
 

 

Leiriä ohjaavat neljä opettajaa, kesäisäntä ja -emäntä, yhdeksän isosta sekä isosten isonen. 

Voit jo ennen riparia ottaa tuntumaa leirin tunnelmaan nettisivuiltamme www.nuoret.fi, jonne 
kevään mittaan päivitetään tietoa leireistä ja mahdollisista muutoksista. Sieltä löydät muutakin 
mielenkiintoista tietoa Kansan Raamattuseuran nuorisotyöstä. 

Instagramissa on leirin oma tili nimellä vivamo1_22 
Siellä voit jo etukäteen tutustua muihin leiriläisiin, isosiin ja työntekijöihin. 
Nuorisotyömme on myös instagramissa krsnuoret ja snapchatissa krsnuoret. 
YouTubesta löydät riparivlogeja aikaisemmilta kesiltä kanavalta KRSNuoret. 

 
Muistathan, että seurakuntayhteys -jaksoon 
liittyvät tehtävät on suoritettava ennen leiriä. 

 

Näitä tarvitset leirillä! 
 

 

 

Hyvä riparilainen! 
Olet lämpimästi tervetullut 
Vivamo Vivamo 1 -
rippikoululeirille. 

Mukavaa, että tulet! 

Rippikoulu on merkityksellinen ja 
ikimuistoinen tapahtuma. 
Toivomme, että Vivamosta 
tulee Sinulle tärkeä paikka. 

Leirisi alkaa 
keskiviikkona 8.6. klo 16.30. 

Odotamme sinua 
ilmoittautumaan ja 
majoittautumaan 
klo 15.30 - 16.30. 

http://www.nuoret.fi/
http://www.nuoret.fi/


Terveisin nuorisotyön ja rippikouluopettajien puolesta: 

Susanna Luttinen-Kivistö, KRS:n nuorisopastori,  
susanna.luttinen-kivisto@sana.fi 
Kysy minulta kasteeseen & konfirmaatioon liittyvistä asioista. 

Katariina Nyman, nuorisotyön teologi 
katariina.nyman@sana.fi 
Minulta voit kysyä leirin käytänteisiin liittyvistä asioista. 

 
 

Jotta yhteinen elämä leirillä suuressa joukossa sujuisi mahdollisimman hyvin, ovat tietyt peli- 
säännöt tarpeen. Niihin kuuluu mm. se, ettei leiriläisillä ole mukanaan pelikortteja. 
Kännyköiden yms. käyttö ohjelman aikana ei ole sallittua. Huomioithan tämän jo etukäteen. 
Tietokone ja muut arvoesineet jätetään kotiin. Yhteistä vapaa-ajan toimintaa ja mahdolli- 
suuksia on riittämiin. Jos itse musisoit, voit ottaa instrumenttisi mukaan. Lähtökohtamme on 
se, että leirillä ei tupakoida eikä käytetä energiajuomia. Leirialueelta poistuminen leirin aikana 
ei ole sallittua ilman erillistä lupaa. Tästä kaikesta on kirjeen mukana myös tiedote, joka on 
hyvä lukea etukäteen. Vivamon vastaanotosta voi ostaa karkkia, jäätelöä ja limsaa, joten sitä 
varten voit halutessasi varata hieman rahaa mukaan. 

Mahdollisuudesta leiriltä poistumiseen on aina neuvoteltava leirin johtajan kanssa jo ennen 
leirin alkamista. 

Leirin päätteeksi pidetään konfirmaatio lauantaina 18.6. Pyhän Laurin kirkossa Lohjalla 
klo 10.00. Konfirmaatioasuna on kaikilla Vivamon alba. Sen alle tarvitset juhlavaatteet. 

Yhteisessä päätösjuhlassa, joka pidetään konfirmaation jälkeen Vivamon juhlateltassa, 
sinulle jaetaan todistus ja muuta leiriin liittyvää. Tässä juhlassa kummisi tai läheinen aikuinen 
voi olla siunaamassa sinua. Voit jo etukäteen miettiä kuka voisi olla mukanasi. Vanhemmat, 
kummit, omaiset ja ystävät ovat näihin kumpaankin tilaisuuteen sydämellisesti tervetulleita. 

Erityisruokavaliot ja allergiat on ilmoitettava toukokuun alkuun mennessä: vivamo@sana.fi 

Pidämme vapaaehtoisen riparin ennakkotapaamisen Zoomissa 11.5. klo 17.30-19.30 

Sähköpostiviestissä on linkki tapaamiseen. 

Odotamme jo innolla leirin alkua ja Sinun tapaamistasi! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leirillä et tarvitse: - tietokonetta, tablettia tai stereoita/BT-kaiuttimia 

- päihteitä, tupakointivälineitä, teräaseita tai pelikortteja 
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