
 

            

 

Tervetuloa Lapin Vaellusrippikouluun!  

 
Hienoa, että olet lähdössä mukaan! 
Tässä kirjeessä on tärkeää tietoa rippikouluamme koskien. 
Luethan siis tämän kirjeen huolella yhdessä huoltajasi kanssa! 

 

Rippikouluusi kuuluvat seuraavat oman ryhmän tapaamiset ja opetustuokiot: 
 

MILLOIN                            MITÄ                                                        MISSÄ 

su 15.3. klo 17-19 Rippikoulujen aloitustapahtuma Mikaelinkirkko (os. Emännänpolku 1) 

to 23.4. klo 17-19 Musiikkiopetus Mikaelinkirkko 

ti 5.5. klo 17-19 Vanhempainilta (ei rippikoululaisille) Mikaelinkirkko 

la-su 23.-24.5. Harjoitusvaellus Korpirauhassa Siuntio, Korpirauha (lähtö ja paluu kirkolta) 

ma 22.6. klo 14 -  Muonavaellus ja Leirivalmistelut Mikaelinkirkko 

23.6. - 1.7. Leirijakso Enontekiön Hetassa 

to 2.7. klo 13 – 14.30 Leirin jälkeinen tapaaminen (vapaaehtoinen) Mikaelinkirkko 

pe 28.8. klo 19 -22 KutsuAlba (vapaaehtoinen) Mikaelinkirkko 

pe 4.9. klo 16.30 -  Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus Mikaelinkirkko 

la 5.9. klo 11 Konfirmaatiomessu Mikaelinkirkko 

 

Näiden tapaamisten lisäksi saat riparipassin, seurakuntaan tutustumiskortin, johon keräät leimoja osallistumalla seurakunnan 
toimintaan. Leimoja voit kerätä sinulle sopivaan tahtiin ensimmäisen tapaamisen jälkeen. Kortin täyteen kerääminen on osa 
rippikouluasi. Kortti tulee olla valmis 28.8. KutsuAlbaan (avoin nuortenilta, johon kutsutaan erityisesti vuoden 2020 riparilaiset) 
mennessä. Käynteihin kuuluu itse valitsemasi kaksi messua, kolme nuorten tapahtumaa sekä rippikouluryhmälle yhteinen 
musiikkiopetus. 
 

Rippikoulun suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa tapaamisissa. Varaa ajat kalenteriisi ja ilmoita ajoissa, jos et esim. 

sairauden takia pääse jollekin tapaamiselle mukaan. Poissaolot on korvattava. 

Harjoitusvaellus Korpirauhassa on pakollinen osa vaellusrippikoulua eikä sitä voi korvata erikseen. 
Harjoitusvaelluksesta saat oman ohjeistuksen lähempänä ja vaelluksen varusteista saat oman listan. 
Varusteita kannattaa hankkia hyvissä ajoin. Seurakunnalta saat lahjaksi oman Raamatun sekä työskentelyvihon. 
 

Rippikoulumme vanhempainilta on 5.5. klo 17.00 Mikaelinkirkolla. Vanhempainillassa käydään läpi vaelluksen kulkua, 

varusteita ja muita mielenpäällä olevia kysymyksiä. Pyydäthän huoltajiasi ottamaan Beaan yhteyttä, jos kukaan sinulle 

läheinen aikuinen ei pääse paikalle. 

 

Rippikoulusi maksaa 350 euroa, ja maksun eräpäivä on 27.05.2020. Lasku tulee huhti-toukokuun aikana maksettavasti 
samaan sähköiseen asiointipalveluun, josta rippikouluilmoittautuminen on tehty. Maksaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen, kun 
lasku on maksettavissa (viimeistään 30 päivää ennen laskun eräpäivää). Jos laskua ei löydy, tarkistakaa roskapostilaatikko ja 

olkaa tarvittaessa yhteydessä seurakuntien talouspalveluun verkkolaskut.hsrky@evl.fi tai puh. 050 4477 667. 

Huomioittehan, että mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään 14 vrk ennen leirijakson alkua. Myöhemmin tulleista 
peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta. Lääkärintodistuksella rippikouluilmoittautuminen on mahdollista perua 
myöhemminkin. Rippikoulumaksusta on mahdollista saada osittain tai kokonaan vapautus, mikäli taloudellinen tilanne niin 

vaatii. Maksuvapautusta voi pyytää 27.3.2020 mennessä ottamalla yhteyttä diakoni Maria Virtaseen p. 09 2340 4840 
maria.e.virtanen@evl.fi    

 

Konfirmaatiossa kutsumme kummeja siunaamaan rippikoululaisia (huomaathan tämän kirjeen mukana saamasi erillisen 

kummikirjeen - toimita se eteenpäin kummillesi!). Toivomme sinun sopivan yhden kummisi kanssa siunaamisesta. Mikäli 
kummit eivät ole käytettävissä, voi siunaamassa olla joku muu sinulle tärkeä aikuinen. 
Jos sinua ei ole kastettu, niin riparin pappimme Kati on erikseen yhteydessä asiasta sinuun ja huoltajiisi. 
Olethan rohkeasti yhteydessä ohjaajiin, jos jokin asia mietityttää rippikouluusi liittyen. 

 

Iloisin terveisin rippikoulusi ohjaajat: 
 
Kati Vento (rippikoulupastori)                   Bea Mokki (nuorisotyönohjaaja)                       Pauli Syrjö (nuorisotyönohjaaja) 
p. 050 547 4049                                         p. 050 560 3953                                               p. 050 378 0314 
 
sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi 



 
 

 
 

Vaellusrippikoulun varusteet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutamia vinkkejä Lapin vaellusrippikoulun varustehankinnoista 
 
Seuraavalla sivulla on varusteluettelo. Sulkeisiin on merkitty sellaiset varusteet, jotka eivät ole välttämättömiä. 
 
Mitään suuria hankintoja ei välttämättä tarvitse tehdä. Suuri osa varusteista löytyy kotoa. Vaelluksella tarvitaan 
kuitenkin rinkka tai hyvä reppu. Mukana kannettavat varusteet painavat n.  15-20 kg. Rinkkaa kannatta tiedustella 
sukulaisilta tai naapurustosta lainaksi. Seurakunnalla on myös joitakin rinkkoja.  
 
Seurakunnalla on useita telttoja sekä retkikeittimet. Oman teltan ja retkikeittimen voi halutessaan ottaa mukaan, 
kuitenkin niin, että rippikoulun ohjaajat tarkistavat niiden sopivuuden ennen vaellukselle lähtöä. Ruokailuastioiksi 
käyvät kotoa löytyvät muoviset astiat. Vesipullo on välttämätön. Vaelluksen aikana taukopaikoilla tehdään 
retkikeittimillä lämmintä juotavaa ja syötävää.  
 
Uni on ruoan ohella ratkaisevassa osassa jaksamisen kannalta. Hyvään makuupussiin kannattaa siis sijoittaa. 
Makuupussin ja makuualustan tulee jokaisen hankkia itse. 
 
Vaelluskengät ovat hyvät, mutta eivät välttämättömät. (Kumisaappailla ja hyvillä sukilla pärjää). Suosittelemme 
kuitenkin kunnollisia, riittävän jäykkäpohjaisia ja nilkan yli meneviä kenkiä. Kesän alussa maa saattaa olla märkää 
ja paikoin voi olla paljonkin lunta ja vettä, jalat kastuvat helposti. Lisäksi mukaan pitää ottaa tavalliset kevyet 
lenkkarit tai tossut (vaikkapa Crocsit). Näitä on hyvä pitää jalassa iltaisin ja pidemmillä tauoilla. 
 
Sateen kestävä vaellusasu on välttämätön. Colleget ja verkkarit kannattaa jättää kokonaan kotiin. 

Farkut on kielletty! 
 
Kävelysauvat ovat osoittautuneet erittäin hyviksi etenkin kivikkoisissa nousuissa ja laskuissa. Niiden mukaan 
ottamista suositellaan lämpimästi, mutta myös ilman sauvoja vaelluksesta selviää hyvin. 
 
 
 

Vaellusripariterveisin, 
 
Bea Mokki, p. 050 560 3953, bea.mokki@evl.fi 
Kati Vento, p. 050 5474 049, kati.vento@evl.fi                                                         
Pauli Syrjö, p. 050 378 0314, pauli.syrjo@evl.fi 
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                      Vaellusrippikoulun varusteluettelo 
 

I Vaellukselle päälle puettavat vaatteet 
Lämmin alusvaatekerta 
Pitkät housut 
Ohut villaneule tai fleece 
Käsineet & pipo 
Hyvät sukat 
Saappaat tai vaelluskengät 
Ohut vaellustakki/tuulitakki/goretex-takki tms. 
 

II Rinkkaan vesitiiviisti (esim. muovipussiin) 

pakattavat varusteet vaellusta varten 
Toinen alusvaatekerta 
Vaihtoalusvaatteet 
Vaihtosukat ja kevyet kengät, esim. crocsit 
Villapaita 
Taukotakki 
Sadeasu 
Uima-asu & helposti kuivuva pyyhe (esim. sideharsovaippa) 
Henkilökohtaiset lääkkeet, rakkolaastaria tai urheiluteippiä, hyttyskarkote 
Hygieniatarvikkeet: wc-paperia, nenäliinat, hammasharja+tahna, pieni saippua/shampoo 
 

III Muut varusteet                                       
Rinkka  
Rinkan sadesuoja 
Makuupussi, makuualusta, istuinalusta 
 
Muki, lautanen, lusikka, haarukka, veitsi 
Juomapullot, yhteistilavuus noin 1,5 litraa 
Muovipusseja 
Korjaustarvikkeet: hakaneuloja, rihmaa, neula, narua, (linkkuveitsi/puukko) 
 
(Kiikarit, kamera) 
(Aurinkolasit, aurinkorasva)  
(Kävelysauvat, helpottavat huomattavasti vaeltamista) 
 

IV Yhteiset ryhmätarvikkeet 
Kartta, kompassi 
Teltta 
Retkikeitin, polttoaine keittimeen 
Kauha, vispilä 
Tiskivälineet, ensiapuvälineet 
Tulitikkuja (vesitiiviisti pakattuna) 
 

V Ruoka 
Kuivamuona jaetaan etukäteen Helsingissä. Leivät, makkarat ja juustot jaetaan Hetassa ennen vaellukselle lähtöä. 
Jokaiselle tulee kannettavaksi muonaa keskimäärin n. 3,5 kg. 
 

VI Rippikoulumateriaali 
Raamattu, vihko, laulukirja, kynä (saat seurakunnalta) 
 

VII ”Siviilikassi”, johon pakataan Hetassa tarvittavat vaatteet ja muut tarvikkeet. 
Kassi ei tule vaellukselle mukaan vaan jätetään Hettaan. 
Pakkaa mukaan ainakin lakanat (majataloa varten, vähintään aluslakana +tyynyliina) 
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Pyri siihen, että rinkka painaa 

mahdollisimman vähän; rinkan ja 

siihen pakattavien omien 

tarvikkeiden 

maksimi/ihannepaino n. 12 - 16 

kg. Lisäksi tulee jokaisen 

kannettavaksi ruuat n. 3,5 kg ja 

osuus yhteisistä tarvikkeista: 

teltta, retkikeitin ja sen 

polttoaine, yhteisruoat. 

Pesuaineet kannattaa pakata 

mahdollisimman pieniin 

purkkeihin/pulloihin, pienet 

hammastahnat saadaan 

seurakunnan puolesta. 
 



 

 

 
 

 

HYVÄ KONFIRMOITAVAN KUMMI/LÄHEINEN 
 
 

Aika rientää… Eihän siitä niin kauan ole, kun hänet kastettiin ja nyt hän on jo 
rippikoulussa. Pian on aika viettää yhdessä juhlaa!  

 
Yhdelläkään lapsella ei ole liian monta tukipilaria. Siksi kummi on tärkeä. Hyvä 
lahja kummilta on yhdessä vietetty aika, mutta lahjoista parhaimpia on myös 
rukoilla lapsen puolesta. Rukouksen siunaus kantaa lasta silloinkin, kun omat 
kädet eivät yllä.  Ottaessaan etäisyyttä kotiin nuori kaipaa luottoaikuista, jolle 
kertoa asioistaan. Siksi kummin on hyvä viestittää: ”Täällä ollaan! Tule, jos 
tarvitset.”  

 

Kastejuhlassa kummi on luvannut osallistua kummilapsensa kristilliseen kasvatukseen. Sen voi tehdä esimerkiksi 
pitämällä yllä toivoa, kun lapsen elämässä on tiukka paikka. Konfirmoitava nuori vahvistaa omalta osaltaan 
sitoutuvansa siihen kristilliseen uskoon, josta hän jo kasteessa on tullut osalliseksi. Ehkä Sinäkin olit kastejuhlassa 
rukoilemassa hänelle Jumalan siunausta. 

 

Konfirmaatiossa olemme jälleen pyytämässä hänelle Jumalan siunausta. Olemme iloisia, että olet lupautunut 
kanssamme toimimaan siunauksen välittäjänä. Kun siunatessa panemme yhdessä käden hänen päänsä päälle, se 
on merkki siitä, että hänestä välitetään. Siunatessamme kauttamme välittyy myös Jumalan huolenpito, 
hyväksyntä ja rakkaus. 

 
Konfirmoitava nuori on valinnut juuri Sinut yhdeksi siunaajistaan. Kätten päälle panemisen yhteydessä sanot 
siunattavan etunimen, jonka jälkeen lausumme kaikki yhdessä "Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan 
rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi". 

 

Toivotamme Sinut tervetulleeksi Lapin vaellusrippikoulun KONFIRMAATIOMESSUUN  lauantaina 

5.9.2020 klo 11 Mikaelinkirkkoon Kontulaan (Emännänpolku 1, 00940 Helsinki). Erillistä harjoitusta ei 
tarvita. Kun siunaamisen aika on, kummeja pyydetään tulemaan alttarikaiteen ääreen oman kummilapsensa 
taakse. Tämän jälkeen siunaus tapahtuu edellä kuvatulla tavalla.  

 
Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä! 

              
 

Terveisin, 
 

Kati Vento 
rippikoulupastori 
09 2340 4854 / 050 5474 049 
kati.vento@evl.fi 
 
 

 
 
 
 

 

 

Kummin rukous 

 
Ajattelen sinua kummilapseni silloinkin, 

kun silmäni eivät sinua näe. 
 

Ristin käteni ympärillesi silloinkin, 
kun en ole konkreettisesti paikalla. 

 
Kiitän, että Jumalan silmät 
näkevät sinut joka hetki. 

 
Kiitän, että Hänen suojaavat kätensä 

ulottuvat sinuun joka päivä. 
 

Rukoilen, 
että juurtuisit tähän elämään vahvasti, 

että tuntisit arvosi ja 
voisit luottavaisesti kulkea tietäsi. 

 
Rukoilen, 

että kääntäisit kasvosi usein kohti taivasta, 
että tietäisit Luojasi 

ja kutsuisit häntä Isäksi. 
 

Siunaan sinua kummilapseni. 
Aamen. 


