
HELSINGIN NMKY:N 
RIPPIKOULUT



• Rippikoulu on kasteopetusta

• Nykyään puolen vuoden mittainen, 80 tuntia

– Sis. Seurakuntayhteysjakso, leirijakso, konfirmaatio

• Seurakunnan toimintaan osallistumista ja 
täysivaltaisen jäsenyyden saavuttamista, sen 
myötä mahdollista..

Mitä rippikoulu on?



• Kirkollinen vihkiminen

• Kummina toimiminen

• Itsenäisesti ehtoolliselle

• Äänestäminen seurakuntavaaleissa 16v, ehdolle 
asettuminen 18v





• Kaikille rippikouluryhmille yhteinen

• Tutustumista omaan ryhmään, käytännön 
asioita

• Tutustumista namikaan, rippikouluun ja 
hengelliseen musiikkiin

Aloitustapahtuma 20.1.



• Ole yhteydessä oman seurakuntasi rippikoulutyöstä vastaavaan 
työntekijään ja ota selvää miten seurakunnassasi suoritetaan 
seurakuntaan tutustumiseen tähtäävä seurakuntayhteysjakso

• Ota mukaasi seurakuntayhteyskortti ja pyydä työntekijältä 
kuittaus suunnitelmaan

• Muista samalla pyytää Raamattu

• Suorita tarvittavat käynnit ennen alkuopetusjaksoa. 
Loppukeväästä sopivien tilaisuuksien löytäminen on haastavaa.

• Mikäli sinua ei ole kastettu ja/tai et kuulu kirkkoon, otathan 
seurakuntasi pastoriin mahdollisimman pian, mikäli haluat tulla 
konfirmoiduksi

Seurakuntayhteysjakso



• YMCA-klubi on namikalainen nuorten ilta, 
joka pidetään Kaisaniemessä

• Leiriläiset kutsutaan tutustumaan YMCA-
klubiin tutustumaan. Myös ohjaajat ja 
isoset ovat paikalla!

YMCA-klubi



• Vaellus- ja actionripari 21.-22.4.

• Sisältää ensimmäiset oppitunnit ja 
ryhmätunnit, tutustumista vetäjiin, isosiin 
ja toisiin leiriläisiin, iltaohjelmaa ja 
hartauksia

• Yhteiskuljetukset Kaisaniemestä (lähtö la-
aamupäivällä, paluu su-iltapäivällä)

Alkuopetusjakso



Pellin leirikeskus

• Pellin leirikeskus sijaitsee Lohjajärven rannalla Karjalohjalla, n. 70 km 
päässä Helsingin keskustasta

• Majoitus 3-4 hengen huoneissa (toiminta) sekä teltoissa (vaellus, 
halutessaan myös toiminta)





• Matkustetaan bussilla Saariselälle, jossa majoitutaan 
Lapinhämeessä, joka toimii myös leirin tukikohtana

• Leirin aikana ollaan noin viisi päivää maastossa

• Päiväohjelma alkaa aamujumiksella, vaelletaan 
ryhmissä, pysähdytään pitämään oppitunteja ja 
Latureita sekä laitamaan ruokaa. Päivälliseen 
mennessä tullaan leiripaikkaan, pystytetään teltat ja 
vietetään yhteistä iltaa iltaohjelman ja hartauden 
muodossa

• Leiri päättyy Lapinhämeeseen, jossa yövytään ennen 
paluumatkaa

Vaellusripari 5.-13.6.





• Leiri pidetään Pellin leirikeskuksessa

• Monipuolista actionia leirikeskuksen parhaita puolia hyödyntäen

• Päiväohjelmapohja

– Aamupala ja aamujumis

– Opetustuokio

– Lounas

– Opetustuokio

– Action

– Päivällinen

– Laturi

– Iltapala

– iltaohjelma ja hartaus

Toimintaripari 15.-21.6.





• Vaellusriparin konfirmaatioharjoitukset ovat to 14.6. 
klo 14-16

• Toimintariparin konfirmaatioharjoitukset on pe 29.6. 
klo 14-16

• Konfirmaatioharjoitukset pidetään Helsingin Vanhassa 
kirkossa

• Siellä katsotaan konfirmaation kulku läpi yhdessä 
leiriläisten kanssa, harjoitellaan konfirmaatiolaulu ja 
katsotaan jokaiselle sopiva alba 

Konfirmaatioharjoitukset



• Vaellusriparin konfirmaatio 17.6. klo 14.15 Vanhassa kirkossa

• Toimintariparin konfirmaatio 1.7. klo 14.15 Vanhassa kirkossa

• Konfirmaatiotilaisuus kestää kirkolla n. 1 h 15 min, jonka jälkeen 
juhlat jatkuvat läheisten seurassa

• Kummit ovat tervetulleita siunaamaan leiriläistä konfirmaatiossa

• Etukäteen (konfirmaatioharjoituksiin mennessä) on mahdollista 
pyytää ohjaajaporukkaa vieraisille omiin juhliin

Konfirmaatiopäivä



• Kesän jälkeen pääset muistelemaan omaa 
ripariasi ja tapaamaan muiden leirien 
osallistujia ja isosia Pelliin

• Jatkiksella saat tietoa 
ryhmänohjaajakoulutuksesta ja muusta 
namikan nuorisotoiminnasta, johon olet 
tervetullut mukaan!

Jatkis



Rippikoulun säännöt

• Kaikilla on oikeus mukavaan ja turvalliseen 
ripariin! Siksi kiusaaminen, tupakointi ja 
päihteiden käyttö kiellettyjä

– Jos leirin sääntöihin ei pysty sopeutumaan, 
lähetetään leiriläinen kotiin omalla kustannuksella

• Jokaisella riparilla luodaan myös leirin omat 
säännöt, jolloin voit itse päästä vaikuttamaan 
riparin onnistumiseen


