
Hei toimintariparilainen ja riparilaisen vanhemmat! 
 
Tammikuun tapaamisessa käytiin jo riparilaisten kanssa hieman läpi sitä, mitä rippikoulu käytännössä on ja 
tutustuttiin jo hieman tulemaan leiriryhmään. Samalla tavalla jatketaan pian lähestyvän alkuopetusjakson 
merkeissä. Tässä kirjeessä on tapaamisessa käytyä infoa rippikoulusta sekä varustelista alkuopetusta varten.  
 
Kaikki ovatkin jo palauttaneet yhteystietolomakkeen. Mikäli lomakkeessa ei ollut merkittynä ruoka-
ainerajoituksia tai tietoja mahdollisista sairauksista tms., josta ohjaajien olisi hyvä tietää, ilmoitattehan tiedot 
mahdollisimman pian.  
 
Seurakuntayhteysjakso on meneillään ja jokaisella rippikoululaisella pitäisi viimeistään nyt olla tiedossaan ne 
tehtävät, joita oma seurakunta seurakuntayhteysjakson suorittamiseen vaatii. Osassa seurakunnista on sovitut 
päivämäärät ja tapahtumat, joihin rippikoululaisen tulee osallistuja ja osa saa valita ajankohdat vapaasti. 
Erityisesti jälkimmäisessä tilanteessa jaksoon kuuluvat käynnit on hyvä suorittaa huhti-toukokuun aikana, sillä 
loppukeväästä monet toiminnot vähenevät /loppuvat. Eli ethän jätä käyntejä liian myöhäiseksi. Tämä jakso on 
olennainen osa rippikoulua, joten on hyvä päästä vauhtiin ajoissa. Seurakuntayhteysjakson suorittamista 
seurataan alkuopetusjaksolla, joten otathan alkuopetukselle mukaan seurakuntayhteyskortin! 
 
Alkuopetusviikonloppu on osa rippikoulua ja se pidetään 8.-9.4. Pellin leirikeskuksessa Karjalohjalla. 
Alkuopetukselle on yhteislähtö Hotel Arthurin edestä, Vuorikatu 19, lauantaina 8.4. klo 10 ja paluu sunnuntaina 
9.4. noin klo 14.30.  Alkuopetusjaksolla käydään läpi rippikoulun sisältöä, tutustutaan ryhmään ja käydään läpi 
kesän lähiopetusjaksoa. Leirikeskuksessa yövytään neljän hengen huoneissa ja leirikeskuksen maisemiin voit 
käydä tutustumassa osoitteessa www.hnmky.fi/helsingin-nmky/toimitilat/pellin-leirikeskus-
karjalohjalla/esittely/ Kirjeen loppupuolelta löydät listan, mitä tarvitset alkuopetusjaksolle mukaasi! 
Muistathan ottaa mukaan myös seurakuntayhteyskortin/-passin ja oman Raamatun. Mikäli sinulla ei vielä ole 
Raamattua, kannattaa sitä kysyä rohkeasti omasta kotiseurakunnasta. 
 
Toimintariparin rippikoulujakso toteutetaan alkuopetusleirin tapaan Pellin leirikeskuksessa 16.-22.6. Luvassa 
on monenlaista mukavaa tekemistä Pellin parhaita puolia hyödyntäen. Leiriläisten toiveita actioniin 
kartoitetaan alkuopetusjaksolla! Mahdollisuudet ovat mm. erilaisiin ryhmätoimintoihin, pelailuun ja liikuntaan, 
yläköysiratailuun, erilaisiin vesitoimintoihin, joten voit jo etukäteen miettiä mitkä toiminnat sinua erityisesti 
kiinnostaisivat. 
 
Konfirmaatioharjoitukset pidetään Helsingin Vanhassa kirkossa pe 30.6. 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. Samalla on ryhmäkuvaus ja halukkailla on mahdollisuus osallistua myös 
yksittäiskuvaukseen. 
 
Rippikoulu huipentuu ja päättyy konfirmaatiojuhlaan, joka pidetään Helsingin Vanhassa kirkossa sunnuntaina 
2.7. klo 14.15 alkaen. Konfimaatio kestää noin 1-1,5h. Kirkkoon ovat tervetulleita kaikki rippikoululaisen 
läheiset ja sukulaiset. Konfimaatiossa kummit kutsutaan siunaamaan konfimoitavat. 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. Mikäli haluatte kutsua isos- ja ohjaajaporukan onnittelemaan ja laulamaan 
konfirmaation jälkeen oleviin juhliin, voi kutsun esittää konfirmaatioharjoituksiin mennessä. 
 
Liitteenä löydät tammikuun tapaamisessa jaetut Ulkoläksyt. Niitä käydään vielä yhdessä läpi 
alkuopetusjaksolla. Opettelethan ne huolellisesti ennen varsinaista leirijaksoa! 
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Tässä vielä lista, mitä tarvitset mukaan alkuopetusjaksolle. 
 
OTA MUKAAN ALKUOPETUSJAKSOLLE: 
- tyynyliina, lakana ja pussilakana/makuupussi 
- pyyhe, hammasharja ja henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet 
- vaihtovaatteita, sadevaatteet 
- ulkoiluvarusteet 
- liikuntavarusteet ulkoliikuntaan 
- tarpeelliset lääkkeet 
- uintivarusteet 
- taskurahaa (Pellissä on kanttiini) 
- muistiinpanovälineet, kynä, kumi 
- Raamattu 
- leirimieltä ja kysyvää asennetta 
- seurakuntayhteyspaperi 
 
 
Muistattehan että kaikki rippikoulukohtaiset aikataulut ja materiaalit löytyvät myös osoitteesta 
www.hnmky.fi/rippikoulu  
 
 
Rippikouluterveisin,  
 
rippikoulutiimin puolesta 
 
Eve Niemelä      
 eve.niemela@hnmky.fi, 050-572 170   
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