
Hei toimintariparilainen ja riparilaisen vanhemmat!  
  
Tammikuun tapaamisessa käytiin jo riparilaisten kanssa hieman läpi sitä, mitä rippikoulu 
käytännössä on ja tutustuttiin myös tulevaan leiriryhmään. Samalla tavalla jatketaan keväällä 
pidettävien alkuopetustapaamisten merkeissä. Tässä kirjeessä on tapaamisessa käytyä infoa 
rippikoulusta ylipäätään ja lopusta löydät myös rippikoulukalenterin, josta käyvät ilmi tärkeät 
päivämäärät, paikat ja yhteystiedot. 
  
Seurakuntayhteysjakso on meneillään kevään ajan. Osassa seurakunnista on sovitut 
päivämäärät ja tapahtumat, joihin rippikoululaisen tulee osallistua ja osa saa valita ajankohdat 
vapaasti. Erityisesti jälkimmäisessä tilanteessa jaksoon kuuluvat käynnit on hyvä suorittaa 
toukokuun aikana, mikäli niitä on tarjolla. Eli ethän jätä käyntejä liian myöhäiseksi. Tämä jakso on 
olennainen osa rippikoulua, joten on hyvä päästä vauhtiin ajoissa. Seurakuntayhteysjakson 
suorittamista seurataan sähköisellä lomakkeella, muistathan päivittää edistymisesi toukokuun 
alkuun mennessä! Päivitä suunnitelmaan tapahtumat tai tehtävät, jotka olet jo tehnyt ja myös, 
mitä sinulla on vielä suunnitelmissa.  

Vallitsevista rajoituksista johtuen rippikoulun alkuopetus tullaan toteuttamaan kahden erillisen 
toimintapäivän muodossa toukokuussa. Seuraamme tilanteen kehittymistä tapaamisten 
toimintamuotoja koskien ja varaudumme tarvittaessa toteuttamaan toimintapäivät etänä. 
Alkuopetustapaamisissa käydään läpi rippikoulun toimintaa, tutustutaan ryhmään ja suunnitellaan 
yhdessä rippikouluohjelman painopisteitä. Mukana alkuopetuksella ovat myös leirin isoset!  Mikäli 
nuori on estynyt tulemaan alkuopetustapaamisiin, ilmoitattehan asiasta hyvissä ajoin etukäteen 
mieluusti sähköpostitse. Poissaolleille lähetetään tapaamisen suorittamiseksi korvaavia tehtäviä. 
Yhteisten tapaamisten lisäksi jokainen rippikoululainen ”moikataan” henkilökohtaisesti 
videopuhelun välityksellä ennen leiriä, jotta voimme tutustua leiriläisiin jo vähän etukäteen. 
Alkuopetustapaamisten ja moikkausten tarkemmista aikatauluista lähetetään tietoa toukokuun 
alkupuolella.  
  
Toimintariparin leirijakso toteutetaan Pellin leirikeskuksessa Karjalohjalla. Kesällä on luvassa 
monenlaista mukavaa tekemistä Pellin parhaita puolia hyödyntäen. Leiriläisten toiveita actioniin 
kartoitetaan ohjaajien pitämissä moikkauksissa ennen leiriä! Mahdollisuudet ovat mm. erilaisiin 
ryhmätoimintoihin, pelailuun ja liikuntaan, yläköysiratailuun, erilaisiin vesitoimintoihin, joten voit jo 
etukäteen miettiä mitkä toiminnat sinua erityisesti kiinnostaisivat.  
 

Rippikouluun kuuluu myös 
joitain yhteisesti opeteltavia, 
perinteisiä rukouksia ja 
opinkappaleita. Näitä ovat 10 
käskyä, Isä meidän –rukous, 
Uskontunnustus sekä Herran 
siunaus, jotka löydät liitteenä. 
Niitä käydään vielä yhdessä 
läpi tapaamisissa ja leirillä, ja 
ne ovat hyvä ottaa haltuun 
hyvissä ajoin leiriä ja 
konfirmaatiota varten!  
 
 
 
  
 

 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/F075BBE6FA14F4EF


Leirin jälkeen: 
Leirijakson konfirmaatioharjoitukset pidetään muutamaa 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. Mikäli 
konfirmaation aikaan ei ole voimassa kokoontumisrajoituksia, kirkkoon ovat tervetulleita kaikki 
rippikoululaisen läheiset ja sukulaiset. Koska mahdolliset rajoitukset selviävät todennäköisesti 
vasta kesäkuussa, suosittelemme varautumaan mahdolliseen vierasmäärän rajoitukseen. 
Ilmoitamme määristä heti kun vain ne ovat tiedossa. 
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.  
 

 
 

Rippikoulun jälkeen namikalla on tarjolla monenlaista toimintaa nuorille. Rippikoululaiset ovat 
tervetulleita viikkotoiminnan lisäksi syksyllä järjestettävälle nuorten viikonloppuleirille Jatkoriparille 
eli Jatkikselle sekä voivat halutessaan osalllistua ryhmänohjaajakoulutuksiin päästäkseen isoseksi 
riparille tai lastenleireille. Näistä ja muist mahdollisuuksista kerrotaan lisää riparin aikana!  
 
Jo kevään aikana rippikoululaisten on mahdollista tulla tutustumaan namikalaiseen porukkaan 
Helsingin NMKY:n nettikeskusteluprojekti Y-Linen kautta, missä nuoret vapaaehtoiset 
isosemme pitävät viikottain noin tunnin mittaisia nettikeskusteluja. Y-Line toimii verkkoalusta 
Discordissa, missä serverille voi liittyä nimimerkillä ja osallistua tekstipohjaisiin keskusteluihin 
haluamanaan aikana. Serverille liittymään pääsee klikkaamalla kutsulinkkiä. Lisätietoa ja tulevat 
aikataulut löytyvät osoitteesta: www.hnmky.fi/yline  
Nettikeskustelua muun muassa seuraavaksi luvassa: 
 
- To 15.4. klo 17 pelipöytä: pientä pelailua ja kisailua rennossa hengessä 
 
 

https://discord.gg/xsZTjyA
http://www.hnmky.fi/yline


 
 
RIPPIKOULUKALENTERI 
Alkuopetus: la 22.5. sekä arki-iltana seuraavalla viikolla  
Leirijakso: pe 18.6- to 24.6.2021 Pellin leirikeskuksessa 
 
Konfirmaatioharjoitukset: to 1.7.2021 klo 13.30-16.00 Helsingin Vanhassa kirkossa 
Konfirmaatio: su 4.7.2021 klo 14 Helsingin Vanhassa kirkossa (Lönnrotinkatu 6) 

 
YHTEYSTIEDOT 
Kaikissa rippikouluun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä leiritoimistoomme, rippikoulun 
yhteyshenkilöihin Eve Niemelään sekä Anna Penttiseen. Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti 
sähköpostitse, tarvittaessa erillisen soittoajan sopien. Mainitsittehan yhteydenoton yhteydessä, 
kumpi rippikoululeiri on kyseessä. 
 
Helsingin NMKY:n leiritoimisto, leirit@hnmky.fi, ripariohjaajat Anna Penttinen (050-5123865) ja 
Eve Niemelä (050-572 1270) 
 

 
Muistattehan että kaikki rippikoulukohtaiset aikataulut ja materiaalit löytyvät myös osoitteesta 
www.hnmky.fi/toimintarippikoulu  
 
  
Rippikouluterveisin,   
  
Helsingin NMKY:n riparitiimi 
 
 

 

mailto:leirit@hnmky.fi
http://www.hnmky.fi/toimintarippikoulu

