
Hei Helsingin NMKY:n toimintariparilainen ja riparilaisen 
vanhemmat! 

 

 
 
Rippikoulun alkuopetus on nyt takana ja leirijakso lähestyy hyvää vauhtia! Alkuopetuksella tutustuttiin, 
ryhmäydyttiin, tehtiin omat rukoushelmet ja käytiin ensimmäisiä riparisisältöjä läpi. Alkuopetukselta 
poissaolleet ovat saaneet korvaavat tehtävät, jotka kaikki poissaolleet palauttivat ajallaan.  
 
Alkuopetuksella tarkistettiin myös nuorten seurakuntayhteysjakson tilanne. Monella seurakuntaan 
tutustuminen oli jo valmiina tai loppusuoralla, muutamilla vielä alkukantimissa. Muistattehan, että hyväksytysti 
suoritettu seurakuntayhteysjakso on edellytys konfirmointiin. Varmistattehan siis, että tutustumisjakso tulee 
hoidettua kuntoon ennen leiriä!  
 
Viikonlopun aikana leiriläisten kanssa luotiin yhteiset leirisäännöt, joiden avulla jokaisella on hyvä olla riparin 
ajan ja joiden avulla leiristä tulee mahdollisimman onnistunut. Meidän leirin säännöt ovat seuraavat: 
 
 1. Hyväksytään kaikki 

2. Ollaan kaikille ystävällisiä 
3. Kaikille ruokaa 
4. Kunnioitetaan kaikkia 
5. Heittäydytään ja ollaan avoimia 
6. Kaikki otetaan mukaan 
7. Kunnioitetaan ympäristöä 
8. Ole huumorintajuinen 
9. Ollaan avoimia uusille asioille 
10. Kunnioita muiden tavaroita 

 
Ennen varsinaista leirijaksoa riparilaiset ovat tervetulleita tutustumaan Namikalaisen nuortenillan YMCA-
klubin puitteisiin maanantaina 28.5. klo 17.00-19.00. YMCA-klubi pidetään Kaisaniemenkatu 8 katutason 
tilassa. Paikalla on myös leirin isoset ja ohjaajat, joten luvassa on myös tutustumista ja leirijaksolle 
valmistautumista. Osallistuminen nuorteniltaan ei ole pakollista, eli poissaolosta ei tarvitse ilmoittaa, mutta 
olisi kivaa jos mahdollisimman moni pääsee paikalle moikkaamaan leirikavereita!  
 



Lähtö leirille tapahtuu perjantaina 15.6. klo 11.00 Hotel Arthurin edestä, Vuorikatu 17. Leiri pidetään Helsingin 
NMKY:n omassa Pellin leirikeskuksessa Karjalohjalla, jossa vietimme myös alkuopetusleirin. Palaamme leiriltä 
torstaina 21.6. Vuorikadulle noin klo 14.30. Kirjeen lopusta löydät pakkauslistan, mitä leirille tulee ottaa 
mukaan. Muistathan ottaa mukaan seurakuntayhteyspaperin/-passin, johon olet koonnut omaan 
seurakuntaan tutustumistehtävät ja seurakunnan työntekijän kuittauksen. Kirjeen lopusta löydät riparille 
opeteltavat ulkoläksyt; harjoittelethan niitä myös kotona ennen leiriä! Jatkamme yhdessä opettelemista vielä 
leirijaksolla. 
 
Leirijakson jälkeen konfirmaatioharjoitukset pidetään Helsingin Vanhassa kirkossa perjantaina 29.6. klo 14-
16.15 Harjoituksessa valitsemme kullekin sopivan alban konfirmaatioon ja opimme oleelliset asiat 
konfirmaation kulusta varsinaista h-hetkeä varten. Tämä harjoitus käydään rippikoululaisten kanssa. Kummien 
tai vanhempien ei tarvitse olla harjoituksissa paikalla. Lisäksi konfirmaatioharjoituksissa otetaan ryhmäkuva ja 
halukkailla on mahdollisuus osallistua yksittäiskuvaukseen. Kuvauksen toteuttaa Kuva-Ahti. Kuvat ovat netissä 
tilattavissa, ja kuvattavat saavat mukaansa kuvauspäivänä nettitunnukset tilauksien tekemistä varten. 
 
 

 
 
 

Rippikoulu huipentuu ja päättyy konfirmaatiojuhlaan, joka pidetään Helsingin Vanhassa kirkossa sunnuntaina 
1.7. klo 14.15 alkaen. Konfirmaatio kestää noin 1-1,5h. Kirkkoon ovat tervetulleita kaikki rippikoululaisen 
läheiset ja sukulaiset. Konfirmaatiossa kummit kutsutaan siunaamaan konfirmoitavat. Kun siunaamisen hetki 
tulee, pappi kutsuu kummit oman kummilapsensa taakse. Jos kummi ei syystä tai toisesta pääse paikalle voi 
myös joku muu läheinen ihminen olla tilanteessa. Tarvittaessa oma isonen on siunaamassa, niin että jokaisen 
leiriläisen takana on joku henkilö. Kummeille ei varata kirkossa erillisiä rivejä, vaan he voivat istua kirkossa 
muiden läheisten kanssa. Kummien kannattaa kuitenkin hakeutua reunapaikoille siirtymisten helpottumiseksi. 
Liitteenä löydätte vielä erillisen kummikirjeen, jonka voitte halutessanne antaa kutsuna kummille ennen 
konfirmaatiota. Kummikutsuja jaetaan myös valmiiksi tulostettuna nuortenillassa. 
 
Vanhemmat, kummit, sukulaiset ja ystävät ovat tervetulleita rippikoululaisten jälkeen ehtoolliselle, jolloin 
noudatetaan jatkuvan pöydän käytäntöä: saatuaan leivän ja viinin ehtoollisvieraat kiittävät ja antavat tilaa 
seuraavalle. Toivomme, että konfirmaatiosta muodostuisi juhlallinen ja kaunis hetki, joten mahdollinen 
kuvaaminen olisi suotavaa tehdä omalta paikalta tai sivusta kuvaten. Mikäli haluatte kutsua isos- ja 
ohjaajaporukan onnittelemaan ja laulamaan konfirmaation jälkeen oleviin juhliin, voi kutsun esittää 
konfirmaatioharjoituksiin mennessä.  



 
 
Tässä vielä lista leirille mukaan otettavista tavaroista: 
- tyynyliina, aluslakana + pussilakana/makuupussi (Huom! Aluslakana ja tyynyliina pakolliset!) 
- pyyhe 
- henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet 
- vaihtovaatteita 
- ulkoiluvarusteet (myös sadesäätä kestävät) 
- urheiluvarusteet  
- taekwondoa harrastavilla taekwondovarusteet (puku ja suojat) 
- vaihtojalkineet 
- tarpeelliset lääkkeet 
- uintivarusteet 
- juoksulenkkarit (jos aamulenkkeily innostaa) 
- taskurahaa (Pellissä on kioski) 
- Raamattu 
- kela-kortti 
- kamera, jos niin haluat 
- seurakuntayhteyskortti 
- leirimieltä ja kysyvää asennetta 
 
Alkuopetuksella saadun Riparivihkon sekä tehdyt rukoushelmet saat leirillä! Ne on valmiina myös 
alkuopetukselta poissaolleille riparilaisille. 
 
Puhelimien osalta sitouduthan pitämään puhelimen äänettömällä ja poissa käsistä ohjelman aikana. 
Leirikäytäntönä on myös, että keräämme kännykät yöksi pois. Tätä varten kannattaa ottaa mukaan 
suojapussi/-kotelo tai vaikka sukka puhelimelle, jotta puhelimet välttyvät ylimääräisiltä kolhuilta! 
 
Älä ota leirille: 
- päihteiksi luokiteltavia aineita tai energiajuomia 
- kaiuttimia, tietokoneita 
 
Leirikeskuksesta löytyy sähköpiano, kitaroita ja rytmisoittimia, mutta voit halutessasi ottaa mukaasi myös 
jonkun muun instrumentin, jota osaat soittaa! 
 

 
Muistattehan että kaikki rippikoulukohtaiset aikataulut ja materiaalit löytyvät myös osoitteesta 

www.hnmky.fi/toimintaripari 
 
 

 
 
Rippikouluterveisin, 
 
Leirin ohjaajat Eve Niemelä (eve.niemela@hnmky.fi, 050-572 1270), Anna Penttinen ja Suvi Kouri,  
leiri-isäntä Eetu sekä isoset Ada, Anna, Elsa, Janna, Julius, Patrick, Viivi ja Wili 
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