VUODEN 2019 RIPARILAISTEN ESITTELY
NIKO BURGERMEISTER
Minä olen Niko. Olen 15-vuotias ja asun Münchensteinissä, joka sijaitsee
Baselin vieressä. Minä pelaan käsipalloa ja soitan selloa. Vapaa-ajalla minä
yleensä pelaan tietokone-/kännykkäpelejä. Minun perheeseeni kuuluvat minun
vanhemmat, sisko ja tietysti minä. Rippikoululta oletan oppivani vähän
enemmän uskonnosta, mutta ilman paineita.

ELINA DREHER
Olen Elina Dreher 14 vuotta ja asun Kilchbergissä Zürichissä. Minä harrastan pianon
soitto ja hiphop tanssia. Menen kouluun 2. Sek luokalle Campus Moos Rüschlikonissa.
Minun lempiaineet ovat urheilu, englanti ja piirtäminen. Minun vanhemmat ovat
eronneet mutta asuvat molemmat Kilchbergissä. Odotan mukavaa viikkoa Haslibergissa.

STELLA KEINÄNEN
Hei, minun nimeni on Stella ja olen 14 vuotias. Asun nyt jo noin yksitoista vuotta
Sveitsissä minun äitini, isäni ja minun pikkusiskoni kanssa. Minä harrastan hip hoppia,
olen JuBlassa, piirrän mielelläni ja soitan pianoa. Odotan, että opimme rippileirillä paljon
ja että meillä tulee olemaan hauskaa

JONATHAN HÜTTINGER
Hei!
Minun nimeni on Jonathan Hüttinger ja asun Biel-Benkenissä Sveitsissä. Perheeseeni
kuuluu suomalainen äiti, sveitsiläinen isä ja kaksi sisartani. Harrastan pöytätenniksen
pelaamista ja käyn harjoituksissa kolme kertaa viikossa ja muutaman kerran vuodessa
pyötätennisturnauksissa. Lisäksi käyn uimassa kaksi kertaa viikossa. Toivon, että meillä
on mukava rippileiri uusien kavereiden kanssa.

OSCAR LOUKOS
Minun nimeni on Oscar Loukos. Asun Begninsissä. Minä harrastan jääkiekkoa
Forward Morgesissa ja kaukalopikaluistelua. Minä tykkään jääkiekkosta,
matkustamisesta ja vesiurheilusta. Perheeseeni kuuluu vanhempani ja
pikkusiskoni. Olen syntynyt Morgesissa. Rippikoululta odotan oppia tuntemaan
muita suomalaisia nuoria Sveitsissä.

AMELIE REIST
Moi minun nimi on Amelie Reist. Minä olen 15 ja asun minun isosiskon Serenan
ja äitin ja isin kanssa Kefikonissa. Se on Zürichin kantonissa ja Winterthurin
lähellä. Meillä on kolme kissaa ja minulla on akvaario. Äiti on suomalainen ja isi
on sveitsiläinen. Minä olen kolmannella luokalla yläasteella, mun lempiaineeni
on biologia ja englanti. Kesäloman jälken minä aloitan
oppisopimuskoulutuksen, minusta tulee FaGe. Minä harrastan ratsastusta, olen
ratsastanut jo yli seitsemän vuotta. Minun lempihepan nimi on Jamaica.
Rippileiriltä toivon, että meillä on hauskaa ja että opin tuntemaan toisia
suomea puhuvia nuoria.
Terveisin Amelie

ALEXIA TURUNEN
Minä olen Alexia Turunen. Asun Lausannessa. Minä luistelen Sveitsin
maajoukkueessa Short trackissä. Minä tykkään urheilusta, eläimistä ja
leipomisesta.
Minun perheeseen kuuluu isi, äiti, isosiskoni Erika, pikkuveljeni Oliver ja Daniel
sekä koiramme kääpiöpinseri Sina.
Rippileiriltä odotan mukavaa yhdessäoloa ja uusia kavereita.
Terveisin, Alexia

LUKAS GERBITZ
Minun nimeni on Lukas Gerbitz. Minä asun Möhlinissä. Minä harrastan sellon soittoa ja
pelaan pingistä. Minä tykkään lasketella ja matkustella. Meidän perhesen kuulu Aiti, Isä
ja sisar Nathalie.
Haluan oppia tuntemaan muita Sveitsissä asuvia suomalaisia nuoria.

Moi minun nimi on Matias. Minä olen 14 vuotias ja synnyin 14. Joulukuuta 2004
Seinäjoella. Minä olen puolisuomalainen ja puoli-sveitsilainen. Minä puhun saksaa ,
suomea , englantia ja vähän ranskaa ja italiaa. Minun Perheeseen kuuluu mun Isä,
joka on sairaalassa töissä ja Äiti joka on kotona. Minulla on yksi sisko yksi veli ja yksi
villakoira nimeltään Balou. Mä käyn Münchensteinissä kahdeksatta luokkaa. Pelaan
jalkapalloa Fc Münchensteinin joukkueessa. Tulevassa rippileirstä tahdon löytää uusia
ystäviä ja oppia uutta Jumalasta ja Kristinuskosta.

LINN BERTOLLI
Olen Linn Bertolli ja asun Baselissa Sveitsissä. Käyn seitsemättä luokkaa. Harrastan 34 kertaa viikossa telinevoimistelua. Tykkään olla kavereitten kanssa ulkona, tykkään
hyppiä trampalla, tykkään käydä Suomessa serkkujen luona, tykkään käydä
iltakävelyillä koirani kanssa, tykkään suklaasta ja suomalaisista karkeista. Perheeseeni
kuuluvat: äiti-Arja, isä-Yves ja veli-Lauri sekä koira-Gismo. Ja Suomessa asuvat
mummo ja pappa ja kuusi serkkua. Odotan tulevalta rippileiritä uusia kivoja kavereita,
kivaa viikkoa ja toivon, että rippikoulupaikka on kaunis.

KATARINA SLOTTE
Molemmat vanhempani ovat suomalaisia mutta olen syntynyt Genevessä missä
asun vieläkin. Tammikuussa täytin 15. Harrastan ratsastusta, pianon ja ukulelen
soittoa ja tykkään myös olla kavereitten kanssa, katsoa sarjoja ja lasketella.
Minulla on kaksi vanhempaa siskoa joiden kanssa puhun suomea niin kuin myös
äitini kanssa. Isäni kanssa puhun ruotsia ja käyn ranskankielistä koulua.

ISONEN VILMA POIKKIMÄKI
Olen Vilma Poikkimäki, olen 18-vuotias ja olen tulossa Sveitsin riparille isoseksi. Tällä
hetkellä asun Akaan Toijalassa. Perheeseeni kuuluvat lisäkseni äiti, isä ja 17-vuotias
pikkuveljeni. Harrastuksiini kuuluu nykyään oikeastaan vain isostoiminta, mutta aiemmin
olen pelannut jalkapalloa seitsemän vuoden ajan. Tykkään lukea ja viettää aikaa
kavereideni kanssa. Odotan tulevaa riparia innolla, sillä ennen olen ollut isosena vain
kotiseurakuntani leireillä. Tästä riparista tulee varmasti mahtava lopetus isosuralleni!

ISONEN JONI UOLAMO
Nimeni on Joni Uolamo ja olen 18-vuotias. Asun Toijalassa vanhempieni, kolmen
sisarukseni ja koiramme kanssa. Koko perheeseeni kuuluu kotona asuvien lisäksi viisi
isosiskoa, jotka ovat muuttaneet pois kotoa. Minulla on siis paljon sisaruksia,
seitsemän siskoa ja yksi veli.
Olen lukion kolmannella luokalla eli kirjoitan ylioppilaaksi tänä keväänä.
Lempiaineitani koulussa ovat liikunta, ruotsi ja biologia. Pidän lisäksi matemaattisista
aineista.
Harrastan yleisurheilua, erityisesti seiväshyppyä. Olen harrastanut seiväshyppyä
pienestä pitäen ja pidän siitä kovasti. Seiväshypyn lisäksi tykkään pelata erilaisia
pallopelejä, kuten salibandya ja jalkapalloa. Kaikki liikunta on mukavaa!
Urheilun lisäksi harrastan kitaransoittoa, mistä on toivottavasti iloa kaikille riparin osallistujille.
Tulevalta riparilta odotan erityisesti uusiin ihmisiin tutustumista ja mukavaa yhdessäoloa. Toivon, että
riparistamme tulee kiva ja ikimuistoinen kokemus!

HELE JA HEIKKI ALI-LÖYTTY
Hallo!
Ich bin Kantor-Organist in der Kirchengemeinde Akaa. Akaa liegt
ungefähr 150 Kilometer von Helsinki nach Norden. Unsere
Kirchengemeinde hat 13 000 Mitglieder. Ich bin Dirigent für fünf Chöre;
Kinderchor, Chor für die Jugend, Kirchenchor, Chor für Rentner und
einstimmig Choralchor. Ich arbeite gerne in der Konfirmandenarbeit
und warte schon innig auf das Konfirmationslager in der Schweiz.
Bis bald!
Heikki
Hei!
Olen Akaan seurakunnan nuorisotyönohjaaja. Teen työtä 14-30 –vuotiaiden parissa. Töissä pidän kaksi
rippikoululeiriä vuodessa. Opetan siellä mielelläni. Minusta on mukavaa olla nuorten kanssa ja keskustella
heidän kanssaan. Olemme aviopari Heikin kanssa. Meillä on kolme tyttöä, jotka ovat jo aikuisia ja ovat
muuttaneet pois kotoa. Meillä on melkein kaksivuotias lapsenlapsi, Otto.
Perheemme yhteinen harrastus on partio. Myös musiikki on meille tärkeää. Ich warte auch innig auf das
Konfirmationslager in Schweiz.
See you there!
Hele

