
Hei hyvät riparilaiset!

Olet lähdössä Porkkalan riparille ensi vuonna. Hienoa! Riparillamme on leirijakson ja konfirmaation
lisäksi myös kiva kevät yhdessä – ensimmäinen kokoontuminen on keskiviikkona 1.2.2023 klo
17.30-19, jolloin Myllypuron kirkon yläkerrassa (nuorisotila) ovat tutustumisen merkeissä läsnä
leiriläisten lisäksi leirimme isoset ja ohjaajat. Leiriläiset saavat silloin leiriä ja koko kevättä
koskevaa tarkempaa tietoa.

Lisäksi meillä on muita tapaamiskertoja kevään mittaan:

1. Riparipyhä su 12.2. klo 12-15. Sanajumalanpalvelus Myllypuron kirkolla, jonka jälkeen
yläkerrassa pienimuotoinen Open House –nuorten hengaushetki jossa tarjoillaan pientä purtavaa
ja juotavaa. Saavuthan hyvissä ajoin paikalle, kirkkotilanne alkaa tasan klo 12.

2. Porkkalan 2. leiritapaaminen ti 7.3. klo 17-18.30 Myllypuron kirkon alakerrassa. Tutustutaan
lisää ja ihmetellään elämää.

3. Tilkkutäkki-ripariveisukonsertti to 30.3. klo 18-19.30 Myllypuron kirkolla. Tilaisuus alkaa
tutustumalla kirkkomusiikkiin, jonka jälkeen nuorten bändi säestää yhteislauluina tunnettuja
riparibiisejä.

4. Porkkalan Open House -tapaaminen Open Housessa ti 11.4 klo 18.30-n. 20.30 Myllypuron
kirkolla. Ilta päättyy hartauteen klo 20-20.30, jonka jälkeen voi halutessaan jäädä kirkolle
pelailemaan/syömään ja/tai lähteä vapaasti (kirkko menee kiinni 21.30).

Riparin vanhempainilta järjestetään to 11.5. klo 17.30-19 Myllypuron kirkolla yläkerran
nuorisotilassa.

5. Tutustuminen Leposaaren hautausmaahan to 25.5. klo 17.30. Riparilaiset tutustuvat ensin
sisällä kristinuskon käsitykseen elämästä ja kuolemasta. Sen jälkeen ylipuutarhuri esittelee
hautausmaata ja sen käytäntöjä. Rippikoululaiset tulevat paikalle omilla kyydeillään Kulosaareen
(esim. metrolla pääsee kätevästi Leposaaren lähelle). Jokaisella leirillä on oma tutustumisaikansa.
Tilanne kestää n. tunnin.

6. Leirin kaupunkipäivä pe 30.6. klo 14-16 Myllypuron kirkolla (kokoontuminen yläkerrassa).
Ryhmätyöskentelyä ja orientoidumme lähestyvään leirijaksoon sekä käymme läpi käytännön
asioita leirin suhteen.

Porkkalan riparin leirijakso ma 3.7.- ma 10.7. Porkkalan leirikeskuksessa. Lähtö Herttoniemen
kirkolta, aika tarkentuu.

Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus pe 11.8. klo 17-19 Myllypuron kirkolla

Konfirmaatio su 13.8. klo 13-n. 14.45 Myllypuron kirkolla

Muistattehan aina hoitaa ilmoituksen etukäteen, jos nuorelle tulee este osallistumiselle.



Tapaamisten lisäksi pyrimme siihen, että juttelemme keväällä teidän huoltajien kanssanne, jotta
saamme kuvaa nuorenne elämäntilanteesta ja jotta siten voimme mahdollisuuksiemme rajoissa
paremmin ottaa huomioon nuorenne tilanteen. KÄÄNNÄ ->

Jos tulee jotain kysyttävää, niin meille ohjaajille voi rohkeasti lähettää viestiä.

Yst terv. rippikoulun opettajat

Johannes Österlund, seurakuntamuusikko, musiikkipedagogi
046 921 5474, johannes.osterlund@evl.fi

Stina Huima, pastori
050 380 3033 stina.huima@evl.fi

Pilvi Juvonen, diakoniatyöntekijä
09 2340 3382, pilvi.juvonen@evl.fi


