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HERTTONIEMEN SEURAKUNTA

Ilmoittautuminen 1.–31.10.2020 osoitteessa lapyska.com

VAIN KERRAN ELÄMÄSSÄ!

TERVETULOA RIPARILLE!
"Muistatko missä olit silloin kun…?"
Olet saattanut törmätä tällaiseen kysymykseen jossain kohtaa
elämäsi aikana. Jokin suuri asia on jäänyt elämään mieleesi.
Viime keväänä meitä kaikkia kohtasi yllättävä elämänkäänne.
Koronavirus hiipi keskuuteemme ja muutti arkipäiväisen elämämme.
Et välttämättä muista yksittäistä hetkeä missä sinä
olit juuri silloin kun pandemia astui kuvioihin,
mutta silti sen todellisuus on iskenyt arkeesi tavalla tai toisella.
Onneksi elämässä on myös hetkiä, jotka jättävät positiivisuudellaan
oman jälkensä meihin. Ripari on yksi tällainen asia. Muistan missä
vietin oman riparini. Muistan millainen tunnelma riparilla oli. Muistan
nuo ihmiset, jotka olivat vaikuttamassa tuon yhden viikon aikana
koko elämääni. Tuo muisto on elämässäni arvokas kokemus.
Ripari on "once in a lifetime"-tapahtuma.
Muistat riparin todennäköisesti koko loppuelämäsi.
Ripari ei jätä ketään kylmäksi, koska siellä pohdimme
juuri niitä asioita mitkä tekevät sinun ja minun
elämästämme elämisen arvoista.
Ota siis suunta Riparille ensi vuonna 2021. Tehdään siitä
yhdessä ikimuistoinen, joka kantaa läpi elämän. Satoi tai paistoi!
See you!

Jyrki Keinänen
Herttoniemen seurakunnan riparivastaava
050 380 3004
herttoniemi.rippikoulu@evl.fi

RIPARI - TÄHÄN ASTISEN ELÄMÄSI HIENOIN KOKEMUS?

MIKÄ RIPARI?
Ripari eli rippikoulu on evankelis-luterilaisen kirkon
kasteopetusta ja sen voi käydä, vaikkei kuuluisi kirkkoon.
Se on ainutlaatuinen matka, jolla tutustutaan seurakuntaan,
omaan itseen ja elämän syvimpiin salaisuuksiin.
Riparilla pohditaan elämän suuria kysymyksiä.
Ripari alkaa tammikuussa ja päättyy konfirmaatioon.
Kevätjaksolla tutustutaan omaan ripariryhmään,
seurakunnan toimintaan ja musiikkiin.
Leirijakso on yhdessä olemista ja tekemistä.
Etsimistä ja löytämistä. Hyviä keskusteluja, uusia ystäviä.
Se on laulamista ja leikkimistä, hiljentymistä ja saunomista.
Riparin päätösjuhla eli konfirmaatio antaa oikeuden toimia
kummina, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle sekä asettua
ehdokkaaksi 18-vuotiaana seurakuntavaaleissa.
Riparin käyminen on myös kirkkohäiden edellytys.
Herttoniemen seurakunnan vuoden 2021 riparit on
tarkoitettu ensisijaisesti v. 2006 syntyneille Herttoniemen
seurakunnan jäsenille ja seurakunnan alueella asuville.
Muita otetaan mukaan mahdollisuuksien mukaan.
Näillä sivuilla esitellään Herttoniemen
seurakunnan riparivaihtoehdot vuonna 2021.
Mikä tahansa niistä on hyvä valinta!
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HERTTONIEMEN SEURAKUNNAN RIPARIT 2021
KEVÄTRIPARI

Kevätripari kokoontuu tiistaisin klo 17–19
Myllypuron kirkolla. Konfirmaatio Myllypuron
kirkossa sunnuntaina 25.4.2021 klo 12

VALKEALA

Valkealan kristillinen opisto sijaitsee Kouvolassa
kauniin järven rannalla! Majoitus kahden hengen
huoneissa. Konfirmaatio Myllypuron kirkossa
sunnuntaina 20.6.2021 klo 12

PORKKALA

Porkkalan leirikeskus sijaitsee meren rannalla
upeissa maisemissa! Majoitus 4-5 hengen mökeissä.
Konfirmaatio Myllypuron kirkossa
lauantaina 21.8.2021 klo 10

19.1.-25.4.2021

9.-16.6.2021

14.-21.6.2021

KIVISAARI 1
21.-28.6.2021

Kivisaaren leirikeskus sijaitsee saarella Helsingin
edustalla. Majoitus neljän hengen huoneissa.

KIVISAARI 2

Kivisaari 1
Konfirmaatio Myllypuron kirkossa
lauantaina 3.7.2021 klo 12
Kivisaari 2
Konfirmaatio Myllypuron kirkossa
lauantaina 14.8.2021 klo 10

HUIKKO 1

Huikon kartano sijaitsee Toivakassa keskellä upeaa
järvimaisemaa! Majoitus neljän hengen huoneissa.

28.6.-5.7.2021

5.-12.7.2021

HUIKKO 2

12.-19.7.2021

MANNILA

19.-26.7.2021

Huikko 1
Konfirmaatio Myllypuron kirkossa
lauantaina 21.8.2021 klo 13
Huikko 2
Konfirmaatio Myllypuron kirkossa
sunnuntaina 22.8.2021 klo 12

Mannilan maatila sijaitsee Punkaharjulla järven
rannalla! Majoitus neljän hengen huoneissa.
Konfirmaatio Myllypuron kirkossa
lauantaina 14.8.2021 klo 13

RIPARIN AIKATAULU
2020 SYKSY
LOKAKUUSSA ILMOITTAUTUMINEN RIPARILLE
Ilmoittautuminen tapahtuu 1.–31.10.2020 sähköisesti osoitteessa
lapyska.com. Helsingin seurakunnilla on käytössä sähköinen
ilmoittautuminen, jossa huoltaja tekee itselleen palvelussa
käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Mikäli teillä tulee teknisiä kysymyksiä ilmoittautumisen suhteen,
olkaa yhteydessä Prime-järjestelmän tukeen, joka palvelee numerossa
09 2340 2477 ma-ti klo 9-12 ja ke-pe klo 12-14.30 sekä osoitteessa
prime-tuki.helsinki@evl.fi
Kaverikoodilla kaksi kaveria voi hakea keskenään samalle riparille.
Ensimmäisenä ilmoittautunut saa ilmoittautumisvahvistuksessa koodin,
jonka kaveri kirjoittaa oman ilmoittautumisensa kohtaan "käytä kaverikoodia".
Samaa kaverikoodia käyttäneet sijoitetaan samalle riparille.
Kevätripari on maksuton, muiden riparien hinta on 140e. Riparimaksulla
katetaan osa leirijakson kustannuksista. Ripari laskutetaan keväällä
sähköisesti. Riparimaksuun voi anoa avustusta seurakunnan diakoniatyöltä.
MARRASKUUSSA TIETO OMASTA RIPARIRYHMÄSTÄ
Marraskuun lopussa lähetetään ilmoittautuneille kirje,
josta selviää oma ripariryhmä ja kevään tapaamisten ajankohdat.

2021 TALVI JA KEVÄT
TAMMI-TOUKOKUUSSA RIPARIN KEVÄTJAKSO
Jokainen ripariryhmä kokoontuu omiin tapaamisiinsa, joiden lisäksi
talven ja kevään aikana on joitain kaikille ripareille yhteisiä tapahtumia.
Tarkat tiedot oman riparin kokoontumisista selviävät
riparikohtaisesta kirjeestä, joka lähetetään kotiin marras-joulukuussa.

2021 KESÄ
KIRKKOPÄIVÄ
Leirijaksoa edeltävänä päivänä ripariryhmä kokoontuu Myllypuron kirkolle.
LEIRIJAKSO
Leirijakso kestää viikon ja pidetään leirikeskuksessa jossain päin Suomea.
KONFIRMAATIOHARJOITUS JA VALOKUVAUS
Harjoituksen yhteydessä Myllypuron kirkolla ripariryhmästä otetaan
yhteinen konfirmaatiokuva ja halutessa myös oma ns. rippikuva.
KONFIRMAATIO
Ripari huipentuu konfirmaatioon Myllypuron kirkossa!

MUUALLA RIPARIN KÄYVÄT
Mikäli käyt riparin jossain muualla kuin Herttoniemessä ja suoritat
kotiseurakuntaan tutustumisjakson Herttoniemen seurakunnassa,
katso lisätietoa osoitteesta lapyska.com/ripari
RIPARIN OHJAAJAT
Riparien ohjaajiin kuuluvat papit, nuorisotyönohjaajat ja muusikot
sekä monet muut ohjaajat ja isoset. Kaikissa oman riparin asioissa
kannattaa olla yhteydessä oman riparin ohjaajiin,
yleisissä ripariin liittyvissä asioissa riparivastaava Jyrki Keinäseen.
Lisätietoa ripareista osoitteessa lapyska.com/ripari

RIPARISTA SANOTTUA
"Minusta tämä oli ikimuistoinen kokemus
enkä vaihtaisi sitä mihinkään"
"Iha sairaa mukavaa poppoo tääl mukan! Iha sika jees !!!"
"Aivan mahtava rippikoulu!!
Sain paljon hyviä muistoja ja kavereita !!"
"Loistava kokemus! Kiitos kaikille!!!"
"Herttoniemen riparit on parhaita !"

9,6
Riparilaisten ja isosten antama arvosana
Herttoniemen vuoden 2020 ripareista!
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MYLLYPURON KIRKKO
Myllynsiipi 10

HERTTONIEMEN
SEURAKUNNAN
RIPARIVASTAAVA
Jyrki Keinänen
050 380 3004
herttoniemi.rippikoulu@evl.fi
Jari "Bobby" Mäki-Arvela
040 507 9718

Tarkempia tietoja Herttoniemen seurakunnan
ripareista löydät osoitteesta lapyska.com/ripari
ja ottamalla yhteyttä riparivastaava Jyrki Keinäseen
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