
20. syyskuuta 2022

Moi Rippikoululainen ja 
kotiväki! 
Mukavaa, että olet tulossa kesällä leirillemme! Olemme 
saaneet ilmoittautumisesi ja merkinneet Sinut mukaan 
Kansan Raamattuseuran järjestämälle VIVAMO FLOW 
-rippikoululeirille 12.-22.7.2023  Vivamon loma- ja 
kurssikeskukseen. Lähetämme maaliskuussa 2023 tarkemman 
leirikirjeen, jossa ovat ohjeet leirivarusteista ja muista 
käytännön asioista. 

Maksaminen 

Leirimaksu on 499 € ja se maksetaan kolmessa erässä. 
Maksuista tulee erilliset laskut marraskuussa, helmikuussa 
sekä toukokuussa. Maksamalla leirimaksun 1.erän 
ajoissa varmistat paikkasi leirillä. Tämä on ensiarvoisen 
tärkeää, sillä leirille saattaa olla tulijoita jonossa. Ellet 
alustavasta varauksestasi huolimatta pääse tulemaan leirille, 
pyydämme ilmoittamaan  peruutuksesta välittömästi. 
Jos ennakkomaksun suorittamisen jälkeen joudut perumaan 
leirille tulosi, pidätämme itsellemme 100 euroa peittämään 
syntyneitä toimisto- ja suunnittelukuluja, kun ilmoitat asiasta 
viimeistään kuukautta ennen leirin alkua. Mikäli peruutus 
tapahtuu tätä myöhemmin, pidätämme puolet leirimaksusta 
ellei ole esittää lääkärintodistusta. Leirimaksuun sisältyy 
tapaturmavakuutus.”

*Leirimaksu kattaa leiriläisen ruokailut, majoitukset, saunat ja materiaalikulut yms. 
leirin ajalta. Leirin työntekijöiden palkkakulut katetaan vapaaehtoisten 
lahjoituksilla.
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Jos et kuulu 
kirkkoon 

Mikäli et tällä hetkellä ole 
luterilaisen kirkon jäsen, sinun 
on kuitenkin suoritettava 
seurakunta-yhteysjakso 
luterilaisen seurakunnan 
toimintaan tutustuen. Tämä 
siksi, että rippikoululeiri, jolle 
olet tulossa, toteutetaan 
luterilaisen kirkon säädösten 
mukaan. Ota yhteyttä siihen 
luterilaiseen seurakuntaan, 
jonka alueella asut.  

Jos sinua ei ole kastettu, ja olet 
ajatellut rippikoulun myötä 
liittyä kirkon jäseneksi (Sinut 
voidaan konfirmoida vain, jos 
olet kastettu kirkon jäsen), 
hoida asiaan liittyvät 
paperiasiat kotipaikkakuntasi 
kirkkoherranvirastossa hyvissä 
ajoin ennen leiriä.  

Mikäli haluat tulla kastetuksi 
leirillä tai sinulla on 
epäselvyyksiä kirkkoon 
liittymisestä, ota yhteyttä.  

Kansan Raamattuseuran Säätiö / Vivamon loma- ja kurssikeskus 
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Seurakunta-jakson suorittaminen ennen 
leiriä 

Noudatamme rippikouluissamme Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon rippikoulusuunnitelmaa. Sen mukaan 
jokaisen rippikoululaisen tulee osallistua rippikoulun aikana 
oman seurakuntansa toimintaan. Seurakuntayhteysjakso 
vahvistaa yhteyttä omaan kotiseurakuntaan. 
Seurakuntayhteysjakso on suoritettava ennen leiriä omassa 
seurakunnassasi. Seurakuntayhteysjakso on kotiseurakuntasi 
vastuulla. Siksi sen rippikoulutyöntekijöillä on suunnitelma 
siitä, millä tavalla jakso toteutetaan. Ota yhteyttä 
seurakuntasi rippikoulu- tai nuorisotyöstä vastaavaan 
työntekijään. Mene tapaamaan häntä mahdollisimman pian 
ja ota mukaasi oheinen Minun kotiseurakuntani -kortti 
sekä kirje työntekijälle. Laatikaa yhdessä suunnitelma siitä, 
miten suoritat seurakuntayhteys-jakson ja kirjatkaa se Minun 
kotiseurakuntani -korttiin. Tarvitset korttiin työntekijän 
allekirjoituksen jakson suorittamisen jälkeen. Tuo työntekijän 
allekirjoittama Minun kotiseurakuntani -kortti mukanasi 
leirille!  Jos kortin sijasta  saat seurakunnastasi erillisen 
todistuksen jakson suorittamisesta, tuo todistus leirille tai 
lähetä se ennen leiriä osoitteeseen nuorisotyo@sana.fi.

Kohtaamisia 

Lähetämme sinulle seuraavan, tarkemman leirikirjeen 
maaliskuun aikana. Lisätietoja leireistämme löydät sitä ennen 
nettisivuiltamme www.nuoret.fi/rippikoulut. Nettisivuilta 
löytyy esimerkiksi usein riparin kysytyt kysymykset. Samalla 
voit tutustua Kansan Raamattuseuran tarjontaan nuorille ja 
vanhemmille. Vanhemmille perustetaan keväällä oma 
whatsapp-ryhmä, johon voit halutessasi liittyä. Leiriläisille 
suunnatut riparien omat Instagram-tilit perustamme 
lähempänä kesää. 

Mukavaa tutustumista seurakuntasi toimintaan ja tervetuloa 
leirille! 

Terveisin, KRS - nuorisotiimi
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6.5. järjestämme 
riparilaisten 
vanhemmille info- / 
tutustumispäivän 
Vivamossa.  

Päivän tarkempi ohjelma löytyy 
keväällä tulevasta leirikirjeestä. 
Muistettavaa on paljon, joten 
pidä kirje tallessa ja voit aina 
ottaa yhteyttä, jos sinulla on 
kysyttävää.

 

Leiriin, opetukseen tai 
seurakuntajaksoon liittyvissä 
asioista ole rohkeasti 
yhteydessä 
riparivastaavaamme: 

Katariina Nyman 0401609560/
katariina.nyman@sana.fi tai 

Majoitukseen, ruokailuun, 
maksamiseen yms liittyen 
voit olla yhteydessä Vivamon 
vastaanottoon: 
vivamo@sana.fi / 0207681760
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http://www.nuoret.fi/rippikoulut

