
Rippikoulut 2022

HUOLTAJAINFO

TURUN NMKY – YMCA TURKU 2022



Namikan riparit 2022

004 HARVA RK 1 6.-13.6. Harvan saari

Konfirmaatio: Turun Tuomiokirkko, la 18.6. klo 11.00

30 nuorta

005 HARVA RK2 27.6.-4.7. Harvan Saari

Konfirmaatio: Turun Tuomiokirkko, la 9.7. klo 11.00

28 nuorta 

006 SAARISTORIPARI 28.6.-5.7. ”Erakko-saari” Airiston laidalla

Konfirmaatio: Pyhän Katariinan kirkko, la 9.7. klo 11.00 (HUOM! 

MUUTTUNUT AIKA)

22 nuorta



Ripareiden henkilöstö
RK1
Miku Aalto, miku.aalto@ymca.fi, p. 050 343 9690
Jami Lehtonen, jami.lehtonen@ymca.fi, p. 050 307 0634
Heidi Jokinen (pappi), heidi.jokinen@ymca.fi
RK2
Ilpo Lahdenkauppi, ilpo.lahdenkauppi@ymca.fi, p. 050 344 7720
Aapo Lahdenkauppi, aapo.lahdenkauppi@ymca.fi, p. 050 562 3699
Heidi Jokinen (pappi), heidi.jokinen@ymca.fi
SaaristoRK
Mika Wallin, mika.wallin@ymca.fi, p. 050 597 6030
Jami Lehtonen, jami.lehtonen@ymca.fi, p. 050 307 0634
Elina Ahola (pappi), elina.m.ahola@gmail.com



Rippikoulu tänä päivänä 1/3

✓2017 on tullut voimaan uusi valtakunnallinen 

rippikoulusuunnitelma, jota myös NMKY noudattaa. 

Periaatteessa rippikoulu sisältää 80 tuntia, mutta 

käytännössä tunnit pakataan erilaisiin kokonaisuuksiin ja 

toimintoihin. 

✓NMKY toteuttaa rippikoulut yhteistyössä Turun ja Kaarinan 

seurakuntayhtymän kanssa. 



Rippikoulu tänä päivänä 2/3

✓Suomessa kirkon jäsenistä rippikoulun käy n. 88 prosenttia, 

koko 15 v. ikäluokasta osuus on keskimäärin n. 80 

prosenttia

✓Rippikoulu on "kasteopetusta" - nyt nuoret ovat sen ikäisiä, 

että osaavat itse muodostaa oman käsityksensä 

kristinuskosta. Rippikoulussa tutustutaan siihen, mitä 

kirkkomme opettaa esimerkiksi Jumalasta, kuolemasta ja 

rukoilemisesta, sekä mietitään yhdessä monia tärkeitä 

kysymyksiä, jotka liittyvät nuoren elämään ja ympäröivään 

maailmaan. 



Rippikoulu tänä päivänä 3/3
✓Rippikoulu huipentuu kirkossa pidettävään konfirmaatioon. 

Konfirmaatiossa rippikoululaiset lausuvat ääneen kristillisen 

uskonsa, nauttivat ehtoollisen ja heidät siunataan.  

Perinteisesti konfirmaation jälkeen on juhlittu ripille pääsyä 

sukulaisten ja ystävien kesken. Konfirmoitavien 

siunaamiseen nuori voi pyytää mukaan yhden kummin, 

mummin tms. hänelle tärkeän henkilön.

✓Konfirmoituna nuorella on oikeus kirkkohäihin ja hän voi 

toimia lapsen kummina sekä käydä yksin ehtoollisella. 

Rippikoulussa on paljon mukavaa tekemistä ja mahdollisuus 

saada uusia ystäviä. Oppitunneilla pohditaan monia nuorta 

askarruttavia kysymyksiä ja oppituntien välillä ulkoillaan, 

pelataan ja pidetään hauskaa.



Ehtoollinen
✓Uuden rippikoulusuunnitelman mukaan olisi hyvä, että 

nuori kävisi ehtoollisella jo ennen konfirmaatiota. Sen 

takia opetamme ehtoolliseen liittyviä asioita jo aikaisessa 

vaiheessa ja käymme yhdessä ehtoollisella.

✓ Ehtoollisella voi ennen konfirmaatiota käydä myös 

vanhemman tai kummin kanssa. On tärkeätä, että nuori 

ymmärtää mikä ehtoollinen on ja miksi ehtoollisella 

käydään.



Rippikoulun kustannukset

✓NMKY:n riparit maksavat 220 € turkulaisilta ja 

kaarinalaisilta. NMKY laskuttaa summan keväällä. Tällä 

maksulla katetaan niitä kustannuksia, joita leirin 

toteuttaminen NMKY:n omassa leirikeskuksessa Harvan 

saaressa aiheuttaa – materiaaleja, välineitä, 

toiminnallista kalustoa, veneretki saaristoon, 

toimintakuluja…

✓Ne nuoret, jotka asuvat muilla paikkakunnilla, saavat 

lisäksi laskun Srk-yhtymältä leirijakson aterioista. Tämä 

summa on n. 180 euroa. 



Talvikauden ohjelma

✓Nettisivuilla www.ymcaturku.fi on 

ajantasaisin ohjelma. 

✓Muutoksista tiedotetaan suoraan nuorille, 

tarvittaessa myös huoltajille.

http://www.ymcaturku.fi/


TURVALLISUUSKYSELY
✓ Huoltajien mailiin helmikuussa

✓ Täytetään yhdessä nuoren 
kanssa

✓ Ruokavaliot, sairaudet, 
lääkitykset, uimataito, 
seikkailu, yhteystiedot

✓ Kyselytiedot ainoastaan 
riparityöntekijöille. Tiedot 
hävitetään rippikoulun 
päättymisen jälkeen



NYT SAA ESITTÄÄ KYSYMYKSIÄ…



KIITOS KUN 
OSALLISTUIT!


