
Hyvä kesän 2022 rippikoululainen ja riparilaisen vanhemmat!  
  
Onneksi olkoon! Olet ilmoittautunut mukaan Helsingin NMKY:n riparille. Yhteinen puolivuotinen 
taival riparilla on alkamassa ja tässä kirjeessä saat infoa rippikoulun alkuun liittyen. Myös 
internetsivuillamme osoitteessa www.hnmky.fi/rippikoulu on leirikohtaisesti kaikki vastaavat tiedot 
ja kaikki tuleva materiaali pyritään päivittämään sivuille koko rippikoulujakson ajan. Käytännössä 
kaikki rippikouluun liittyvä olennainen tieto ja materiaali on siis aina löytyvillä! Tämän kirjeen 
lopusta löydätte myös tiedot rippikoulukalenterin ensimmäisestä tärkeästä päivämäärästä. 
  
RIPPIKOULUSTARTTI: Rippikoululaisten ensimmäinen tapaamiskerta pidetään 5.2.! 
Tapaamisen aikana on luvassa tutustumista omaan ryhmään, rippikouluun sekä Helsingin NMKY:n 
toimintaan. Tällöin rippikoululaiset pääsevät myös tapaamaan namikan isosia. Ensimmäinen 
tapaaminen on tärkeä osa rippikoulua; siellä tavataan ripariryhmä ja ohjaajia sekä käydään läpi 
rippikouluun liittyviä asioita, joten sovithan mahdollisesta poissaolosta etukäteen. Tapaaminen on 
hyvä tilaisuus esittää kysymyksiä leirin vetäjille. Huomaattehan, että pääkaupunkiseutua koskevien 
rajoitusten vuoksi muutokset tapaamisen järjestelyihin ovat mahdollisia. Ilmoitamme mahdollisista 
muutoksista (esim. mahdollinen etätoteutus, ryhmäjako) viimeistään tapaamisviikon alussa. 
Kiitämme kärsivällisyydestänne mahdollisten muutosten suhteen! 
  
SEURAKUNTAYHTEYSJAKSO: Keväällä, ennen varsinaista leirijaksoa rippikouluun kuuluu 
seurakuntayhteysjakso, jonka jokainen rippikoululainen toteuttaa lähtökohtaisesti omassa 
seurakunnassaan. Seurakuntayhteysjakso on osa jokaista rippikoulua, käy riparin sitten omassa 
seurakunnassaan tai järjestössä. Seurakunnasta riippuen seurakuntayhteysjakso sisältää 
esimerkiksi osallistumista jumalanpalveluksiin, nuorteniltoihin tai muihin seurakunnan 
tapahtumiin.   
 
Seurakuntayhteysjakson toteutuksesta sovitaan oman seurakunnan kanssa. Jos et kuulu 
ev.lut. seurakuntaan, tulee sinun olla yhteydessä sen alueen seurakuntaan, jossa asut. Mikäli olet 
jo 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 sopiaksenne 
seurakuntayhteysjaksosta. Seurakuntayhteysjakson tiedot voi sopia seurakunnasta riippuen 
esimerkiksi sähköpostitse tai tiedot voi merkata seurakuntayhteyskorttiin tai seurakunnan 
oman riparipassiin. Muistathan samalla pyytää seurakunnaltasi myös Raamattua, sillä useat 
seurakunnat antavat rippikoululaiselle sellaisen lahjaksi.  
 
Seurakuntayhteysjaksosta on hyvä sopia kotiseurakunnan kanssa ennen rippikoulun 
aloitustapaamista. Kun olet sopinut seurakuntayhteysjakson suorittamisesta, käy lisäämässä 
tiedot suunnitelmasta meille tämän lomakkeen kautta. Tiedot voi jättää tekstinä tai kuvamuodossa. 
Suosittelemme, että rippikoululainen täyttää tiedot itse tai yhdessä huoltajan kanssa, sillä 
seuraamme suunnitelman etenemistä kevään aikana yhdessä nuoren kanssa.  
  
SEURAKUNTAYHTEYSKORTTI: Seurakuntayhteysjakson suunnittelua varten voi hyödyntää 
liitteenä olevaa seurakuntayhteyskorttia. Myös seurakunnan oman riparipassin/kortin tms 
käyttäminen käy hyvin. Olennaista on, että rippikoululaisella on jokin kirjallinen suunnitelma siitä, 
että on suorittamassa seurakuntayhteysjakson kotiseurakunnassaan. 
   
LEIRILASKUTUS: Leirilaskut lähetetään sähköpostitse ja leiri maksetaan kolmessa erässä ennen 
varsinaista leirijaksoa (laskujen lähetysajat: joulukuu, helmikuu, huhtikuu). Ensimmäinen erä toimii 
varausmaksuna ja sitä ei palauteta mahdollisessa peruutustilanteessa. Peruutuksissa sovelletaan 
peruutusehtojen mukaisia maksukäytänteitä peruutusajankohdasta riippuen. Leirimaksuihin on 
mahdollista hakea leiritukea vapaamuotoisen hakemuksen kanssa (leirit@hnmky.fi). Leiritukea ei 

http://www.hnmky.fi/rippikoulu
https://link.webropol.com/s/seurakuntayhteysjakso


kuitenkaan myönnetä varausmaksuna toimivaan ensimmäiseen erään. Tarvittaessa voitte olla 
yhteydessä meihin mahdollisen eräpäivämuutoksen suhteen.  
  
Ensimmäisessä tapaamisessa käydään käytännön tasolla asioita läpi yhdessä rippikoululaisten 
kanssa ja vastaavat tiedot tulevat löytymään myös seuraavasta leirikirjeestä. Kaikki rippikoulun 
aikana lähetettävä info päivitetään myös toimintarippikoulun ja vaellusrippikoulun kotisivuille. 
  
Kaikissa rippikouluun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä leiritoimistoomme, 
yhteystiedot löydätte alta.  Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse. Mainitsettehan 
yhteydenoton yhteydessä, kumpi rippikoululeiri on kyseessä. 
 
 

RIPPIKOULUKALENTERI 

Rippikoulustartti 
Aika: lauantai 5.2.2022 klo 13.00-16:30 
Paikka: Helsingin NMKY, Kaisaniemenkatu 8, 2. kerros 
Kenelle: rippikoululaisille 
Ennen tapaamista: lisää tiedot/seurakuntayhteyskortti/riparipassi/suunnitelma 
seurakuntayhteysjakson toteutumisesta tästä linkistä  

YHTEYSTIEDOT 

Helsingin NMKY:n leiritoimisto 

leirit@hnmky.fi 

www.hnmky.fi/rippikoulu 

 

Rippikouluterveisin, 
 
Helsingin NMKY:n riparitiimi 
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