TERVETULOA ROK-LEIRILLE
HVITTORPIIN 5.-7.11.2021
Lähdemme perjantaina 5.11. Tapiola Garden hotellin edestä kello 17.00, mutta olethan paikalla jo
16.45 että pääsemme ajoissa lähtemään kohti Hvittorpia. Ota mukaasi myös oheinen
henkilötietolomake täytettynä ja alaikäisillä huoltajan allekirjoituksella varustettuna. Anna lomake
Tuomakselle ennen bussiin nousua. Mikäli sinulla ei ole tulostusmahdollisuutta, voit kirjoittaa käsin
mille tahansa paperille vastaavat tiedot.
Paluu leiriltä tapahtuu samaan paikkaan sunnuntaina 7.11. noin klo 14.30.
Mikäli et tule bussikyydillä jompaankumpaan suuntaan, niin ilmoita siitä Tuomakselle.
Perjantaina saamme heti saavuttuamme päivällistä ja lähtöpäivänä syömme lounasta ennen takaisin
lähtöä.
Mikäli tulet leirille vain lauantaipäiväksi sinut on huomioitu mukaan lauantain ruokailuihin. Ota
mukaasi oheinen henkilötietolomake täytettynä. Mikäli sinulla ei ole tulostusmahdollisuutta, voit
kirjoittaa käsin mille tahansa paperille vastaavat tiedot. Lauantaina olemme sekä ulkona, että sisällä.
Varustaudu asianmukaisin vaatetuksin.
Topi ja Teemu videokuvaavat koko leirin tapahtumia. Leiristä tehdään leirivideo muistoksi
osallistujille ja mainokseksi tulevaisuutta varten. Mikäli et halua näkyä videolla, muista merkata se
henkilötietolomakkeeseen.
Leirille voi osallistua vain täysin terveenä. Mikäli tunnet lähtöpäivänä olosi kipeäksi, ilmoita siitä heti
Tuomakselle ja jää kotiin.
Leirillä saa käyttää maskia halutessaan, mutta ei ole pakko. Jokainen on velvoitettu pitämään huolta
hyvästä käsihygieniasta ja aivastelemaan oikein.
Lauantaipäivän ohjelmaosuuksista vastaavat teatterialan ammattilaiset Iiris Autio ja Matti Halén.

Pakkaa ainakin mukaasi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lakanat ja pyyhe
Raamattu
Rukoushelmet
Peseytymis-, sekä saunomisvälineet, jos peseydyt ja/tai saunot
Säähän soveltuvat ulkovaatteet ja jalkineet. Touhutaan lauantaina ulkona.
Riittävästi vaihtovaatetta
Henkilökohtaiset hygieniatuotteet, sekä tarvitsemasi lääkkeet
Villasukat
Leikki- ja sketsivihko (jos sinulla ei ole, saat leirillä)
Kela-kortti
Henkilötietolomake

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä!

LEIRIN OHJELMA:
Perjantai
16.45 Ole viimeistään paikalla Tapiola Garden hotellin edessä.
17.00 Lähtö Tapiola Garden hotellin edestä Lehtimäen liikenteen bussilla
17.30 Saapuminen Hvittorpiin, majoitus sivurakennukseen ja Villaan
18.00 Päivällinen päärakennuksessa
18.45 Turvallisuus
19 Ohjelmaa
20 Iltaohjelma
21 Iltapala
22 Iltahartaus
23 Nukkumaan
Lauantai
8.30 Aamiainen
9.15 Aamuhartaus
9.30 Ohjelmaa
11.50 Kohti lounasta
12 Lounas
13 Ulkoilua
14.20 Kohti päiväkahvia
14.30 Päiväkahvi
15 Ohjelmaa
16.30 Ohjelman läpikäynti
16.50 Kohti päivällistä
17 Päivällinen
18 Vapaata
19 Iltaohjelma
20-22 Saunat, vapaata ja iltapala
22.15 Iltahartaus
Nukkumaan tai vapaata rauhallista hengausta
24 Nukkumaan
Sunnuntai
8.30 Aamiainen
9.30 Messuvalmistelut
11 Messu
12 Lounas
Siivous, palaute, ohjelmaa…
14 Lähtö Hvittorpista
n. klo 14.30 Saapuminen Tapiola Gardenin eteen

Leiriterkuin,
Tuomas ”Tumeveli” Merilahti (050 432 4529)
Laura Hatakka (050 465 8033)
Riikka Hatakka (040 560 0010)

HENKILÖTIETOLOMAKE
ROK-leiri Hvittorpissa 5.-7.11.2021

Osallistujan nimi:

Leirillä huomioitavat allergiat (muut kuin ruoka-aine), sairaudet ja erityistarpeet:

Leirillä mukana olevat lääkkeet:

Saako nuoresta otettuja kuvia/videoita julkaista seurakunnan sosiaalisessa mediassa? (ympyröi)
Kyllä

Ei

Saako nuori näkyä leirivideossa, joka jaetaan osallistujille ja jota käytetään toiminnan
mainostamisessa tulevaisuudessa? (ympyröi)
Kyllä

Ei

Osallistujan huoltajan yhteystiedot leirin aikana
Nimi:
Puhelin:

Huoltajan allekirjoitus:

