TERVETULOA RIPARILLE !
Olet aloittamassa riparia, jes!
Ripari on ainutkertainen
mahdollisuus ja on hienoa,
että olet lähdössä mukaan!
Olet mukana Herttoniemen
seurakunnan Pappilanniemen
riparilla, jossa on 22 riparilaista
sekä ohjaajia ja isosia.
Yhteinen matkamme alkaa ihan
helmikuun alussa kaupungissa,
jatkuu heinä-elokuussa leirijaksolla
ja huipentuu elokuun loppupuolella
konfirmaatioon.
Talven ja kevään aikana
tutustumme vähän toisiimme sekä
seurakuntaan, sen musiikkiin ja
jumalanpalvelukseen. Kaikki tämän
paperin kääntöpuolella/seuraavalla
sivulla olevat tapahtumat kuuluvat
ripariimme! Kokoonnumme livenä,
jos mahdollista, muussa
tapauksessa olemme aina
yhteydessä tapahtuman
toteuttamistavasta.
Ole aina ajoissa paikalla ja ilmoita
etukäteen Juha-Matille, jos et pysty
osallistumaan. On tärkeää olla
mukana kaikissa tapahtumissa!
Pyrimme siihen, että riparimme on
meille kaikille hyvä ja turvallinen
kokemus. Tutustukaa kotona
yhdessä riparilaisen
turvalomakkeeseen. Se
palautetaan allekirjoitettuna
viimeistään 15.5. kätevästi kevään

riparikokoontumisissa tai
postitettuna osoitteella:
Herttoniemen seurakuntatoimisto,
Pappilanniemi/Juha-Matti Tikkanen,
Hitsaajankatu 4, 00810 Helsinki.
Löydät kaikki olennaiset ripariin
liittyvät tiedot myös osoitteesta
lapyska.com/pappilanniemi
Vastauksia kysymyksiisi ja
lisätietoa riparista saat
tapaamisissa ja ottamalla
yhteyttä riparin ohjaajiin.
Tästä yhteinen riparimme lähtee,
mahtavaa että olet mukana!
Pappilanniemen riparin ohjaajat

Juha-Matti
Johannes
Eeli
JUHA-MATTI TIKKANEN
pastori 050 3803015
juhamatti.tikkanen@evl.fi
JOHANNES ÖSTERLUND
muusikko
046 921 5474
johannes.osterlund@evl.fi
EELI HELLSTEN
nuorisotyönohjaajaopiskelija
050 477 9673 (alk. 10.4.)
eeli.hellsten@evl.fi (alk. 10.4.)
MYLLYPURON KIRKKO
Myllynsiipi 10
-----------------------lapyska.com/pappilanniemi
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Kaikki tämän sivun tapahtumat kuuluvat Pappilanniemen ripariin
ja on tärkeää, että olet niissä paikalla!

KEVÄTJAKSO

KESÄJAKSO

1.2. tiistaina klo 18-19.30
Myllypuron kirkolla
Ensimmäinen tapaaminen
ja Pappilanniemen riparin abc

24.7. sunnuntaina klo 14-16
Myllypuron kirkolla
Leirijaksoon virittäytymistä

13.2. sunnuntaina klo 12-13.30
Myllypuron kirkolla
Tutustumme jumikseen
eli jumalanpalvelukseen.
Tulemme klo 11.45 mennessä.
Jumiksen jälkeen on mahdollisuus
jäädä kirkolle viettämään aikaa
hyvän seuran ja pelien merkeissä.
8.3. tiistaina klo 18.30-20.30
Myllypuron kirkolla
Nuorten ilta
31.3. torstaina klo 18-19.30

25.7.-1.8. Riparin leirijakso
Pappilanniemen
Kurssikeskuksessa
LÄHTÖ Herttoniemen kirkolta
maanantaina 25.7. klo 12
PALUU Herttoniemen kirkolle
maanantaina 1.8. n. klo 16

18.8. torstaina klo 17-19
Myllypuron kirkolla
Konfirmaatioharjoitus
ja valokuvaus

Myllypuron kirkolla
Tilkkutäkki-musiikkitapahtuma.
15.5. sunnuntaina klo 12-14
Myllypuron kirkossa
Tutustumme gospelmessuun eli
vähän erilaiseen
ehtoollisjumikseen.
Tulemme klo 11.45 mennessä.
Messun jälkeen yhteistä ohjelmaa.

21.8. sunnuntaina klo 12-13.30
Myllypuron kirkolla
Konfirmaatio, riparin huipennus!
Kokoonnumme kirkolle klo 11.15

