
 
 
Hyvä kesän 2018 rippikoululainen ja riparilaisen vanhemmat! 
 
Onneksi olkoon! Olet ilmoittautunut mukaan Helsingin NMKY:n riparille. Yhteinen taival riparilla alkaa 
tammikuussa, joten tässä kirjeessä saat infoa riparin alkuun liittyen. Myös internetsivuillamme, 
osoitteessa www.hnmky.fi/rippikoulu on leirikohtaisesti kaikki vastaavat tiedot ja kaikki tuleva 
materiaali pyritään päivittämään sivuille koko rippikoulujakson ajan. 
 
Rippikoululaisten ensimmäinen tapaamiskerta pidetään lauantaina 20.1. Helsingin NMKY:llä, 
osoitteessa Kaisaniemenkatu 8. Ohjelmassa on tutustumista omaan ryhmään, rippikouluun sekä 
Helsingin NMKY:n toimintaan. Pääsette myös tapaamaan namikan isosia. Aloitamme klo 13.00 ja 
ohjelma päättyy klo 16.30 mennessä. Tapaamisen aikana tarjotaan välipalaa. Ensimmäinen tapaaminen 
on tärkeä osa rippikoulua ja siellä käydään läpi kevään ja kesän tärkeitä päivämääriä. Tämä on hyvä 
tilaisuus esittää kysymyksiä leirin vetäjille. Mahdollisesta poissaolosta tulee sopia etukäteen.  
 
Ennen varsinaista leirijaksoa rippikouluun kuuluu seurakuntayhteysjakso, jonka jokainen 
rippikoululainen toteuttaa lähtökohtaisesti omassa seurakunnassaan. Seurakunnasta riippuen 
seurakuntayhteysjakso sisältää esimerkiksi osallistumista jumalanpalveluksiin, nuorteniltoihin tai 
muihin seurakunnan tapahtumiin. Mikäli olet jo ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittanut omaan 
seurakuntaasi, että käyt järjestörippikoulun, kotiseurakuntasi on voinut jo olla yhteydessä ja kertonut, 
miten seurakuntayhteysjakso toteutuu esimerkiksi ryhmätapaamisten muodossa. Mikäli seurakunnalla 
ei ole vielä tiedossa, että rippikoululainen käy järjestörippikoulun, olettehan yhteydessä oman 
seurakunnan rippikoulutyöstä vastaavaan työntekijään ja sovitte tapaamisen, jossa rippikoululainen 
täyttää yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa suunnitelman liitteenä olevaan 
seurakuntayhteyskorttiin tai seurakunnan oman riparipassiin. Suunnitelmat tarkistetaan 
tammikuun tapaamisessa, joten seurakuntaan kannattaa olla yhteydessä heti, viimeistään ennen 
ensimmäistä rippikoulutapaamista. Muistathan samalla pyytää seurakunnaltasi myös Raamattua, sillä 
useat seurakunnat antavat rippikoululaiselle sellaisen lahjaksi.  
  
Ohessa on myös yhteystietolomake. Yhteystietolomake on luottamuksellinen, tiedot jäävät leirin 
opettajien tietoon. Tulosta ja täytä lomake yhdessä huoltajiesi kanssa, ja ota se mukaasi ensimmäiseen 
tapaamiseen.  
 
Tammikuun tapaamisessa käydään käytännön tasolla asioita läpi, mutta voitte olla yhteydessä jo 
aiemminkin, mikäli jokin asia mietityttää! Kaikissa rippikouluun liittyvissä kysymyksissä voitte olla 
yhteydessä joko rippikouluja koordinoivaan Eve Niemelään tai vaellusrippikoulun yhteyshenkilö Jyrki 
Eräkorpeen. Molempien yhteystiedot löydätte alta. Huomioittehan, että työntekijämme tekevät myös 
kohtaavaa työtä ja eivät ole aina puhelimitse tavoitettavissa, joten kannattaa laittaa sähköpostia tai 
tekstiviestiä, mikäli soitto ei heti tavoita ☺  
 
 
Rippikouluterveisin Helsingin NMKY:n riparitiimin puolesta, 
 
Eve Niemelä, kehityspäällikkö  Jyrki Eräkorpi, kehityspäällikkö 
Helsingin NMKY ry   Helsingin NMKY ry 
eve.niemela@hnmky.fi, 050-572 1270  jyrki.erakorpi@hnmky.fi; 050-592 8450 
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