ervehdys kaikille!
Tahdomme luoda jokaiselle turvallisen,

Leirillä syntyneet muistot on tarkoitettu

tasavertaisen ja lämminhenkisen rippilei-

kuljetettavaksi mukana läpi elämän.

rin. Toivo elämässä selviytymiseen, usko
ihmisen pyhyyteen ja sielun kauneuteen

Tämä leiriopas sisältää paljon tärkeää

johdattavat meitä leirillämme. Sinun

tietoa tulevasta leirijaksostamme ja

kokemuksesi odottavat jakamista muiden

konfirmaatiosta. Pidä ripariopasta

kanssa.

näkyvillä ennen leirille lähtöä.

Kotiväki ja ystävät ovat tervetulleita
vierailemaan leirillä siihen erikseen varattuna ajankohtana, jonka jälkeen leiriohjelma
jatkuu jälleen normaalisti. Vierailuaikana
toivotamme kaikki tervetulleiksi, mutta
muuna leiriaikana vierailu vain etukäteen

Pyrimme siihen, että messun kesto olisi
n. 1½ tuntia. Kirkkoon saavuttua puetaan

leirin vetäjien kanssa sovittuna.

albat päälle ja otetaan yhteinen ryhmäkuva.

PUHELIN

Ilmoita, jos osoitetietojasi ei saa antaa

omalla vastuulla. Puhelinta säilytetään

Leirille lähtö- ja paluuajankohta sekä

valokuvaajalle. Alba, pitkä valkoinen kaapu,

omassa huoneessa ja viesteihin ja

tarkat kellonajat näet erillisestä kirjeestä,

kuvaa viattomuutta ja puhtautta sekä

soittoihin ehtii vastaamaan vain vapaa-

joka sinulle on toimitettu. Kirjeessä

muistuttaa kasteesta, jolloin myös käytet-

aikana, kerrothan tämän ystävillesi.

mainitaan myös konfirmaatioharjoituksen,

tiin valkoista vaatetta. Alban ansiosta

konfirmaatiomessun sekä ennen tilaisuutta

pukeutumisohjeeksi konfirmoitavalle riittää

KIOSKI

otettavan ryhmävalokuvan kellonaika.

siistit vaatteet.

kauppa läheltä, josta voi ostaa pientä

Kännykän voi ottaa leirille

Leiriltä löytyy oma kioski tai

naposteltavaa.

Jos valokuvaat, muista kamera ja valokuvausta koskeva lainsäädäntö!
MP3 tms, ilman kaiuttimia, voit ottaa
mukaasi omia päivittäisiä rentoutumishetMakuupussi + lakana + tyynyliina tai

kiäsi varten ja vain omassa huoneessa

vaihtoehtoisesti pussilakana + lakana +

käytettäväksi.

tyynyliina.

Henkilökohtaiset lääkkeet migreeniin tms.
Kerro reseptilääkkeistä työntekijöille.

Siis huomaa: Vaikka käyttäisitkin
makuupussia, hygieenisyyssyistä vaaditaan silti myös lakana ja tyynyliina!

SEN SIJAAN EMME TARVITSE LEIRILLÄ:

Raamattu ja oppikirja!

Energiajuomia. Ruokaa saa usein.
T upakkaa tai päihteitä. Niistä ilmoitetaan
vanhemmille. Päihteiden hallussapito
tai käyttö johtaa leirin keskeytymiseen.

Rippikoulukorttisi
Muistiinpanovälineet
(vihko, kyniä jne.!!!)
Tarpeeksi lämmintä vaatetta,
ulkoilujalkineet ulkoilua ja kävelylenkkejä varten.
Peseytymisvälineet, ja pyyhe
(suosittelemme kahta pyyheliinaa!)
Sisätossut tai villasukat, sillä
sisällähän ei pidetä kenkiä jalassa ja
lattiat voivat olla kylmät
Iltapalaa varten tarvitaan oma
iltapalamuki.

Muita elokuvankatselu- tai musiikin
kuunteluvälineitä, kannettavia tai
sähköisiä pelivempaimia. Meillä on
ohjelmaa leirillä tarpeeksi. Ei mitään
arvokasta leirille mukaan. Eikä paljon
rahaakaan tarvita.
Jokaisella nuorella on oikeus rippikouluun,
.
mutta leirillä oloon vain noudattamalla
yhteisiä pelisääntöjä. Yörauhan rikkominen,
leirialueelta luvaton poistuminen tai muu
yhteisten pelisääntöjen rikkominen johtaa
pääsääntöisesti leirin keskeytymiseen,
jolloin konfirmaatiopäivä saattaa siirtyä.

Ota mukaan myös repullinen
ILOISTA LEIRIMIELTÄ ja hyvää tahtoa
muita leiriläisiä kohtaan!
Maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto.

Osa käy suorittamassa jo etukäteen
ulkoläksyt sovittuina päivinä. Muuten
ulkoläksyt kuulustellaan leirin alkupäivinä.
Ne löytyvät oppikirjasta. Jos sinulla on ollut
oppimisvaikeuksia, kerro niistä, niin
otamme ne huomioon.

Someone who cares. Every life has a meaning.
My heart is beating. Minä olen suuri ihme.
Sinä olet tärkeä.

MUUTA:
Leirin alussa leiriläiset jaetaan pienryhmiin.

ole mainittu jo ilmoittautumislomakkeessa)

Jos nuori sairastuu leirillä, huoltajan on

Jokaisella ryhmällä on oma ohjaaja,

on myös välttämätöntä tiedottaa leirin

käytettävä hänet lääkärissä ja otettava

ryhmän ”oma isonen”, joka huolehtii

vetäjille hyvissä ajoin ennen leirin alkua,

välillä tarvittaessa nuori kotihoitoon.

erityisesti omasta ryhmästään. Kaikki isoset

samoin kuin kaikista suurista hiljattain

ja leirin vetäjät ovat leirillä juuri Sinua,

tapahtuneista muutoksista rippikoululaisen

leiriläistä varten, joten meille voi jutella

tai hänen perheensä elämässä (esim,

mistä tahansa asiasta. Mahdollisista

kuolemantapaukset, avioero, muuttami-

sairauksista, toimintarajoitteista, lääkekuu-

nen…) Nämä ovat tärkeitä tietoja leirin

reista, ruokavalioista tms. asioista (joita ei

sujumiseksi ja nuoren huomioimiseksi.

Hope

Rakkaus

Elämänhalu

Happiness

Armollisuus

Peace

Ohjeet konfirmaatiosiunauksessa avustavalle kummille!

KONFIRMAATIO

Mikäli kukaan kummeista ei pääse paikalle,

STA

siunauksessa voi avustaa kuka tahansa
konfirmoitavan kastejuhlassa mukana ollut
henkilö.

1. Kirkossa voit vapaasti valita istumapaikkasi, kuitenkin niin että siitä on helppo
lähteä alttarille.

Sana konfirmoida tulee latinan sanasta
”konfirmare”, joka tarkoittaa vahvistamista.
Konfirmaatiossa nuori tunnustaa uskon,
johon hänet on kastettu. Nuoren puolesta

2. Pappi kutsuu konfirmoitavat alttarille
lausumaan uskontunnustuksen. Tämän
jälkeen pappi kutsuu kummit eteen. Kukin
kummi asettuu oman kummilapsensa
taakse seisomaan kasvot alttariin päin.

rukoillaan ja hänet siunataan. Kaste ja
konfirmaatio liittyvät siis läheisesti yhteen.
Tästä syystä toivommekin, että saisimme
jokaisen nuoren yhden kummin tai jonkun
muun hänen kastejuhlassaan mukana

Lapsille voidaan jakaa ehtoollinen, mikäli

olleen henkilön mukaan konfirmaation

hänelle on kerrottu ehtoollisen merkitys ja

toteutukseen.

hän ymmärtää sen. Pappi kysyy teiltä
alttarilla, tahdotteko lapsellenne ehtoollisen

Ehtoollispöytä, missä Kristus itse palvelee

vai siunauksen.

meitä läsnäolollaan ja anteeksiantamuksellaan, kutsuu meitä kaikkia Pyhän Jumalan

Messun yhteiseen esirukoukseen toivomme

eteen. Tervetuloa siis kaikki ehtoolliselle.

uuden käytäntömme mukaisesti lukijoiksi

Myös lapset ovat tervetulleita alttarin

konfirmoitavan nuoren lisäksi yhtä vanhem-

ääreen.

paa, kummia ja isovanhempaa.

3. Kun pappi saapuu kummilapsesi
kohdalle pane toinen kätesi kummilapsesi
pään päälle, samalla tavoin kuin pappi ja
avustajat.
4. Lausu kummilapsesi etunimi. Tämän
jälkeen pappi ja avustajat lausuvat
siunauksen. Nuori sanoo aamen.
5. Kun kaikki nuoret on siunattu, pappi
kiittää kummeja ja ilmoittaa, että he
voivat palata paikoilleen istumaan.

Jumalan helmi
Rippileirillä tehdään usein rukousnauha,
joka koostuu erivärisistä puuhelmistä.
Jokaisella helmellä on oma nimi ja tarkoituksensa.
Rukousnauhoja on kaksi erilaista:
katekismus - rukousnauha ja
kuvan Lönnebon rukousnauha.
”Salaisuuksien helmissä säilyy se, mikä on
kaikkein rakkainta; elämän kalleimmat toiveet
ja unelmat, läheiset, ihmiset.
Sanoja ei tarvita, kosketus on rukous -

Soikea hiljaisuuden helmi
(eri väleihin 6 kpl)
Pieni minähelmi
Kasteen helmi
Autiomaan helmi
Pyhän huolettomuuden helmi

Jumala, Sinä tiedät!”

Jumalan rakkauden helmi
Lähimmäisenrakkauden helmi
Pienet salaisuuksien helmet
Maanhelmi
Yön helmi
Ylösnousemuksen helmi

estaripiirros
Sinä päivänä, kun Luoja teki sinut,
hän ei muuta tehnytkään.
Heräs aikaisin, otti kynän käteen,
rupes siinä piirtämään.
Päivä kului, mut hetkenkään lepoo
piirtäjä ei kaivannut.
Aivan niin kuin olis hurmoksessa ollut,
mestari valmisti sut.
Se kuva oli kaunis, oi, ihme suorastaan,
muodon jumalaisen sait.
Kuvan viereen hän merkkas, ettei suhun
päde kuolevaisten lait.
Niille, jotka yhä epäilevät Luojaa,
sanon vastaukseksi vain,
Että jos ne edes kerran näkis sinut,
kaikki rupeis uskomaan.

Anna Puu

Haluamme kiittää rippikoululaisia hyvin sujuneesta
rippikoulun aloituksesta
ja toivomme kaikille hyvää leiriaikaa!
Jumalan siunausta kotiinne ja elämäänne!
Oppaan suunnittelu:
www.idearaatali.fi

