Tervetuloa Aholansaaren lasketteluriparille!
Hei, olet päässyt laskettelupainotteiseen rippikouluryhmään Aholansaareen (Leirikirkonpolku 2, 73310
Tahkovuori), jonka leirijakso on 20.-27.2.2021. Vallitsevassa koronatilanteessa ei ole kuitenkaan varmuutta siitä,
miten ryhmän tapaamiset voidaan järjestää. Toivotaan, että päästään pitämään leiri turvallisesti,
laskettelupainotteisena ja kaikkine tapaamisineen. Kipeänä/oireilevana ei voi tietenkään osallistua tapaamisiin.
Kokonaisuudessaan ripariaika on ainutlaatuinen jakso elämässäsi, jotta siitä saisi kaiken irti, kannattaa mukaan
lähteä avoimin mielin ja aktiivisesti. Näin opit tuntemaan riparikaverisikin jo ennen leiriä. Yritä järjestää menosi niin,
että pääsisit näihin mukaan. Mahdollisista pakottavista esteistä tulee aina ilmoittaa rippikoulun ohjaajille. Laita
viesteihin aina oma nimesi.
Työntekijöinä toimivat pappi Tuija Samila, leirin vastaava työntekijä yhteisötyöntekijä Juha Pohjois-Koivisto ja
nuorisotyönohjaaja Hanna Ikäheimo. Isoset ja isäntä liittyvät joukkoomme tammikuussa. Kaste-asioissa voi ottaa
yhteyttä leirin pappiin, mikäli nuorta ei ole kastettu. Muissa asioissa kannattaa ottaa yhteys leirin vastaavaan
työntekijään. Laskutusasioissa seurakuntasihteeriin.
Palauttakaa henkilötietolomake ja kuvauslupa työntekijöille
ensimmäiseen tapahtumaan eli starttitapahtumaan.
Muistakaa huoltajien allekirjoitus kahdelle sivulle sekä
vaadittavat raksit! Noudatamme kirkon tapaamisissa hyvää
käsihygieniaa, niin että saapuessasi peset kädet.
Noudatamme myös turvavälejä niin, että voit istua
kirkkosalissa max. kahden hengen porukassa, mutta
mielellään yksin. Maskit mukaan! Lomakkeet kannattaa
täyttää vasta lähempänä tapahtumaa.
Bussimatkoilla (6h) pysähdymme huoltoasemalla, jossa voi
omakustanteisesti ostaa ruokaa, joten suosittelemme
syömään tukevan aamiaisen. Menopäivänä leirikeskuksessa
on välipala saavuttuamme ja lämmin ruoka klo 17.00.
Paluupäivänä lounas klo 11, lähtö klo 12. Menomatkalle,
huoltoasemapysähdyksille ja laskettelupäiville suosittelemme
maskeja. Huoltoasemilla pidetään turvavälit muihin
asiakkaisiin ja laskettelupäivinä vältämme rinnekahviloita niin
paljon kuin mahdollista.

Lista rippikouluryhmän tärkeistä päivämääristä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nuorten liittyminen riparin whatsap-ryhmään
joulukuussa
Tammikuun puolella tutustumistehtävä
whatsapissa
Ke 20.1. klo 18–19.30 starttitapahtuma, Olarin
kirkko, kirkkosali, Olarinluoma 4.
Työntekijän soitto huoltajalle, ei
vanhempainhetkeä
La 20.2.- La-27.2. Leirijakso, bussi lähtee la 20.2.
klo 8.30, tule Olarin kirkolle paikalle jo klo 8.15.
La 27.2. arvioitu paluuaika n. klo 18
Pe 21.5. klo 17–20 Konfistreenit ja
konfirmaatiokuvaus, Olarin kirkko
La 22.5. klo 10 Konfirmaatio, Olarin kirkko
(Tarkemmat ohjeet myöhemmin)
Lisäksi voi tulla erillisiä etätehtäviä.

Rippikoulun laskusta muutama huomio:
•

Rippikoululasku tulee seurakuntien sähköiseen asiointipalveluun, minne kirjauduttiin ilmoittautumisen yhteydessä.
Huoltaja saa erillisen viestin lähempänä riparia, kun lasku on maksettavissa. Tarkempia tietoja maksamisesta löytyy
osoitteesta www.espoonseurakunnat.fi/riparit/maksut . Paperilasku on mahdollista tilata ja se lähetetään
automaattisesti, jos laskua ei ole maksettu seurakuntien sähköisessä asioinnissa eräpäivään mennessä. Paperilaskusta
(myös sähköisesti toimitetusta, esim. ekirje) veloitamme 5 euron laskutuslisän. Eräpäivä laskulle on vähäsen ennen
leiriä.

•

Laskuun kuuluu rippikoulumaksu (250e) sekä lisäksi hiihtokeskuksen rinneliput (3x noin 3–4 h laskettelua, yhteensä
60e). Mahdolliset lasketteluvälineiden vuokraukset rippikoululaiset hoitavat itse paikan päällä.

•

Maksuvapautuslomake on liitteenä nettisivuilla. Jos perheenne taloudellinen tilanne vaatii, voi rippikoulumaksusta
saada osittaisen tai täydellisen maksuvapautuksen, kuitenkin maksimissaan 180 €.

Käännä →

Nuorten Whatsap-ryhmä:

Kutsulinkki rippikoululaisten, isosten ja työntekijöiden yhteiseen Whatsap-ryhmään lähetetään
sähköpostilla huoltajille erikseen. Huoltajat välittävät kutsulinkin nuorille Whatsapin käytön ikärajan takia.
Mikäli nuorella ei ole whatsappia, huoltajan lupaa käyttää Whatsappia tai liittyä ryhmään, niin olettehan
yhteydessä Juhaan. Tammikuun puolella aloitamme tutustumista toisiimme Whatsapin välityksellä.
Iloista rippikouluaikaa toivottavat rippikoulusi ohjaajat:
Juha Pohjois-Koivisto, yhteisötyöntekijä, leirin
vastaava työntekijä puh. 050 401 7464

Hanna Ikäheimo, nuorisotyönohjaaja, puh.
050 364 8983

Tuija Samila, pappi, puh. 050 438 0183

etunimi.sukunimi@evl.fi
Sekä isäntä ja isoset

Liitteet:
1) Henkilötietolomake
2) Kuvauslupalomake
3) Rippikoulujen turvallisuus
4) Espoon seurakuntien rippikoulujen tarkennetut turvallisuusohjeet kesällä 2020

Olarin seurakunnan rippikoulutyö, PL 122, 02201 ESPOO / käyntiosoite: Olarinluoma 4, 02200 Espoo
Seurakuntasihteeri: Päivi Korppi, ti-pe, p. 050 516 6423, paivi.korppi@evl.fi (Leirivaihdot ja laskutusasiat)

http://riparit.chapple.fi/ -sivulle kootaan myös riparien tiedot.

