
Hei Helsingin NMKY:n vaellusrippikoululainen 

ja 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, joiden viimeinen palautuspäivä oli 

7.5. Muutamia tehtäviä vielä puuttuu eli mikäli et ole tehtäviä palauttanut, hoidathan asian kuntoon 

pikaisesti! 

 

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 saadaan mahdollisimman onnistunut. Meidän leirin 

yhteiset säännöt ovat seuraavat: 

 

1. Syö hyvää ruokaa 

2. Tsempataan ja autetaan muita 

3. Muistetaan huumori ja hauskanpito 

4. Annetaan yörauha 

5. Kunnioitetaan muita 

6. Heittäydytään mukaan 

7. Pidetään ympäristö siistinä 

8. Keskitytään olennaiseen 

9. Ollaan positiivisia 

10. Jos näet poron, ilmoita muille 

 

 

Ennen varsinaista leirijaksoa riparilaiset ovat tervetulleita tutustumaan Namikalaisen nuortenillan 

eli YMCA-klubin puitteisiin maanantaina 28.5. klo 17.00-19.00. YMCA-klubi pidetään 

Kaisaniementu 8, katutason tilassa. Paikalla on myös leirin isoset ja ohjaajat, joten luvassa on 

myös tutustumista ja leirijaksolle valmistautumista. Mikäli et pääse osallistumaan, ilmoitathan 



asiasta etukäteen Jyrkille! Myös vanhemmat ovat halutessaan lämpimästi tervetulleita 

piipahtamaan ja moikkaamaan YMCA-klubin alussa tai lopussa leirin ohjaajia ja isosia. 

 

Varsinainen leirijakso on 5.-13.6. Bussi lähtee hotelli Arthurin edestä Helsingistä (Vuorikatu 17) 

tiistaiaamuna 5.6. klo 6.15. Bussin pakkaus alkaa klo 6.00. Meillä on pitkä matka Lappiin, joten 

on tärkeää, että bussi starttaa klo 6.15. (Huom. Mikäli asut pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja 

haluat tulla matkan varrelta mukaan, olethan etukäteen yhteydessä ohjaajista Jyrkiin!) Matkalla 

syömme seisovan pöydän lounaan ja eväitä, mutta omia eväitäkin saa varata mukaan. Illalla 

saavumme tukikohtaamme Lapin Hämeeseen, Hämeen partiopiirin omistamaan leirikeskukseen 

Saariselällä Kakslauttasessa.  

 

Suunnitelman mukaan lähdemme maastoon keskiviikkona. Maastossa on tarkoitus yöpyä neljästä 

viiteen yötä, loppuajan majoitumme Lapin Hämeessä. Vaellamme ryhmissä, johon kuuluu isosia 

ja 5-6 leiriläistä. Ruokailu maastossa tapahtuu vartioittain ja se tehdään yhdessä. Kaikki 

varsinainen ruoka (aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala) tulee järjestäjiltä. Jos tahdot, voit 

ottaa mukaan lisäksi pikkunaposteltavaa. Vaelluksella leiriydymme mahdollisuuksien mukaan 

autiotupien lähimaastoon. Tiistai-iltana 12.6. lähdemme ajamaan kohti etelää ja olemme 

Helsingissä keskiviikkoaamuna 13.6. 

 

Pakkaaminen Leirikirjeen lopussa on varusteluettelo pakkaamisen avuksi. Vaellustarvikkeiden 

lisäksi pakkaa mukaan leirikeskusosuutta varten puhtaat vaatteet, joita ei tarvitse ottaa mukaan 

maastoon. Erikseen kannattaa pakata myös bussiin mukaan otettavat tavarat. Pakkaa leirille 

lähteviä tavaroita niin, että alas tavaratilaan menevissä rinkoissa ei roiku mitään ylimääräistä. 

Periaate on, että tavarat jotka alas pakkaamme, ovat siellä koko matkan ajan.  

 

Seurakuntayhteysjakso Ennen leirijaksoa suoritetaan seurakuntayhteysjakso, joka on kestänyt 

kevään ajan. SRK-yhteysjakso tulee olla leiriin mennessä suoritettu ja täytetty 

kortti/riparipassi/seurakunnan oma kortti tulee esittää rippikoulun ohjaajalle.  Jos asiassa on 

epäselvyyksiä, otathan yhteyttä ohjaajiin, niin selvitetään käytännöt yhdessä. 

 

Ulkoläksyt testataan leirijakson aikana. Leirikirjeen ohessa opeteltavat ulkoläksyt, joita 

harjoiteltiin jo vähän alkuopetusjaksolla. 

 

Konfirmaatioharjoitukset pidetään Helsingin Vanhassa kirkossa torstaina 14.6. 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 

konfirmaatioharjoitusten yhteydessä 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. 

 

Konfirmaatio pidetään Helsingin Vanhassa Kirkossa sunnuntaina 17.6. klo 14.15 alkaen. 

Konfirmoitavien tulee olla paikalla 13.30. Konfirmaatio kestää noin 1-1,5h, riippuen vieraiden ja 

ehtoollista viettävien määrästä. Kirkkoon ovat tervetulleita kaikki rippikoululaisen läheiset ja 

sukulaiset.  

 

Konfirmaatiossa kummit kutsutaan eteen 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.  Huomioittehan, että kummeille 



ei ole varattu erillisiä paikkoja, vaan he voivat viettää konfirmaatiota muiden läheisten kanssa. 

Kummien kannattaa kuitenkin hakeutua reunapaikoille liikkumisen sujuvoittamiseksi. Liitteenä 

löydätte vielä kummikirjeen, jonka voitte halutessanne antaa kutsuna kummille ennen 

konfirmaatiota. 

 

Vanhemmat, kummit, sukulaiset ja ystävät ovat tervetulleita rippikoululaisten jälkeen 

ehtoolliselle, jolloin noudatetaan nk. jatkuvan pöydän käytäntöä: saatuaan leivän ja viinin 

ehtoollisvieraat kiittävät ja antavat tilaa seuraavalle. Toivomme, että konfirmaatiosta muodostuisi 

juhlallinen ja kaunis hetki. Pyydämme, ettei kirkossa häiritä kuvaamisella tilaisuutta, vaan se 

tehtäisiin omalta paikalta käsin tai sivussa kuvaten. 

 

 
 

Konfirmaation jälkeen on mahdollista kutsua isos- ja ohjaajaporukan onnittelemaan ja laulamaan 

konfirmaation jälkeen oleviin juhliin. Esitättehän kutsun kuitenkin konfirmaatioharjoituksiin 

mennessä, jotta pääsemme ajoissa suunnittelemaan sunnuntain reitit ja aikataulut. 

 

Jos sinulla on kysyttävää leiriin liittyen, olethan yhteydessä leirin ohjaajiin 

Jyrki Eräkorpi, 0505928450, jyrki.erakorpi@hnmky.fi, Suvi Kouri, suvi.kouri@gmail.com 

 

 

Ripariterveisin,   

leirin ohjaajat Jyrki Eräkorpi, Suvi Kouri sekä leiri-isäntä Miska, 

isoset Arttu, Eero, Harri, Maria, Milla, Petteri, Saimi, Sissy ja muonittajat 
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HENKILÖKOHTAINEN VARUSTELUETTELO LAPIN VAELLUKSELLE 

 

VAELLUS 

Perussääntö on että toinen vaatekerta päällä ja toinen rinkassa varalta. Koska kesäkuun alussa sää voi olla 

hyvin vaihteleva, älä missään tapauksessa jätä lämpimiä vaatteita pois rinkasta. Pipo ja hanskat kannattaa 

ottaa mukaan! Pakkaa varusteet vedenpitävästi. Isot minigrip-pussit ovat hyvä vaihtoehto. Seuraavan 

varustelistan perusteella voit tarkastaa, että tarpeellinen on mukana.  

 

Rinkka 

Rinkan sadevaruste (Iso jätesäkki käy mainiosti) 

Makuupussi, pakattava vesitiiviisti esim. jätesäkkiin 

Makuualusta 

Ruokailuvälineet (lusikka, lautanen, muki) (hyvä pakata kangaspussiin, esim. vanha tyynyliina, koska 

muovipussissa bakteerit elää paremmin) 

Vettä pitävät jalkineet!  

Varakengät; lenkkarit, sandaalit tms.  

Villapaita 

Pitkät alusvaatteet 

Villasukat 

Sukkia 

Sadeasu !! 

Päähine ja käsineet/sormikkaat (PIPO!) 

Uimapuku  

Henkilökohtaiset ensiaputarvikkeet HUOM! Lapissa siitepölykausi on vasta alkamassa. 

Sairasvakuutuskortti 

Peseytymisvälineet, Pieni pyyhe 

Hyttysmyrkkyä 

Muistiinpanovälineet ja Raamattu  

Tulitikkuja 

Puukko 

Kompassi 

Juomapullo 

Pikkunaposteltavaa (kuivatut hedelmät, suklaa tms.)  

 

BUSSI 

Evästä 

Huopa/makuupussi  

Tyyny 

Taskurahaa 

Muistiinpanovälineet (alkuopetuksella jaetut vihkot jaetaan leiriläisille matkalla) 

 

 

 



LAPINHÄME, LEIRIKESKUS 

Puhdas vaatekerta 

Lakana, pussilakana ja tyynynliina 

Puhdas pyyhe 

 

POIS JÄTETÄÄN  

Energiajuomat, tietokoneet ym. arvokas elektroniikka, päihteet yms. Kännykän voi ottaa mukaan, 

kun sitoudut pitämään sen kiinni yhteisellä ajalla. Jos leiriläinen ei noudata järjestyssääntöjä eikä 

sopeudu leiriin, otetaan yhteys kotiin. Jos sopeutuminen on mahdotonta, leiri on asiaosaisen osalta 

mahdollista keskeyttää. 


