
Mukaan otetaan: 

* lakanat + tyynyliina + huopa  tai lakana + makuupussi + tyynyliina 
* tyyny jos sitä tarvitset 
* pesuvälineet 
* leirille sopivat yleisvaatteet (myös sateen ja kylmän varalle ja talvella pakkasen varalle)  
* varajalkineet, myös patikointiin soveltuvat jalkineet 
* muistiinpanovälineet (riittävän suuri vihko) ja Raamattu   
* kamera jos on 
* henkilökohtaiset reseptilääkkeet jos joutuu niitä käyttämään 
* uima-asu, jos haluaa uida 
* talvella pulkka tai muu mäenlaskuväline 
* kelakortti 
* kesällä hyttysmyrkkyjä muttei suihkeina (pitkähihaiset ja -lahkeiset vaatteet auttavat 
tehokkaammin kuin kaikki kemian keinot). Mitään suihkeita ei voi käyttää allergisten takia. 
* matkaevästä (ajo kestää Lotjalle yli yhdeksän tuntia) 
* hieman taskurahaa kanttiiniostoksiin 
* kassi, jossa voi leirin aikana säilyttää Raamattusi ja muut tarvikkeesi 
* rippikoululaisen ABC-vihko 
Lotjan  
* postiosoite: Näköalatie 885 / 93280 Syöte 
* leiripaikan osoite mahdollisia vierailijoita varten: Kuukkelikuja, Pudasjärvi 
* puhelin:050-4059 220 (parhaiten 12 - 12.30 ja 17.15 - 17.45) 
* leirille lähtö on ensimmäisen leiripäivän aamuna klo 8 Kirkkoveräjän seurakuntatalolta. 
Ajetaan kirkon kautta ja sieltä pääsee kyytiin klo 8.05. 
* leiriltä paluu on viimeisen leiripäivän iltana klo 20 - 22, Korpilahdelta iltapäivällä. Tarkkaa 
aikaa voi tiedustella soittamalla työntekijöille paluupäivänä bussiin tai tutkimalla nuoren 
seurakunnan Fb-sivua https://www.facebook.com/Pirkkalan.Seuris 
Korpilahden 
* meno- ja tuloajoista kerrotaan erikseen. 
* leiripaikan osoite: Raidanlahdentie 22 / 41880 Oittila 
* puhelin: talvella 041 361 4007, kesällä kerrotaan erikseen. 
Konfirmaatioharjoitus on yleensä konfirmaatiota edeltävänä torstaina. Sieltä ei voi olla 
poissa. Harjoituksissa otetaan valokuva, jonka saa konfirmaatioaamuna kirkossa. 
Harjoitusten jälkeen mennään yhdessä Pappilan nuorteniltaan. 
Konfirmaatioaamuna rippikoululaisten tulee olla paikalla klo 9.15, ellei muuta sovita. 
* meno- ja tuloajoista kerrotaan erikseen. 
* leiripaikan osoite: Raidanlahdentie 22 / 41880 Oittila 
* puhelin: kerrotaan erikseen. 
Konfirmaatioharjoitus on yleensä konfirmaatiota edeltävänä torstaina. Sieltä ei voi olla 
poissa. Harjoituksissa otetaan valokuva, jonka saa konfirmaatioaamuna kirkossa. 
Harjoitusten jälkeen mennään yhdessä Pappilan nuorteniltaan. 
Konfirmaatioaamuna rippikoululaisten tulee olla paikalla klo 9.15, ellei muuta sovita. 

Isoset: Kello, Isojen ÅÄÖ 

 

 


