelupainotteisen rippikoulun leirijakso lähestyy. Tässä kirjeessä 
on vielä lisää tietoa leiriin liittyen.  
 
Leiri on laskettelupainotteinen ja mäkitoiminta tapahtuu Himoksella. Koivuniemen 
leirikeskus ei ole aivan Himoksen vieressä, ja siksi laskettelemme kolmena päivänä leirin 
aikana pidemmän ajan rinteiden avautumisesta iltapäivään. Katsottehan, että nuorellanne 
on kaikki tarvittavat välineet mukana tai että hänellä on riittävästi rahaa mukana, jotta hän 
voi vuokrata välineet paikan päältä. Olemme mäkipäivinä laskemassa ja rinnepäivinä 
syömme leirikeskuksesta saadun retkilounaan ja päiväkahvin. Himoksesta ja 
välinevuokrauksesta tms. on lisätietoja osoitteessa www.himos.fi.  
 
Rinnelippujen hinta laskutetaan leirimaksun yhteydessä. Lasku lähtee ennen leiriä ja tulee 
olla maksettuna eräpäivänä, joka on ennen leirijaksoa. Lasku tulee sähköpostilla vain 
ensimmäiselle huoltajalle. Taskurahaa esim. rinnekahvilaa varten voi ottaa mukaan omalla 
vastuulla, koska majoitushuoneita ei voi paloturvallisuussyistä lukita. Muuten kaikki 
tarvittava tulee seurakunnalta, mukaan lukien kaikki ruokailut, myös rinnepäivinä. 
 
Seuraavalta sivulta löydät tiedot aikatauluista ja pakkaamisesta. 
 
 
 
 
 
 
 

        KÄÄNNÄ! 

http://www.himos.fi/


Tärkeitä asioita Koivuniemen lasketteluriparille 
 
LÄHTÖ JA PALUU 

• Lähdemme lauantaina 15.2. klo 8.30 Olarin kirkon edestä (Olarinluoma 4) 
yhteiskuljetuksella. Ole viimeistään klo 8.15 paikalla.  

• Palaamme Koivuniemestä (Koivuniementie 30, 40800 Vaajakoski) lauantaina 22.2. 
Olarin kirkolla olemme noin klo 16.00. (Laitamme viestiä paluumatkalla tarkasta 
kellonajasta) 

 
PAKKAA LEIRILLE MUKAAN 

• vuodevaatteet (lakana, pussilakana, tyynyliina; ei makuupussia) 

• peseytymisvälineet (hammasharja, -tahna, shampoo, pyyhe ja muut 
henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet; halutessasi uimapuku) 

• lämpimiä vaatteita ulkoilua ja mäkeä varten (toppa/lasketteluhousut ja -takki, 
varrelliset kengät, villasukat, pipo, lämpimät käsineet…) 

• tarpeeksi vaihtovaatteita 

• muistiinpanovälineet (kynä, kumi; vihon saa seurakunnalta) 

• Lasketteluvälineet ja kypärä mielellään omassa säilytyspussissaan (ellet vuokraa 
paikan päältä) 

• Lasketteluvälinelukko, niitä hetkiä varten, kun istut rinnekahvilassa 

• Kela-kortti ja henkilökohtaiset lääkkeet, myös tarvittaessa otettavat särkylääkkeet 
tms. (jotka on ilmoitettu kaikki henkilötietolomakkeessa) 

• Avointa mieltä niin paljon kuin kassissa ja taskuissa on vielä tilaa ☺ 
 
Halutessasi voi pakata myös 

• kännykän, laturin, kuulokkeet, kameran (kuvista on tärkeää muistaa, ettei niitä saa 
julkaista julkisesti netissä tai muualla ilman asianomaisen lupaa, live-videon 
lähettäminen leiriltä on kielletty) 

• pientä naposteltavaa 

• sisäkengät/tossut/villasukat, lattiat voivat olla viileähköt 
 
Älä ota mukaan televisiota, läppäriä/tablettia, lisäkaiuttimia, isoisoisoisäsi gramofonia, 
foliohattua tahi pappatunturia. Huomaa, että leirikeskuksen huoneita ei voi lukita 
paloturvallisuussyistä. Älä siis ota mukaan leirille mitään itsellesi todella arvokasta. 
Tarvittaessa arvotavaran voi antaa säilytettäväksi lukittavassa paikassa. Srk:n 
tapaturmavakuutus ei korvaa rikkoutuneita esineitä. Vältä pakkaamasta myös 
sumutettavia hygieniatuotteita (kuten hiuslakka) paloilmaisimien herkkyyden vuoksi. 
 
LEIRILLÄ EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ 

• tupakka, nuuska, alkoholi, huumausaineet ja muut päihteet. Päihteiden ja 
huumausaineiden käyttö leirin aikana johtaa kotiinlähtöön kesken leirijakson. 

• teräaseet 

• energiajuomat 
 

Tehdään yhdessä mukava ripari! 
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Vs. nuorisotyönohjaaja  yhteisötyöntekijä  vs. nuorisopappi 
040 513 0856  0504017464   0505115604 
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