
Rippikoulu 
-info 
 
TERVETULOA! 



Riparistartti 

• Kaikille rippikouluryhmille yhteinen 

• Tutustumista Namikaan, rippikouluun ja 
käytännön asioihin 

• Tutustumista omaan ryhmään! 

• Mikäli päivän aikana herää kysymyksiä, voit 
laittaa niitä chattiin! 
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Kamppailu-urheilu 
 

Koripallo 
 

Partio 
 

Leirit 

Kerhotoiminta 

Työpajatoiminta 

Ryhmänohjaajakoulutukset (ROK) 

Viikonloppuleirit 

Nuortenillat 

Nuorisotalotoiminta 

Etsivä nuorisotyö 

Monikulttuurinen 
työ 

 

Musiikkiopisto 

Iltapäiväkerhot 

Rippikoulut 

Kansainvälinen toiminta 



Mitä rippikoulu on? 

- Rippikoulu on kasteopetusta ja siellä käsitellään 
rippikoulun opetussuunnitelman mukaisia aiheita, 
joita ovat elämän, uskon ja rukouksen kysymykset 

 - Juuret yli 2000 vuoden takana, kasteelle meneviä 
opetettiin kristinuskon saloihin 

 - Nykyään puolen vuoden mittainen, 80 tuntia 
• Sis. Seurakuntayhteysjakso, leirijakso, konfirmaatio 
 

• Osallistumista seurakunnan toimintaan 

• Yhdessä olemista ja elämistä 

• Elämän ja uskon pohdintaa 

• Oppimista kristillisestä uskosta 

• Hiljentymistä 

 

 



Seurakunnan toimintaan 
osallistumista ja 
täysivaltaisen jäsenyyden 
saavuttamista, sen myötä 
mahdollista.. 
 

Valitse mielestäsi sopivat vaihtoehdot 

•    

•   

•   

•   

 



Seurakunnan toimintaan 
osallistumista ja 
täysivaltaisen jäsenyyden 
saavuttamista, sen myötä 
mahdollista.. 
 

• Kirkollinen vihkiminen 

• Kummina toimiminen 

• Itsenäisesti ehtoolliselle 

• Äänestäminen seurakuntavaaleissa 
16v, ehdolle asettuminen 18v 

 



Puolivuotinen rippikoulu 

• Riparistartti 

• Seurakuntayhteysjakso 

• Alkuopetusviikonloppu 

• Rippikoululeiri 

• Konfirmaatio 



Seurakuntayhteysjakso 

• Ole yhteydessä oman seurakuntasi rippikoulutyöstä vastaavaan työntekijään ja ota selvää miten 
seurakunnassasi suoritetaan seurakuntaan tutustumiseen tähtäävä seurakuntayhteysjakso 

• Ota mukaasi seurakuntayhteyskortti ja pyydä työntekijältä kuittaus suunnitelmaan 

• Muista samalla pyytää Raamattu 

• Suorita tarvittavat käynnit ennen alkuopetusjaksoa. Loppukeväästä sopivien tilaisuuksien 
löytäminen on haastavaa. 

• Mikäli sinua ei ole kastettu ja/tai et kuulu kirkkoon, otathan seurakuntasi pastoriin 
mahdollisimman pian, mikäli haluat tulla konfirmoiduksi 

 



Alkuopetusjakso 

• Sisältää ensimmäiset oppitunnit ja 
ryhmätunnit, tutustumista vetäjiin, 
isosiin ja toisiin leiriläisiin, iltaohjelmaa 
ja hartauksia 

• Valmistaa kohti varsinaista 
rippikoululeiriä 

• Leirillä n. 25 leiriläistä, 6-8 isosta sekä 
ohjaajat 

 



Vaellusripari 
ma 12.7.-ti 20.7. 

• Matkustetaan bussilla Saariselälle, jossa 
majoitutaan Lapinhämeessä, joka toimii 
myös leirin tukikohtana 

• Leirin aikana ollaan noin viisi päivää 
maastossa 

• Päiväohjelma alkaa aamujumiksella, 
vaelletaan ryhmissä, pysähdytään 
pitämään oppitunteja ja Latureita sekä 
laitamaan ruokaa. Päivälliseen 
mennessä tullaan leiripaikkaan, 
pystytetään teltat ja vietetään yhteistä 
iltaa hartauden ja iltaohjelman 
muodossa 

• Leiri päättyy Lapinhämeeseen, jossa 
yövytään ennen paluumatkaa 

• Varustelista lähetetään leirikirjeessä 

 



Toimintaripari 
pe 18.6.-to 24.6. 
 

• Leiri pidetään Pellin leirikeskuksessa 

• Monipuolista actionia leirikeskuksen parhaita puolia 
hyödyntäen ja riparilaisten toiveita kuunnellen 

• Päiväohjelmapohja 

• Aamupala ja aamujumis 

• Opetustuokio 

• Lounas 

• Opetustuokio 

• Action 

• Päivällinen 

• Laturi 

• Iltapala 

• iltaohjelma ja hartaus 



Konfirmaatioharjoitukset ja 
konfirmaatio 

• Vaellusriparin konfirmaatioharjoitukset ovat ti 10.8. klo 17-
19.30, konfirmaatio su 15.8. klo 14 Helsingin Vanhassa kirkossa 

• Toimintariparin konfirmaatioharjoitukset on to 1.7. klo 13.30-
16, konfirmaatio su 4.7. klo 14 Helsingin Vanhassa kirkossa 

• Harjoituksissa katsotaan konfirmaation kulku läpi, harjoitellaan 
konfirmaatiolaulu ja katsotaan jokaiselle sopiva alba  

• Konfirmaatiossa mukana kummit 

• Konfirmaatiotilaisuus kestää kirkolla n. 1 h 15 min, jonka 
jälkeen juhlat jatkuvat läheisten seurassa 

• Etukäteen (konfirmaatioharjoituksiin mennessä) on 
mahdollista pyytää ohjaajaporukkaa vieraisille omiin juhliin 

 

 



Riparin jälkeen: Jatkis, 
Namikalainen nuorisotyö 
 

• Kesän jälkeen pääset muistelemaan omaa 
ripariasi ja tapaamaan muiden leirien 
osallistujia ja isosia Pelliin  

• Jatkiksella saat tietoa 
ryhmänohjaajakoulutuksesta ja muusta 
namikan nuorisotoiminnasta, johon olet 
tervetullut mukaan! 

• ROK, YMCA-klubit, nuorten 
viikonloppuleirit, muu nuorisotoiminta 

 

 



YMCA-klubi ja Y-Line 

• YMCA-klubi on namikalainen 
nuorten ilta, joka pidetään 
Kaisaniemessä 

• Y-Line on nuorten vapaaehtoisten 
moderoima  nettikeskustelu 
viikoittain Discordissa (ks. 
www.hnmky.fi/yline ) 

 

http://www.hnmky.fi/yline


Rippikoulun säännöt 
 

• Kaikilla on oikeus mukavaan ja 
turvalliseen ripariin! Siksi 
kiusaaminen, tupakointi ja 
päihteiden käyttö kiellettyjä 
– Jos leirin sääntöihin ei pysty 

sopeutumaan, lähetetään leiriläinen 
kotiin omalla kustannuksella 

• Jokaisella riparilla luodaan myös 
leirin omat säännöt, jolloin voit 
itse päästä vaikuttamaan riparin 
onnistumiseen 

 

 



Turvallisemman tilan 
periaatteet 

• Ns. kultainen sääntö: Kohtele muita, kuten 
haluaisit itseäsi kohdeltavan. 

• Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt 
ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva 
asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja 
kehittyä.  

• Kunnioita. Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota 
sanavalintoihiisi ja muista leirin osallistujien 
moninaisuus.  

• Älä oleta. Älä tee oletuksia esimerkiksi 
toisten  taustasta tai perhesuhteista.  

• Kannusta. Ota vastuuta myös muiden osallistujien 
kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta. 

• Rentoudu. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. 

 
 

 



Mitä odotat riparilta 
eniten? 
 

• Vastaa kyselyyn! 

 

 


