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13.5.2022 
 
Tervehdys keväisestä Helsingistä! 
 
Tervetuloa kansainvälisen rippikoulun KV77 leirijaksolle Partaharjukeskukseen Pieksämäelle. Leiri 
alkaa torstaina 28.7.2022 klo 13.00, Partaharjulle voit tulla klo 11.30–13 välillä.  Tässä kirjeessä on 
kaikki tärkeä informaatio. Näytäthän tämän kirjeen myös vanhemmillesi, sillä osa käytännön 
asioista koskee myös heitä!  
 
Matkajärjestelyt 
Kukin hoitaa matkansa Partaharjulle itse. Junat ja linja-autot tuovat Pieksämäelle, josta kannattaa 
ottaa taksi Partaharjulle. Matkaa Pieksämäeltä Partaharjukeskukseen on noin seitsemän (7) 
kilometriä.  
  
Leirin aloitus 
Leirimme alkaa klo 13.00. Puolen päivän jälkeen on mahdollista nauttia Partaharjun herkullista 
lounasta. Lounasta on tarjolla klo 12.00–13.00 välisenä aikana (leiriläisille kuuluu rippikoulun 
hintaan). Lounas ja kahvi maksavat aikuisilta 14,- euroa ja lapsilta 3–12 v. 10,- euroa (erillinen 
ilmoittautuminen tähän).  Partaharjulta voit vuokrata halutessasi lakanat ja pyyhkeen hintaan 10,-
/setti. Ilmoita minulle mahdollisimman pian omat ruoka-aineallergiat oheiselle forms-lomakkeelle, sekä 
tulopäivän ruokailijoiden määrä ja mahdolliset ruoka-aineallergiat viikkoa ennen rippikoulun alkamista.   
 
Vierailupäivä  
Vierailupäivämme on tiistaina 2.8. jolloin vieraat ovat tervetulleita tutustumaan leiriimme klo 12.00 
ja 16.00 väliseksi ajaksi. Vierailupäivänä vieraat voivat nauttia kanssamme lounaan klo 12.00–
13.00. (Lounaan (kinkku- ja kasviskiusaus) hinta sis. iltapäiväkahvin on 15,- euroa, lapset 3–12 v. 
11,- euroa.) Kello 16.30 leirimme jatkaa omaa ohjelmaansa.  
 
Rippikoulun Konfirmaatio juhlapäivä Partaharjulla lauantaina 6.8. 
Vietämme rippikoulusi konfirmaatiota Partaharjulla, amfiteatterissa paljaan taivaan alla klo 13 
alkaen (amfiteatteriin mahtuu kaikkiaan 3000 henkeä). 
Konfirmaation päätteeksi pidetään pieni leirin päätösjuhla, jossa jaetaan konfirmaatiotodistukset. 
Messu- ja päätösjuhla kestävät noin puolitoista tuntia. Varaa aikaa 10–15 minuuttia kävelyyn 
Partaharjun parkkialueelta. Hiekkatie amfiteatterille on esteetön, joten pyörätuolilla ja rollaattorilla 
pääsee perille asti. Messu ja juhla striimataan suoralähetyksenä (osoite ilmoitetaan myöhemmin 
sähköpostilla). 
Vanhempasi, kummisi ja muut vieraasi ovat lämpimästi tervetulleita viettämään Konfirmaatio 
juhlapäivää Partaharjulle.  

Päivän ohjelma on seuraava: 
  Klo 10:00 majoitushuoneiden luovutus 
  (Klo 10:00 mahdolliset kasteet (kastettavien perheille ja läheisille) Partaharjulla) 
  Klo 11:00 rippikoululaisten yhteiskuvan ottaminen (juhla-asut päällä) 

Klo 11:30  alkaen lounas Partaharjulla, sisällä ja ulkona 
Klo 13:00 Konfirmaatiomessu ja leirin päätösjuhla amfiteatterilla 
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Konfirmaatiota ennen myös vieraillasi on mahdollisuus ruokailla Partaharjulla. Lounas ja kahvi 
(kuhakeitto) maksavat aikuisilta 15,- euroa ja lapsilta 3–12 v. 11,- euroa. Ilmoita ruokailuun 
osallistuvien henkilöiden lukumäärät sekä vierailu- että konfirmaatiopäivänä oheisella 
osallistujakortilla, kirjaa ylös myös ruokarajoitteet ja -aine allergiat. 

 
Konfirmaatiossa sinulla on päälläsi valkoinen alba. Alban kangas on ohutta ja läpikuultavaa, siksi 
sen alle ei ole hyvä laittaa kovin kirkkaan värisiä vaatteita. Kiinnitä huomiota myös juhlakenkiin, 
sukkiin ja muihin asusteisiin. (Korkeat korot eivät ole paras mahdollinen kenkävalinta. Kävelemme 
hiekkatietä amfiteatterille.) 
 
Kasteessa aikuiset toivat sinut Jumalan kasvojen eteen ja siunasivat sinut yhdessä papin kanssa. 
Konfirmaatiossasi astut Jumalan kasvojen eteen muiden rippikoululaisten kanssa, tunnustatte 
uskonne ja saatte siunauksen. Siunaus merkitsee Jumalan armon ja rakkauden pyytämistä elämääsi 
nyt ja tulevaisuudessa. Ennen kastetta vanhempasi kutsuivat sinulle kummit, jotka ovat saaneet 
seurata kasvuasi. Konfirmaatiossa kummisi saavat olla tukemassa sinua siunauksin ja yksi heistä 
(jos pääsee paikalle) siunaamassa sinua pitämällä kättä pääsi päällä. Kutsu yksi kummeista tai 
vieraista siunaamaan sinua konfirmaatiossa yhdessä opettajien kanssa. 
 
Rippikoulun yhteiskuva 
Rippikoulun ryhmäkuva otetaan aamulla ennen Konfirmaatiomessua ja päätösjuhlaa Partaharjulla. 
Voit lunastaa kuvan joko ennen tai jälkeen konfirmaation Partaharjulta suoraan valokuvaajalta 25 euron 
hintaan. Mikäli haluat kuvan myös isosista tai pienryhmästä, hinta on 30 euroa ja kaikkien kolmen 
kuvan yhteishinta on 35 euroa.  (Valokuvaaja on valmis ottamaan sinusta myös yksittäiskuvia, jos 
näin toivot. Tämä tapahtuu pop-up-tyylisesti konfirmaation jälkeen Partaharjulla. Kuvaus + yksi 
tiedosto 60,- ja lisäkuvat 20,- kpl. Ilmoittautuminen etukäteen katrievauhkonen@gmail.com tai 
+358504009575). Maksuvälineininä käyvät sekä käteinen, että kortti. 
 
Leirielämä 
Tämän kirjeen mukana saat varustelistan (osallistujakortin 2.sivu), josta selviää kaikki se, mitä 
ilman on hankala selviytyä leirillä. ☺ Tarvitset vuoden 1992 mukaisen suomenkielisen Raamatun, 
tai New International version of English Bible / Good News Bible (tai muun omankielisen 
Raamatun). Kynä ja vihko ovat tärkeitä muistiinpanovälineitä. Oppikirja on Riparikirja, joka sisältyy 
leirimaksuun. Saat sen leirillä.  Me tarvitsemme sinulta välttämättä 1. osallistujakortin ja 2. kortin/ 
tai seurakuntayhteyspaperin, joka kertoo sinun osallistuneen seurakuntasi toimintaan. Muista 
tuoda ne mukanasi! Vastaa viikon sisään seuraavaan kyselyyn rippikoulun opetuskielestä ja kirjan 
kielestä. https://urly.fi/2BTA  
 
Vietämme paljon aikaa ulkona pelaillen ja yhdessä puuhaillen. Partaharjulla on erinomaiset 
mahdollisuudet vaikkapa jalkapalloiluun, frisbee-golfiin jne. pihapeleihin. Mukaan on hyvä pakata 
kävelyyn kelpaavat kengät ja vedenpitävät vaatteet.  
 
Voit ottaa mukaasi kännykän ja/ tabletin ja oman soittimen. Niitä ei voi kuitenkaan käyttää aina ja 
tuot ne leirille omalla vastuullasi, sinulla ei ole esim. lukittavaa kaappia käytössäsi (soittimet saadaan 
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lukittuun tilaan tarvittaessa). Myös erillisen kameran tuominen leirille on ok. Muistathan netiketin, 
eli kuvien ja viestien oikean käytön nettimaailmassa. Kaikki eivät halua nimeään mainittavan, eivätkä 
kuviaan leviteltävän netin kautta. Kunnioitathan tätä! Partaharjulla on käytössä ilmainen wifi. 
 
Alkoholin ja huumeiden käyttö ja tuominen leirille on yksiselitteisesti kiellettyä. Koska tupakan 
myyminen alle 18-vuotiaille ei ole Suomessa sallittua, on leirimme savuton. Myös nuuska ja 
sähkötupakka kuuluvat kiellettyjen aineiden listalle! Jos tiedät tupakoimattomuuden leirillä 
aiheuttavan sinulle ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, toivon että keskustelet asiasta vanhempiesi 
kanssa sekä otatte yhteyttä minuun leirin johtajana. Huolehtikaa tarvittaessa esim. 
tupakkavieroituksen aloittamisesta ennen leiriä. Energiajuomat eivät ole sallittuja leirillä.  
 
Allergiat, ruokavaliot ja lääkitys 
Ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot ilmoitetaan oheisella sähköisellä lomakkeella viimeistään 
13.7.2022 mennessä https://urly.fi/2BTE 
 
Osallistujakortissa kysytään myös allergioitasi sekä mahdollisia sairauksia ja lääkityksiä. 
Lomakkeet kerätään leirille tulon yhteydessä ja niissä olevat tiedot säilyvät luottamuksellisina. 
 
Ota mukaasi henkilökohtaiset lääkkeet (myös särky- ja allergialääkkeet). Siltä varalta, että tarvitset 
Pieksämäen terveyskeskuksen palveluja, on hyvä olla mukana myös oma sairausvakuutuskortti. EU-
alueella asuvien (muualla kuin Suomessa) kannattaa ottaa mukaan eurooppalainen 
sairasvakuutuskortti. Tapaturmien varalta olemme vakuuttaneet sinut leirin ajaksi.  
 
Posti 
Postia sinulle voi lähettää osoitteeseen  

Leiriläisen nimi /Kv77 
Partaharjukeskus 
Partaharjuntie 361 
76280 Pieksämäki 
FINLAND 

 
Reppukahvio 
Partaharjun Reppukahvio voit ostaa kaikenlaista, vaikkapa namia, limua, jätskiä, postikortteja ja –
merkkejä, laulukirjoja. Kahviossa voit maksaa sekä käteisellä, että kortilla! 
 
Leirimme 
Opettajina leirillä toimivat minun lisäkseni pastori Kaisa Kahra, teologian opiskelija Venla Raukola, 
teologian opiskelija Topi Rautainen, teologian opiskelija Mio Kivelä, musiikinopettajajina toimivat 
Marko Varonen ja Ilona Vehmas sekä apuopettajina Kasper Karapää, Pihla Antila ja Viivi Paavonperä. 
Isosia on kaikkiaan 13, eli noin 6/ryhmä.  
Rippikoululaisia on 75 nuorta. Mahtavaa leirissä on se, että väki kokoontuu Partaharjulle ympäri 
maailmaa.  
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Kotitehtävät 
Kaikki eivät ole vielä tehneet kotitehtäviä. Tee puuttuvat tehtävät Moodle alustalla viimeistään 17.7. 
Mikäli sinulla on ongelmia kirjautumisen kanssa, ota välittömästi yhteyttä minuun 
(elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi). Mikäli haluat tutustua Partaharjuun jo ennen leirin alkua, 
klikkaa itsesi osoitteeseen http://www.partaharjukeskus.fi 
 
Pienissä ja suurissa kysymyksissä voit olla yhteydessä minuun (olen lomalla 11.6.–13.7.). 
Rippikouluasioissa voit olla yhteydessä myös Lasten ja nuorten keskus ry:n toimistoon 
toimisto@lastenjauortenekeskus.fi (lomalla 1.7.-), kaikki leirikirjeet löytyvät nettisivuilta 
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/kansainvaliset-rippikoulut/ rippikoulukirjeet. 
 
Tulevat leirit 
Kesän päätteeksi pidämme kaikille rippikoululaisille ja muille nuorille tarkoitetun viikonloppuleirin 
nimeltään q-tis (”jatkoripari”) 26.-28.8.2022 Partaharjulla. Isoskoulutus alkaa 30.9.-2.10.2022 leirillä 
Partaharjulla. Isoskoulutus on mahdollista tehdä joko osittain tai kokonaan etänä. Leireille 
ilmoittaudutaan www.lastenjanuortenkeskus.fi leirit ja tapahtumat.  
 
Olet sydämellisesti tervetullut leirijaksolle ja Partaharjulle! 
Iloa ja enkeleitä loppukevääseen toivottelee koko ripariporukan puolesta, 
 
 
 
 

 
 
Elise Kyttä 
  
Kansainväliset rippikoulut, 
  isos- ja nuorisotoiminta 
  Työnohjaaja STOry 
  Lasten ja nuorten keskus ry. 
  Itälahdenkatu 27 A 3.krs 
  00210 Helsinki 
  Finland 
+358 40 731 8578 
elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi 
www.lastenjanuortenkeskus.fi 

 
 
 
Kaisa Kahra 
 
-- 	
Kaisa Kahra 
Hankepäällikkö 
www.lastenjanuortenkeskus.fi/yhteisvastuu 
Lasten ja nuorten keskus ry 
044 0567 595 
kaisa.kahra@lastenjanuortenkeskus.fi 
www.instagram.fi/pastorikahra  

 
 
 
 


