RIPARIN ABC
VANHEMMILLE

HERTTONIEMEN SEURAKUNTA

RIPARITIETOA VANHEMMILLE

Tämä lehtinen kertoo
riparista eli rippikoulusta, jota
nuorenne on juuri käymässä.
Tähän on koottu sekä yleistä
tietoa ripareista että erityisesti
Herttoniemen seurakunnan
ripareihin liittyviä asioita.
Mikäli jokin asia mietityttää
tai haluatte keskustella
nuorenne tilanteesta tai
riparista, ottakaa yhteyttä.
Me olemme teitä varten.
Herttoniemen seurakunnan
riparityöntekijät

YLEISET RIPARIASIAT
Jyrki Keinänen
050 380 3004
herttoniemi.rippikoulu@evl.fi

KARHUNMÄKI
Santtu Perkiö
050 526 6595
samuli.perkio@evl.fi
VALKEALA
Jari "Bobby" Mäki-Arvela
040 507 9718
jari.maki-arvela@evl.fi
PORKKALA
Stina Huima
050 380 3033
stina.huima@evl.fi
HUIKKO
Anni Nikkanen
050 472 7017
anni.nikkanen@evl.fi
SOPUKKA
Jyrki Keinänen
050 380 3004
jyrki.keinanen@evl.fi
PAPPILANNIEMI
Juha-Matti Tikkanen
050 380 3015
juhamatti.tikkanen@evl.fi

VAIN KERRAN ELÄMÄSSÄ
Ripari eli rippikoulu on seikkailu,
jonka voi kokea vain kerran.
Se on luterilaisen kirkon kasteopetusta, jonka aikana nuori
tutustuu tarkemmin siihen uskoon,
johon hänet on kasteessa liitetty.
Riparilla nuori saa myös eväitä
elämäänsä, kun yhdessä muiden
nuorten ja seurakunnan aikuisten
kanssa pohditaan elämään ja
uskoon liittyviä asioita.
Ripari on Suomen kirkon
menestystarina, josta on tullut
osa nuorisokulttuuria. Vuosittain
noin 90 % suomalaisista nuorista
käy riparin, helsinkiläisistä n. 70 %.
Viime vuonna Herttoniemen
seurakunnan 15-vuotiaista
lähes kaikki kävivät riparin!
Nuoret myös tutkitusti viihtyvät
riparilla. Vuonna 2021 riparilla
olleet antoivat koko Suomessa
riparille arvosanaksi 8,8.
Herttoniemen seurakunnan
ripareilla viihdytään erityisen
hyvin, sillä Herttoniemen riparit
saivat arvosanan 9,2!

9,2
Herttoniemen seurakunnan
riparien arvosana vuonna 2021

"Aivan mahtava ripari!
Sain paljon hyviä muistoja
ja kavereita!"
Tyttö, 15v.
"Loistava kokemus!
Kiitos kaikille!"
Poika, 15v.
"Minusta tämä oli
ikimuistoinen kokemus
enkä vaihtaisi sitä
mihinkään!"
Tyttö, 15v.

RIPARI TÄNÄÄN ...
Ripari tarjoaa yhteisöllisyyttä,
hiljentymistä, itsetunnon
vahvistusta sekä itsenäistymisen
ja onnistumisen kokemuksia.
Riparia rakennetaan koko
ripariryhmän kanssa ja yhdessä
tavoitellaan sitä, että jokainen
kokee riparilla yhteyttä,
turvallisuutta ja aitoa iloa.
Aikaa jää myös oleiluun,
lepäämiseen ja ihmettelyyn.
Yhteisö, jossa pelkkä oleminen
riittää, on nykymaailmassa
erityinen ja ainutlaatuinen
kokemus.

Oppimisen halutaan olevan
mielekästä ja motivoivaa,
ja riparin ikivanhaan sisältöön
onkin etsitty uusia muotoja
ja menetelmiä. Oppimista
tapahtuu riparin kaikissa
tilanteissa vuorovaikutuksessa
koko ripariryhmän kanssa.
Tavoitteena on, että nuori
oppii soveltamaan oppimaansa
eikä vain toistamaan joitain
iskulauseita. Tietoa tärkeämpää
on ymmärrys. Parhaimmillaan
nuori oivaltaa kristinuskon
merkityksen omassa elämässään.
Keskustelu ja muu yhdessä
oleminen toimii yhteisön
ja yhteyden vahvistajana.
Nauru ja ilo yhdistävät,
vapauttavat ja rentouttavat.
Naurun vastapainoksi riparilla
voi esiintyä myös puhdistavaa
ja parantavaa itkua. Riparilla
vaalitaan myös hiljaisia hetkiä,
joita usein muistellaan riparin
tärkeimpinä kokemuksina.

... JA HUOMENNA
Ripari on myös hyvä paikka
pohtia oman elämän valintoja
ja arvoja sekä harjoitella
käytännössä toisen ihmisen
kunnioittamista ja rakastamista.
Oleellista on löytää merkityksiä
kristinuskon keskeisten sisältöjen
ja oman elämän välillä.
Riparia ei käydä riparia
itseään, vaan nuoren elämää
varten – sekä ajallista että ikuista
elämää varten. Ripari muistuttaa
tulevaisuudesta ja toivosta, joka
meillä kristityillä on. Riparilla
rohkaistaan nuorta kantamaan
vastuuta itsestään, toisista
ihmisistä ja luomakunnasta.

On tärkeää, että nuori voi kokea
elämänsä ihmeeksi ja itsensä
arvokkaaksi. Riparilla ei
tarvitse päteä eikä muuttua
saadakseen kokemuksen
omasta kelpaamisesta.
Nuori riittää sellaisena kuin on.
Parhaimmillaan ripari on yhteyden
ja luottamuksen yhteisö, jossa on
tilaa monenlaisille persoonille,
tunteille ja mielipiteille. Ripari on
vahvasti yhteisöllinen kokemus,
joka muistuttaa nuorta siitä,
ettei hän ole koskaan yksin.
Hänen ympärillään on välittäviä
ihmisiä ja häntä kannattelevat
iankaikkiset käsivarret.

KEVÄTJAKSO
Elämme monella tavalla
poikkeuksellisia aikoja.
Vallitsevassa tilanteessa
nuorten terveys ja sitä turvaavat
viranomaismääräykset ohjaavat
valmistautumista alkavaan
rippikouluvuoteen.
Riparit alkavat ns. kevätjaksolla
tammi-helmikuun vaihteessa.
Kevätjakso on oleellinen osa
riparia sekä ripariryhmän
tutustumisen että riparin
sisällön kannalta.
Kevätjaksolla tutustutaan
seurakuntaan, kirkkomusiikkiin
ja jumalanpalvelukseen.
Samalla myös omaan
ripariryhmään tutustuminen
alkaa. Kevätripari käydään
loppuun asti kevään aikana.
Kaikki riparien kokoontumiset
pyritään järjestämään turvallisesti.
Tilanteen vaatiessa ajankohtiin
voi tulla muutoksia, joista
kuitenkin tiedotetaan
aina etukäteen.

Keväällä järjestetään myös
vanhemmille tilaisuuksia
tutustua ripariin sekä sen
ohjaajiin ja isosiin.
Osaan tapahtumista kutsutaan
mukaan myös nuoret, osa on
tarkoitettu vain vanhemmille.
Tarkemmat tiedot selviävät
riparikohtaisesta kirjeestä.

Ennen kesän leirijaksoa nuoren
on toimitettava riparin ohjaajalle
huoltajan allekirjoittama
turvalomake. Se kannattaa täyttää
ja palauttaa jo kevätjakson aikana.
Lomakkeen voi tuoda riparin
yhteisiin tapaamisiin tai toimittaa
Herttoniemen seurakunnan
seurakuntatoimistoon
osoitteeseen Hitsaajankatu 4,
00810 Helsinki.

LEIRIJAKSO
Leirijakson päivät koostuvat
oppitapahtumista, keskusteluista,
yhdessä olemisesta, iltaohjelmista,
hyvästä ruoasta, laulusta ja
naurusta.
Seurakunnan työntekijöiden
lisäksi riparilla vastuuta kantaa
ohjaajina myös täysi-ikäisiä nuoria,
jotka ovat pitkän isosuran jälkeen
siirtyneet huolehtimaan ohjaajan
tehtävistä.
Isoset ovat koulutettuja nuoria
vapaaehtoisia vastuunkantajia
ja yhteishengen luojia. Heihin
luotetaan ja he saavat riparilla
todellista vastuuta. Tänä syksynä
seurakuntamme isoskoulutuksiin
osallistuu yli sata nuorta,
jotka haluavat olla tekemässä
ensi vuoden ripareista entistäkin
parempia!

Nuorten kanssa on yleensä helppo
lähteä leirijaksolle. Ei tarvitse
pelätä, että ketään pitäisi lähettää
kesken takaisin tai että huoltajiin
pitäisi ottaa yhteyttä huonon
käytöksen takia. Periaatteessa
leirielämään sopeutumaton nuori
voidaan poistaa leiriltä ja siirtää
yksityisopetukseen, mutta näitä
tapauksia ei juuri ole ollut. Eteen
tulevat haasteet ratkaistaan
neuvottelemalla.
Riparimme ovat savuttomia ja
päihteettömiä. Niille on vuosien
saatossa kasvanut myönteinen
ilmapiiri, jossa vältetään pahan
tekoa ja toisen ihmisen
loukkaamista. Myös yhteinen
omaisuus on pysynyt ehjänä.
Suurimmat riskit liittyvät
sairastumiseen ja tapaturmiin,
mutta niitäkin on pyritty estämään
ennalta mahdollisimman hyvin.
Ohjaajilla ja isosilla on ensiavun
perustaidot. Nuoret on vakuutettu
ryhmätapaturmavakuutuksella
ja tarvittaessa heidät viedään
lääkäriin. Henkilökohtaiset tavarat
ovat jokaisen omalla vastuulla.

LEIRIJAKSON JÄLKEEN
Hyvä riparin leirijakso loppuu
aina hieman kesken. Kotiin palaa
väsynyt nuori, joka ei välttämättä
jaksa vastailla kaikkiin kotiväen
kysymyksiin. Leirijakson jälkeen
vanhemmat ja sisarukset saattavat
tuntea itsensä hieman hylätyiksi,
kun riparikaverit tuntuvat vievän
kaiken huomion.
Leirijakson jälkeinen aika onkin
nuorelle erikoista. Viikossa on
tullut läheiseksi uusien ihmisten
kanssa ja tottunut viettämään
kaiken ajan heidän kanssaan.
Onkin tyypillistä, että nuoret
viettävät leirijakson jälkeen
paljon aikaa toistensa kanssa.

Ripari avaa oven seurakunnan
nuorten toimintaan. Kirkolla
on hyvä jatkaa sitä, mikä riparilla
saatiin alkuun. Uskossa, toivossa
ja rakkaudessa kasvaminen on
koko elämän mittainen prosessi.

Tämä ajanvietto ei kuitenkaan
ole seurakunnan toimintaa,
vaikka mukana saattaisi olla
riparin isosia tai nuorempia
ohjaajia. Seurakunnan järjestämä
nuorten toiminta alkaa koulujen
alkaessa ja siihen liittyvät
ajantasaiset tiedot löytyvät
aina osoitteesta lapyska.com.

Kaikkeen seurakunnan toimintaan
osallistuminen on vapaaehtoista
mutta myös turvallista. Mukana
on luotettavia aikuisia ja
järjestelyistä on huolehdittu.
Kaikissa seurakuntaan ja nuorisotyöhön liittyvissä asioissa voi ottaa
yhteyttä oman riparin ohjaajiin
ja seurakunnan työntekijöihin.

KONFIRMAATIO
Ennen konfirmaatiota
Myllypuron kirkolla pidetään
konfirmaatioharjoitus,
jossa käydään läpi tulevan
konfirmaation kulku ja laitetaan
juhlan askelmerkit kohdalleen.
Harjoituksen yhteydessä
ripariryhmästä otetaan ryhmäkuva
ja niin halutessa nuoresta myös
henkilökohtainen rippikuva.
Nuorella on kuvauksessa päällään
valkoinen alba, joten yksiväriset
vaatteet ja siistit kengät sopivat
hyvin kuvaukseen. Koulukuvien
tapaan kuvat voi valita ja tilata
sähköisesti kuvauksen tehneen
yrityksen ohjeiden mukaan.

Konfirmaatiota juhlitaan
Myllypuron kirkossa.
Konfirmaatiossa kaikilla paikalla
olevilla kummeilla on mahdollisuus
osallistua nuoren siunaamiseen.
Mikäli kesällä on voimassa
kokoontumisrajoituksia,
noudatetaan niitä myös
konfirmaatiossa. Kesällä 2021
konfirmaatioihin sai osallistua
nuoren kaksi vierasta. Muut
sukulaiset ja vieraat pystyivät
seuraamaan konfirmaatiota
striimattuna. Tulevan kesän
käytännöstä ilmoitetaan hyvissä
ajoin ennen konfirmaatiota.
Mikäli mahdolliset rajoitukset
sallivat, isoset ja ohjaajat tulevat
kutsusta mielellään vierailemaan
nuoren konfirmaatiojuhlaan.
Konfirmaatioharjoituksen
yhteydessä kysellään mahdollisia
vierailupaikkoja, joten asiasta on
hyvä keskustella kotona etukäteen.

RIPARISANASTO
Alba
Valkoinen kaapu, joka puetaan
päälle konfirmaatiossa. Alba
muistuttaa kasteesta ja armosta.
Harde
Leirijakson päivä päättyy
hartauteen, joka on usein isosten
pitämä. Hardet ovat monelle
riparin koskettavimpia ja
parhaiten mieleen jääviä tilanteita.
Iltaohjelma
Leirijakson viihteellinen tuokio,
jossa lauletaan, leikitään,
kisaillaan ja ryhmäydytään.
Isonen
Riparin käynyt nuori, joka vastaa
raamisten ja ryhmisten sujumisesta sekä luo tunnelmaa ja
leirihenkeä. Herttoniemen
ripareilla on usein 8-12 isosta.
Isoskurssi
Syksyn mittainen tiistai-illan
kokoontuminen, jossa opetellaan
isosena toimimisen taitoja.

Jumis
Leirijakson päivittäinen
jumalanpalvelus, jossa lauletaan,
rukoillaan ja syvennytään
johonkin kirkkovuoden teemaan.
Kuivis
Isosten iltaohjelmassa esittämä
sketsi, joka perustuu kuivaan
huumoriin.
Raamis
Isosten johdolla tutkitaan
pienryhmissä Raamattua,
erityisesti Jeesuksen
elämään liittyviä kohtia.
Ryhmis
Isosten johdolla keskustellaan
pienryhmissä nuorten elämään
liittyvistä aiheista, esim.
ihmissuhteista tai perheestä.
Ulkoläksyt
Kristinuskon perinteet tiiviissä
muodossa. Kerran opeteltuina
ne kantavat parhaimmillaan
koko elämän ajan.

MUKAAN LEIRIJAKSOLLE
Riparin leirijaksolle kannattaa
ottaa mukaan heittäytymisen
asenne, pieni annos rohkeutta
ja ripaus seikkailunhalua.
Ripari on ainutlaatuinen tilaisuus
viettää aikaa yhdessä muiden
kanssa ja päivät ovat aamusta
iltaan täynnä ohjelmaa. Siksi
oman matkapuhelimen lisäksi
muita laitteita ei tarvita mukaan,
joten kaiuttimet, läppärit,
tabletit ja muut jätetään kotiin.

LEIRIJAKSOLLE PAKATAAN
SEURAAVAT TAVARAT:
Aluslakana, tyynyliina ja
pussilakana TAI aluslakana,
tyynyliina ja makuupussi
(pelkkä makuupussi ei riitä,
aluslakana tarvitaan joka
tapauksessa)
Peseytymisvälineet ja pyyhe
Uimapuku
Yöasu
Villasukat tms.
Vaihtoalusvaatteita ja sukkia
Mukavia vaatteita niin sateisiin
ja viileisiin kuin lämpimiin
ja aurinkoisinkiin päiviin
Sandaalit tms. jalkineet,
jotka on helppo laittaa jalkaan
(liikumme jatkuvasti ulkona
eri rakennusten välillä)
Ulkona liikkumiseen sopivat
jalkineet, esim. lenkkarit
Juomapullo ja hattu
Omat lääkkeet (mikäli nuori
tarvitsee lääkkeitä, mainitkaa
lääkkeistä turvalomakkeessa)
Kela-kortti (tapaturmien varalta)
Vähän rahaa kioskia varten

