
                     RIPARIT
2022

HERTTONIEMEN SEURAKUNTA



”Kaikki muuttuu. Itsekin olen
jatkuvan muutoksen alainen.”
Rooman keisari Marcus Aurelius

Pysähdy hetkeksi miettimään

millaista elämäsi on. Eikö olekin

ihmeellistä, että elät koko ajan

nyt-hetkessä? Elämä ei tapahdu

menneisyydessä eikä tulevaisuu-

dessa, vaan juuri nyt. Silti aika

ajoin huomaan  menneisyyden

varjojen takertuvan elämääni tai

tulevaisuuden tuulien pelottavan

minua. Ihmiselle on luontaista

tallettaa vahvat kokemukset

muistoiksi, jotka välillä

putkahtavat kuin tyhjästä

eteemme. Meillä on myös

luontainen kyky ymmärtää,

että elämme vain tietyn hetken

tällä pallolla. Jos jokin on varmaa

elämässä, se on se että elämä

muuttuu. 

Elämässä on myös toinen varmuus.

Kaiken epävarmuuden ja muutok-

sen keskellä on olemassa voima,

joka ylläpitää järjestystä. Sitä

kutsutaan rakkauden voimaksi.

TERVETULOA RIPARILLE!

Kirkko on koko olemassaolonsa

ajan pitänyt esillä sanomaa tästä

rakkaudesta. Vaikka kaikki

muuttuukin, rakkaus antaa

elämälle merkityksen ja suunnan.

Silloin on yhdentekevää vaikka

elämä muuttuukin jatkuvasti.

Rippikoulu on matka tässä

hetkessä. Sen polku vie meidät

kauas menneisyyteen, josta

löydämme eväitä tulevaisuu-

teemme. Sen suurin sanoma

kätkeytyy rakkauden voimaan

– voimaan, joka voittaa kaiken!

Sinä ja minä voimme elämän

muutoksen keskellä löytää

pelon sijaan rauhan. Elämä

ei olekaan menneisyydessä

eikä tulevaisuudessa.

Elämä on nyt!

Jyrki Keinänen
Riparivastaava
050 380 3004

herttoniemi.rippikoulu@evl.fi



Ripari eli rippikoulu on evankelis-

luterilaisen kirkon kasteopetusta

ja sen voi käydä, vaikkei kuuluisi

kirkkoon. Riparin tarkoitus on

tuoda valoa uskonkysymyksiin 

ja olla yhdessä tärkeiden asioiden

äärellä. Riparilla me olemme

matkalla, emme vielä perillä. 

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.

MIKÄ RIPARI?

Herttoniemen seurakunnan

vuoden 2022 riparit on

tarkoitettu ensisijaisesti

vuonna 2007 syntyneille

Herttoniemen seurakunnan

jäsenille ja seurakunnan alueella

asuville. Muita otetaan mukaan

mahdollisuuksien mukaan.

Näillä sivuilla esitellään

Herttoniemen seurakunnan

riparivaihtoehdot vuonna 2022.

Mikä tahansa niistä

on hyvä valinta!



KARHUNMÄKI
6.-13.6.2022
Wapaa-ajan keskus Karhunmäki

sijaitsee Lapualla lammen rannalla.

Majoitus 2-5 hengen huoneissa.

Konfirmaatio Myllypuron kirkossa

sunnuntaina 19.6.2022 klo 12

VALKEALA
8.-15.6.2022
Valkealan opisto sijaitsee

Kouvolassa  järven rannalla.

Majoitus kahden hengen huoneissa.

Konfirmaatio Myllypuron kirkossa

lauantaina 18.6.2022 klo 12

HUIKKO
13.-20.6.2022
Huikon kartano sijaitsee

Toivakassa järvimaisemassa.

Majoitus neljän hengen huoneissa.

Konfirmaatio Myllypuron kirkossa

lauantaina 13.8.2022 klo 13

RIPARIT 2022

PORKKALA
20.-27.6.2022
Porkkalan leirikeskus sijaitsee

Kirkkonummella meren rannalla.

Majoitus 4-5 hengen mökeissä.

Konfirmaatio Myllypuron kirkossa

lauantaina 20.8.2022 klo 13

SOPUKKA
4.-11.7.2022
Koulutuskeskus Sopukka sijaitsee

Sipoossa meren läheisyydessä.

Majoitus kahden hengen huoneissa.

Konfirmaatio Myllypuron kirkossa

lauantaina 20.8.2022 klo 10

PAPPILANNIEMI
25.7.-1.8.2022
Pappilanniemen kurssikeskus

sijaitsee Sääksmäellä järven

rannalla. Majoitus kahden

hengen huoneissa.

Konfirmaatio Myllypuron kirkossa

sunnuntaina 21.8.2022 klo 12

KEVÄTRIPARI
18.1.-19.4.2022
Kevätripari kokoontuu tiistaisin klo 17–19 Myllypuron kirkolla.

Konfirmaatio Myllypuron kirkossa sunnuntaina 22.5.2022 klo 12



ILMOITTAUTUMINEN

ILMOITTAUTUMINEN
Riparille ilmoittaudutaan

sähköisesti 1.–31.10.2021

osoitteessa lapyska.com.

Ilmoittautuminen tehdään

yhdessä huoltajan kanssa.

Helsingin seurakunnilla on

käytössä sähköinen ilmoittau-

tuminen, jossa huoltaja tekee

itselleen palvelussa käyttäjä-

tunnuksen ja salasanan.

Ilmoittautumiseen liittyvissä

teknisissä kysymyksissä auttaa

järjestelmätuki puhelimitse

numerossa 09 2340 2477
(ma-ti klo 9-12 ja ke-pe klo 12-14.30)

sekä sähköpostiosoitteessa

prime-tuki.helsinki@evl.fi

KAVERIKOODI
Kaverikoodilla kaksi kaveria

voi hakea keskenään samalle

riparille. Ensin ilmoittautunut

saa ilmoittautumisvahvistuksessa

koodin, jonka kaveri kirjoittaa

oman ilmoittautumisensa

kohtaan ”käytä kaverikoodia”.

Samaa kaverikoodia käyttäneet

sijoitetaan samalle riparille.

OMA RIPARIRYHMÄ
Riparille ilmoittautuneille

ilmoitetaan oma ripariryhmä

marraskuussa. Kevään

tapaamisten aikataulut

ja muut tarkemmat tiedot

ilmoitetaan ripariryhmittäin

marras-joulukuussa.

HINTA
Kevätripari on maksuton,

muiden riparien hinta on 140e.

Riparimaksulla katetaan osa

leirijakson kustannuksista.

Maksuun voi anoa avustusta

seurakunnan diakoniatyöltä.

Ripari laskutetaan sähköisesti.



RIPARIN AIKATAULU

KEVÄTJAKSO
Ripariryhmät kokoontuvat

talven ja kevään aikana omiin

kokoontumisiin, joiden lisäksi

pidetään joitain kaikille

ripareille yhteisiä tilaisuuksia.

Tarkat tiedot oman riparin

kokoontumisista selviävät

riparikohtaisesta kirjeestä,

joka lähetetään kotiin

marras-joulukuussa.

Vallitsevassa tilanteessa

nuorten terveys ja sitä turvaavat

viranomaismääräykset ohjaavat

valmistautumistamme alkavaan

rippikouluvuoteen.

Kaikki riparien kevään

kokoontumiset järjestetään

turvallisesti. Kokoontumiset

on suunniteltu toteutettavaksi

ilmoitettuina ajankohtina,

mutta tilanteen vaatiessa

niihin voi tulla muutoksia.

Ajantasaiset tiedot löytyvät

osoitteesta lapyska.com/ripari

LEIRIJAKSO
Leirijakso kestää viikon ja 

pidetään leirikeskuksessa

jossain päin Suomea.

Kevätriparilla ei ole leirijaksoa.

KONFIRMAATIOHARJOITUS
JA VALOKUVAUS
Harjoituksen yhteydessä

Myllypuron kirkolla ripari-

ryhmästä otetaan yhteinen

konfirmaatiokuva ja halutessa

myös oma ns. rippikuva. 

KONFIRMAATIO
Ripari huipentuu konfirmaatioon

Myllypuron kirkossa. Konfirmaa-

tiota voi seurata myös etänä. 

Mikäli käyt riparin muualla

kuin Herttoniemessä ja

suoritat kotiseurakuntaan

tutustumisjakson Hertto-

niemen seurakunnassa,

katso lisätietoa osoitteesta

lapyska.com/riparimuualla



Herttoniemen seurakunnan
riparien arvosana vuonna 2021

9,2

VAIN KERRAN ELÄMÄSSÄ

"Aivan mahtava ripari!
Sain paljon hyviä

muistoja ja kavereita!"
 

"Loistava kokemus!
Kiitos kaikille!"

 

"Minusta tämä oli
ikimuistoinen kokemus

enkä vaihtaisi sitä
mihinkään!"

Herttoniemen seurakunnan
riparilaisten palautetta

Lisää tietoa
riparista

osoitteessa
 

lapyska.com/ripari




