Leirimaksu
Lasku tulee postissa.
Leirimaksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä .
Leirimaksusta on mahdollisuus saada vapautus
seuraavilla ehdoilla:
Mikäli Leppävirran seurakunnassa kirjoilla olevan nuoren
- molemmat huoltajat ovat työttömiä,
- huoltaja on yksinhuoltaja ja työtön/ vähävarainen
saa 70€:n leirimaksusta vapautuksen anomuksen ja
todistetun työttömyyden/ vähävaraisuuden perusteella.

Hakemukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa
kirkkoherranvirastoon talouspäällikkö Tiina Pehkoselle.

Soittele, jos on mielessä kysyttävää!
Aurinkoista leirin odotusta!
Toivottelee
Sanna p.040 512 2460
Sari p. 040 757 1888
Sanna Nissinen

Tervetuloa riparille Harjulaan!
Leirimme (3.leiri) alkaa Harjulassa su 25.7. klo 9 ja
päättyy la 31.7. klo 17 kirkkoon, jonne meillä on bussikuljetus
Harjulasta.
Konfirmaatiojumalanpalvelusta vietämme su 1.8. klo 10
Leppävirran kirkossa.
Kokoonnumme konfirmaatiopäivänä kirkkoon
harjoituksia varten klo 8.30. Pääset lähtemään juhlanviettoon
heti todistusten jaon jälkeen n. klo 12. Varaa evästä (esim. hedelmää), sillä pidämme tauon ennen messun alkamista.

Koronatilanteen takia emme järjestä rippirallia tänä kesänä.

Harjulassa tavataan!

Tässä kirjeessä on sinulle leirivarusteluettelo ja
muuta tärkeää tietoa. Säilytä tämä kirje.

Näitä et tarvitse leirillä:
- omia nauhureita, MP3- tai CDsoittimia tai niihin sopivia äänitteitä, tapletteja, ym. teknologista
soittovälinettä, langattomia
kaiuttimia
- omia eväitä , juomia eikä
energiajuomaa

Mukaan leirille tarvitset seuraavat varusteet:
- elektronisia pelejä, pasianssikortteja tai mitään muutakaan yksin
käytettävää viihdykettä
- leirialueella tupakointi on kielletty,
joten tupakoiden, sähkötupakoiden,
nuuskan sekä muiden
päihdeaineiden tuonti leirille
on ehdottomasti kielletty

Leirin puolesta on levyt, äänitteet ja soittimet.
Leirillä kisailemme ja pidämme hauskaa yhdessä, joten et tarvitse
mukaan omia viihdykkeitä.

- muistiinpanovälineet
- sisätossut tms.
- ulkoiluvaatteita
- sadevarusteet ja kumisaappaat
- riittävästi alusvaatteita ja sukkia
- uima-asu
- peseytymisvälineet ja
kaksi pyyhettä
- likapyykille oma pussukka
- pakkaa tavarasi yhteen suureen
kassiin

- pussilakana, aluslakana ja
tyynyliina
- rahaa karkkipäivää varten 5e
- reseptilääkkeesi alkuperäisessä
pakkauksessa tai annosteludosetissa.
Leirin ensiapukaapissa on leiriläisiä
varten särkylääkkeitä.

Leirillä riittää ruokaa ja juomaa ja välillä jopa jäätelöäkin.

Ruoka-ainerajoitteista

Muuta huomionarvoista
Matkapuhelimia käytetään erikseen sovittuina aikoina kuten
klo 12-12.30 ja klo 17-17.30 sekä tarvittaessa muuna aikana.
Puhelimet kerätään leirin alussa säilöön.
Jos et ole vielä palauttanut rippikoulukorttiasi,
niin palauta se viimeistään leirin alussa täytettynä!.
Olemme paljon ulkona, joten varaa myös lämpimiä vaatteita,
että tarkenet ja pärjäät leiriviikon.
Seuraamme koronatiedotteita ja toimimme niiden mukaan. Vaikka nyt
näyttää lupaavalta, varaudumme kuitenkin mahdollisiin muutoksiin.
Jos sinulla on kahden viikon sisällä ennen leirin alkua yskää, nuhaa,
ripuli- tai oksennustautia ilmoita siitä leirin vetäjille.
Tärkeää on, ettet tule leirille sairaana!

jos tarvitset erikoisruokavaliota etkä ole vielä ilmoittanut asiasta,
ota oitis yhteyttä srk:n emäntään Marja-Liisa Mäenpäähän
p. 040 758 0497.

