TERVETULOA RIPARILLE!
Olet aloittamassa riparia, mahtavaa! Ripari on ainutkertainen mahdollisuus ja on hienoa,
että olet lähdössä mukaan. Olet mukana Herttoniemen seurakunnan Huikon riparilla,
jolla on 21 riparilaista sekä ohjaajia ja isosia.
Yhteinen matkamme alkaa tammikuussa kaupungissa, jatkuu kesäkuun leirijaksolla ja huipentuu
elokuun konfirmaatioon. Talven ja kevään aikana tutustumme toisiimme sekä seurakuntaan,
sen musiikkiin ja jumalanpalvelukseen. Kaikki tässä paperissa olevat tapahtumat kuuluvat
ripariimme. Ole aina ajoissa paikalla ja ilmoita etukäteen Annille, jos et pysty osallistumaan.
Kokoonnumme livenä jos mahdollista - muussa tapauksessa olemme yhteydessä tapahtuman
toteuttamistavasta.

ke 26.1. klo 17-19 Ensimmäinen tapaaminen: tutustumista ja infoa
su 13.2. klo 12-13.30 Tutustumme jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen mahdollisuus
jäädä kirkolle hyvän seuran ja pelien merkeissä
ti 15.3. klo 17-19 Tapaaminen open housessa eli nuortenillassa
to 31.3. klo 18-20 Tilkkutäkki-yhteislaulukonsertti
ke 4.5. klo 17.30-19.30 Nuorten ja vanhempien ilta (nuoret paikalla klo 17.30-18.30,
vanhemmat klo 17.30-19.30)
su 12.6. klo 15-17 Leirijaksoon virittäytymistä
ma 13. – ma 20.6. Leirijakso, lähtö Herttoniemen kirkon parkkipaikalta
pe 12.8. klo 17.30-19.30 Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus
la 13.8. klo 13 Konfirmaatio, riparin huipennus!
Kaikki tapahtumat Myllypuron kirkolla (Myllynsiipi 10), ellei toisin mainita. Kaikki tapahtumat
järjestetään turvallisesti. Kokoontumisrajoitusten estäessä live-tapaamiset, olemme yhteydessä
tapahtumien toteuttamistavasta.

Leirijakso 13.-20.6.
Riparimme leirijakso pidetään Huikon kartanossa Toivakassa. Majoitus tapahtuu 2-4 hengen
huoneissa. Leirijaksolla on päivittäin kaksi lämmintä ja kolme muuta ateriaa. Leirikeskuksen
keittiölle välitetään turvalomakkeessa ilmoitetut allergiat ja erityisruokavaliot. Lähtö leirijaksolle
on ma 13.6. Herttoniemen kirkon (Hiihtomäentie 23) parkkipaikalta. Lähtöaika selviää kevään
aikana – luultavasti lähdemme leirille klo 9-10 välillä. Palaamme Herttoniemen kirkon
parkkipaikalle ma 20.6. Myöskään paluuaika ei ole vielä tiedossa, mutta luultavasti palaamme
illalla klo 17-20 välillä.
Ulkoläksyt
eli kristinuskon perinteet tiiviissä muodossa kuuluvat ripariin. Kerran opeteltuina ne kantavat
parhaimmillaan koko elämän ajan. Ne ovat mukana tässä kirjeessä ja ne kuulustellaan leirijakson
aikana. Jos niitä harjoittelee jo keväällä ennen leirijaksoa, on leirijaksolla enemmän aikaa keskittyä
muihin juttuihin.
Varusteluettelo
Liitteenä on luettelo tavaroista, jotka on hyvä pakata leirijaksolle mukaan.
Samalla on mainittu muutama asia, mitkä vastaavasti on syytä jättää kotiin.
Turvalomake
Leirijaksolle ei voi lähteä ilman, että on palauttanut huoltajan allekirjoittaman turvalomakkeen.
Palautathan lomakkeen viimeistään 4.5., jotta voimme ilmoittaa ruokavaliot leirikeskukseen.
Lomakkeen voi tuoda riparin yhteisiin tapaamisiin – vaikka jo heti tammikuussa! – tai postittaa
Herttoniemen seurakunnan kirkkoherranvirastoon (Huikko/Anni Nikkanen, Seurakuntatila Laituri,
Hitsaajankatu 4, 00810 Helsinki).
Löydät kaikki olennaiset ripariin liittyvät tiedot myös netistä osoitteesta lapyska.com/huikko.
Vastauksia kysymyksiisi ja lisätietoa riparista saat tapaamisissa ja ottamalla yhteyttä riparin
ohjaajiin. Tästä se lähtee, mahtavaa että olet mukana!
Huikon riparin ohjaajat

Anni (Huom! Lomalla 19.5.–5.6. Otathan tänä aikana kysymyksissä yhteyttä Sariin.)
varhaiskasvatuksen ohjaaja, leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaava Anni Nikkanen,
050 4727 017, anni.nikkanen@evl.fi

Sari
pastori Sari Oikarinen, 050 517 9547, sari.oikarinen@evl.fi

Pilvi
diakoniatyöntekijä Pilvi Juvonen, 050 347 8582, pilvi.juvonen@evl.fi

