
TERVETULOA PORKKALAN RIPARILLE! 
 
Olet aloittamassa riparia, mahtavaa! Olet valinnut hienon leirin. 
Ripari on ainutkertainen kokemus ja on hienoa saada sinut mukaan! 
 
Olet mukana Herttoniemen seurakunnan Porkkalan riparilla, jossa on 21 riparilaista 
sekä iso joukko ohjaajia ja isosia. Yhteinen matkamme alkaa tammikuussa kaupungissa, 
jatkuu kesäkuussa leirijaksolla ja huipentuu konfirmaatioon. 
 
Talven aikana tutustumme vähän toisiimme sekä seurakuntaan, sen musiikkiin ja 
jumalanpalvelukseen. Kaikki tämän paperin kääntöpuolella olevat tapahtumat kuuluvat 
ripariimme! Kokoonnumme livenä, jos mahdollista, muussa tapauksessa olemme aina 
yhteydessä tapahtuman toteuttamistavasta, jos korona joitain tapaamisia estäisi. 
 

Löydät kaikki olennaiset ripariin liittyvät tiedot myös osoitteesta 
lapyska.com/porkkala 

 
Ole aina ajoissa paikalla ja ilmoita etukäteen Eelille, jos et pysty osallistumaan. 
On tärkeää olla mukana kaikissa tapahtumissa! Huom! Eelin sähköposti ja 
puhelinnumero toimivat vasta huhtikuussa, joten sitä ennen yhteydenpito ja 
ilmoitukset Stinan kautta. 
 
Vastauksia kysymyksiisi ja lisätietoa riparista saat tapaamisissa ja ottamalla yhteyttä 
riparin ohjaajiin.  
 
Tästä yhteinen riparimme lähtee, mahtavaa että olet mukana! 
 
 
 
 
 

Eeli Hellsten 
nuorisotyönohjaaja 

050 477 9673 1.4 alkaen 
eeli.hellsten@evl.fi 

 1.4 alkaen 

Stina Huima  
Pappi 

050 380 3033 
stina.huima@evl.fi 

 

Marika Sointula  
Lastenohjaaja 
050 382 7950 

marika.sointula@evl.fi 
 



PORKKALA 22 

KEVÄT KESÄ 

 

Kaikki tämän sivun tapahtumat kuuluvat Porkkalan ripariin ja on tärkeää, 
että olet niissä paikalla!  Vanhempainilta on tarkoitettu vain vanhemmille.

 
 

 
 
 

 
27.1. Torstaina klo 17.00-18.00 

Myllypuron kirkolla 
Ensimmäinen tapaaminen. 

Tutustumista ja infoa tulevasta 
 

13.2. Sunnuntaina klo 12.00-13.30 
Myllypuron kirkolla 

Tutustumme jumikseen eli 
jumalanpalvelukseen. 

Jumiksen jälkeen on mahdollisuus 
jäädä kirkolle viettämään aikaa 

hyvän seuran ja pelien merkeissä 
 

31.3. Torstaina klo 17.30-19.00 
Myllypuron kirkolla 

Tilkkutäkki-musiikkitapahtuma 
 

10.5. Tiistaina klo 17.00-19.30 
Myllypuron kirkolla 

Tutustumme toisiimme 
ja nuorten iltaan 

 
11.5. Keskiviikkona klo 18.00-19.30 

Kulosaaren seurakuntasali 
Porkkalan vanhempainilta 

yhdessä ohjaajien ja isosten kanssa 
 

 

 
 
 
 
 

 
19.6. Sunnuntaina klo 15.00-17.00 

Myllypuron kirkolla 
Leirijaksoon virittäytymistä 

 
20.-27.6. Riparin leirijakso 
Porkkalan leirikeskuksessa 

 
LÄHTÖ Herttoniemen kirkolta 
maanantaina 20.6. klo 13.00 

PALUU Herttoniemen kirkolle 
maanantaina 27.6. n. klo 16 

 
19.8. Perjantaina klo 16.30-18.30 

Myllypuron kirkolla  
Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus 

 
20.8. Lauantaina klo 13.00-14.30 

Myllypuron kirkolla  
Konfirmaatio, riparin huipennus! 
Kokoonnumme kirkolle klo 12.15! 

 

Myllypuron kirkko: 

Myllynsiipi 10 

 
Kulosaaren seurakuntasali: 
Werner Wirénin tie 6 

 


