
Hei vaellusriparilainen ja riparilaisen vanhemmat!  
  
Rippikoulun ensimmäisessä tapaamisessa käytiin jo riparilaisten kanssa hieman läpi sitä, mitä 
rippikoulu käytännössä on ja tutustuttiin tulevaan leiriryhmään. Samalla tavalla jatketaan keväällä 
pidettävän alkuopetusjakson merkeissä. Tässä kirjeessä on tapaamisessa käytyä infoa rippikoulusta 
sekä varustelista alkuopetusta varten. Lopusta löydät myös rippikoulukalenterin, josta käyvät ilmi 
tärkeät päivämäärät, paikat ja rippikoulun yhteyshenkilöiden yhteystiedot 
  
Seurakuntayhteysjakso on meneillään kevään ajan. 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 hyvissä ajoin 
kevään 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 kevään aikana.  
 
Kevään aikana riparilaiset on mahdollisuus tutustumaan myös namikalaiseen nuorteniltaan. 
Yhteinen riparitapaaminen järjestetään ke 30.3. klo 17.30-19.30 namikalaisessa nuortenillassa, 
YMCA-klubissa. Illan aikana luvassa lisää tutustumista sekä ryhmään ja isosiin. Voit myös kysellä 
mieltä askarruttavia riparikysymyksiä. Tapaaminen järjestetään Helsingin NMKY:n tiloissa, 
Kaisaniemenkatu 8 (00100 Helsinki), 2. kerroksessa (Vihreä sali). Sisään pääset soittamalla alhaalla 
porttikongissa olevaa summeria.   
  
Alkuopetusviikonloppuna harjoitellaan rippikoulun leirielämää kesää varten. Alkuopetusjaksolla 
käydään läpi rippikoulun toimintaa, tutustutaan ryhmään ja suunnitellaan yhdessä ripariohjelman 
painopisteitä. Lisäksi harjoitellaan teltan kasausta ja trangian käyttöä. Mikäli sinulla on oma teltta tai 
trangia, jonka aiot ottaa mukaan vaellukselle, otathan sen mukaasi. Mukana alkuopetuksella on 
myös mukana leirin isoset!  
 
Leirikeskuksessa yövytään neljän hengen huoneissa. Nuoret saavat vaikuttaa huonetovereihin itse 
paikan päällä leirikeskuksessa, kuitenkin niin, ettei kukaan nuku yksin. Kirjeen loppupuolelta löydät 
viikonlopun aikataulun ja listan siitä, 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. Mikäli nuori on estynyt 
tulemaan alkuopetusviikonlopulle tai pystyy osallistumaan vain osan aikaa, ilmoitattehan asiasta 
hyvissä ajoin etukäteen mieluusti sähköpostitse. Poissaolo on mahdollista korvata myös 
osallistumalla toimintariparin alkuopetusjaksoon.  
 
Vaellusrippikoulun leirijakso toteutuu Lapin maisemissa, missä tukikohtana on Hämeen partiopiirin 
Lapin Hämeen leirikeskus Kakslauttasessa. Saariselälle matkataan bussilla, ja lähtö tapahtuu 
alkuopetusleirin tavoin Kaisaniemestä. Leirikeskuksessa yövytään muutama yö, muutoin 
vaellusosuus majoittaudutaan teltoissa. Vaeltaminen tapahtuu Urho Kekkosen kansallispuiston 
perusosalla, jossa maisemat ja maastot ovat mahtavia. Leirikirjeen loppupuolelta voit jo katsoa, mitä 
tarvitset varsinaiselle leirijaksolle mukaan. Vaellukseen liittyviä käytännön asioista käydään vielä 
yhdessä läpi alkuopetusleirillä.  
  
Leirijakson konfirmaatioharjoitukset pidetään muutamaan päivää ennen itse konfirmaatiota. 
Harjoituksessa valitsemme kullekin sopivan alban ja opimme oleelliset asiat konfirmaation kulusta 
varsinaista h-hetkeä varten. Harjoitusten yhteydessä on mahdollisuus myös valokuvaukseen. Tämä 
harjoitus käydään rippikoululaisten kanssa. Kummien tai vanhempien ei tarvitse olla harjoituksissa 
paikalla.   
 
Rippikoulu huipentuu ja päättyy konfirmaatiojuhlaan. Konfirmaatio kestää noin 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 tulla mukaan. 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.  
  
Rippikouluun kuuluu muutamia etukäteen opeteltavia asioita. Näitä ovat 10 käskyä, Isä meidän –
rukous, uskontunnustus sekä Herran siunaus, jotka löydät liitteenä. Niitä käydään vielä yhdessä läpi 
alkuopetusjaksolla ja leirillä, ja ne ovat hyvä ottaa haltuun hyvissä ajoin konfirmaatiota varten! 
  
 
 
Seuraavaksi lisätietoa mitä tarvitset mukaan alkuopetusjaksolle sekä varsinaiselle leirijaksolle:  
  
  
HENKILÖKOHTAINEN VARUSTELUETTELO LAPIN VAELLUKSELLE  
  
Perussääntö on, että toinen vaatekerta päällä ja toinen rinkassa varalta. Koska Lapissa sää voi olla hyvin 
vaihteleva, älä missään tapauksessa jätä lämpimiä vaatteita pois rinkasta. 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)  
Tukevat, vettä pitävät, korkeavartiset jalkineet!  (esim. vaelluskengät) 
Varakengät; lenkkarit, sandaalit tms.  
Villapaita  
Pitkät alusvaatteet  
Villasukat  
Sukkia  
Sadeasu  
Peseytymisvälineet, Pieni pyyhe  
Päähine aurinkoisia säitä varten + pipo ja käsineet/sormikkaat  
Uimapuku   
Sairasvakuutuskortti  
Henkilökohtaiset ensiaputarvikkeet ja lääkkeet HUOM! Lapissa siitepölykausi on vasta 
alkamassa.  
Hyttysmyrkkyä  
Muistiinpanovälineet ja Raamattu   
Tulitikkuja  
Puukko  
Kompassi  
Juomapullo  
Pikkunaposteltavaa (kuivatut hedelmät, suklaa tms.)   
Ja ota mukaan alkuopetusviikonloppuna katsomamme teltta ja trangia, jos sinulla sellaisia oli.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OTA MUKAAN ALKUOPETUSJAKSOLLE:  
 

- aluslakana, tyynyliina + pussilakana/makuupussi 
- pyyhe, hammasharja ja henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet  
- vaihtovaatteita, tarvittaessa sadevaatteet  
- sään mukaiset ulkoiluvarusteet  
- hyvät kengät, jotka kestävät myös kosteutta 
- tarpeelliset lääkkeet  
- uintivarusteet (mikäli haluat pulahtaa saunojen yhteydessä) 
- Raamattu  
- leirimieltä ja kysyvää asennetta  
- seurakuntayhteyspaperi   

 
- vaelluskengät tai kumisaappaat  
- rinkka  
- teltta ja trangia (mikäli omistat ja aiot ottaa ne mukaan leirijaksolle)  

 
 

RIPPIKOULUKALENTERI 
 
Riparitapaaminen ke 30.3.2022 Kaisaniemenkatu 8, 2.kerros 
 
Alkuopetuksen ajankohta ja paikka: 9.-10.4.2022 Pellin leirikeskuksessa 
Lähtö: la 9.4 klo 10 Vuorikatu 19 (Hotel Arthurin edessä) 
Paluu: su 10.4 klo 15:30 Vuorikatu 19 (Hotel Arthurin edessä) 
 
Leirijakso: ti 7.6.-ke 15.6.2022 Saariselällä 
 
Konfirmaatioharjoitukset: to 16.6.2022 klo 13-15.30 Kallion kirkossa 
 
Konfirmaatio: su 19.06.2022 klo 14 Kallion kirkossa (kesto n. 1,5h) 
 

YHTEYSTIEDOT: 
Helsingin NMKY:n leiritoimisto, leirit@hnmky.fi 
Vaellusriparin ohjaaja Jyrki Eräkorpi, jyrki.erakorpi@hnmky.fi, 050-5928450 
 

 

Muistattehan että kaikki rippikoulukohtaiset aikataulut ja materiaalit löytyvät myös osoitteesta 
www.hnmky.fi/vaellusrippikoulu  
  
  
Rippikouluterveisin,   
  
Helsingin NMKY:n Leiritoimisto, vastuuohjaaja Jyrki Eräkorpi ja isoset 
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