
 
 

TERVETULOA RIPARILLE! 

 

Olet aloittamassa riparia, mahtavaa!  
Ripari on ainutkertainen kokemus ja on 
hienoa, että olet lähdössä mukaan! 

 
Olet mukana Herttoniemen 
seurakunnan Korpirauhan riparilla, 
jossa on 21 riparilaista sekä iso joukko 
ohjaajia ja isosia. Yhteinen matkamme 
alkaa helmikuussa kaupungissa, jatkuu 
kesäkuussa leirijaksolla ja huipentuu 
konfirmaatioon elokuussa. 

 
Talven ja kevään aikana tutustumme 
toisiimme sekä seurakuntaan,  
sen musiikkiin ja jumalanpalvelukseen. 
Kaikki seuraavalla sivulla olevat 
tapahtumat kuuluvat ripariimme!  

 
 
 
 
 

MYLLYPURON KIRKKO 
Neulapadontie 12, 00920 Helsinki 

 
HERTTONIEMEN KIRKKO 

Hiihtomäentie 23, 00800 Helsinki 
 

LEPOSAAREN HAUTAUSMAA 
Leposaarentie 5, 00570 Helsinki 

 
KORPIRAUHAN LEIRIKESKUS 

Korpirauhantie 117, 02570 Siuntio 
 

NUORISOTYÖN NETTISIVUT 
www.lapyska.com 

 

 

 

Löydät kaikki olennaiset ripariin 
liittyvät tiedot Herttoniemen 
seurakunnan nuorisotyön nettisivuilta 
osoitteesta lapyska.com/korpirauha.  
 
Luomme Korpirauhan rippikoululaisille 
myös oman Whatsapp-ryhmän, 
joka toimii tärkeänä tiedotusväylänä 
ajankohtaisissa asioissa.  
Kevään aikana olemme myös 
yhteydessä rippikoululaisten 
vanhempiin puhelimitse. 
 
Ole aina ajoissa paikalla ja ilmoita 
etukäteen Marjaanalle, jos et pysty 
osallistumaan. On tärkeää olla 
mukana kaikissa tapahtumissa! 
 
Vastauksia kysymyksiisi ja lisätietoa 
riparista saat tapaamisissa ja 
ottamalla yhteyttä riparin ohjaajiin. 
 
Tästä yhteinen riparimme lähtee  
– mahtavaa, että olet mukana! 
 

 

     Korpirauhan riparin ohjaajat 
 

Marjaana, Tiina & Martta 
 
MARJAANA RANTALA 
pappi 
p. 050 462 5446 
marjaana.rantala@evl.fi 
 
TIINA MÄKI-ARVELA 
nuorisotyönohjaaja 
tiina.maki-arvela@evl.fi 
 
MARTTA SILTALA 
nuorisotyönohjaaja opiskelija 

 



 

KORPIRAUHA 2023 
 

Kaikki tämän sivun tapahtumat kuuluvat Korpirauhan ripariin 
ja on tärkeää, että olet niissä paikalla! 

Vanhempainilta on tarkoitettu vain vanhemmille ja huoltajille. 

 

KEVÄTJAKSO 
 

7.2. tiistaina klo 18-19.30 
Myllypuron kirkolla 

Ensimmäinen tapaaminen.  
Tutustumista ja infoa tulevasta. 

 

12.2. sunnuntaina klo 12-13.30 
Myllypuron kirkolla 

Riparipyhä, jossa tutustumme 
jumikseen eli jumalanpalvelukseen.  
Jumiksen jälkeen on mahdollisuus 

jäädä kirkolle viettämään aikaa 
hyvän seuran ja pelien merkeissä 

klo 15 asti. Tarjolla pientä  
purtavaa ja juotavaa. 

 

28.2. tiistaina klo 18.30-20.30 
Myllypuron kirkolla 

Nuorten iltaan tutustuminen. 
 

30.3. torstaina klo 18-19.30 
Myllypuron kirkolla 

Tilkkutäkki-musiikkitapahtuma. 
Tutustutaan kirkkomusiikkiin ja 

lauletaan riparibiisejä. 
 

8.5. maanantaina klo 17.30-19 
Myllypuron kirkolla 

Korpirauhan vanhempainilta 
(vain vanhemmille ja huoltajille) 

yhdessä ohjaajien ja isosten kanssa.  
 

25.5. torstaina klo 16.45- n.18 
Leposaaren hautausmaa 

Hautausmaahan tutustuminen. 

 

KESÄJAKSO 
 

18.6. sunnuntaina klo 14-16 
Myllypuron kirkolla 

Leirijaksoon virittäytymistä. 

 
19.-26.6. riparin leirijakso 

Korpirauhan leirikeskuksessa 

 
LÄHTÖ Herttoniemen kirkolta 

ma 19.6. klo 12. 
PALUU Herttoniemen kirkolle  

ma 26.6. noin klo 14.30. 

 
 

***** 
 
 

8.8. tiistaina klo 17-19.30 
Myllypuron kirkolla 

Konfirmaatioharjoitus ja  
valokuvaus. 

 
12.8. lauantaina klo 13-14.30 

Myllypuron kirkossa 
Konfirmaatio, riparin huipennus! 

Kokoonnumme kirkolle klo 12.15! 

 

 


