
   Eestikeelne kogudusetöö

Kevad 2016   



Teenimine

24.2 kl 16
Vabariigi aastapäeva sõnajumalateenistus 

20.3 kl 11
Armulauaga jumalateenistus 

23.3 kl 18.30
Õhtupalvus Alppila kiriku kabelis

6.4 kl 18.30
Õhtupalvus Alppila kiriku kabelis

17.4 kl 11
Armulauaga jumalateenistus

4.5 kl 18.30
Õhtupalvus Alppila kiriku kabelis

15.5 kl 11
Armulauaga konfirmatsioonijumala- 
teenistus

19.6 kl 11
Armulauaga jumalateenistus

EESTI-TEEMALINE ÕHTU  
 5.4 kl 18  

Lisainfo tulekul:  
viro.helsinginseurakunnat.fi

Ringid

Piibliring
saab kokku igal paaris nädala kolmapäe-
val kl 17 Alppila kiriku ruumides. Tutvu-
me Piibliga ja vestleme selle teemadel. 
Kevadperioodil saame kokku veel 9.3, 
23.3, 6.4, 20.4, 4.5 ja 18.5. 

Sõprade klubi
saab kokku igal paaritu nädala kolma-
päeval kl 17 Alppila kiriku ruumides. 
Kavas erinevaid teemasid teatrikülastus-
test teoloogiasse. Kevade jooksul saame 
kokku veel 2.3, 16.3, 30.3, 13.4, 27.4 ja 
11.5.  

Piibliringi ja Sõprade klubi  
ÜHINE PIKNIK 25.5 kl 17 

 

Pereklubi Sipsik 
pakub lastele võimaluse koos juhendajate 
ja emade-isadega mängida, meisterdada, 
joonistada ja sportida. Pereklubi põhi-
mõtteks on Eesti kultuuri ja traditsiooni 
edasikandmine ning kristliku eetika ja 
moraali õpetamine. Koguneme paaris nä-
dala laupäevadel kl 11–14. Kevade jooksul 
saame kokku veel 5.3, 19.3, 2.4, 16.4, 30.4 
ja 14.5. Samal ajal Sipsikuga toimub laste 
lauluring.

Sipsiku traditsiooniline 
KEVADLAAGER 20.–22.5

 
Poiste ring  
igas vanuses poistele. Saame kokku igal 
kolmapäeval kl 18 Alppila kiriku spordi-
saalis kuni 25.5. Teeme sporti ja veedame 
aktiivselt aega. Oodatud on ka kõik isad!  

Lisainfo ringide ja kõigi ürituste kohta 
viro.helsinginseurakunnat.fi

 
OOTAME SIND ALPPILAS!

Kui teisiti pole mainitud, toimuvad  
teenimine, ringid ja muud üritused 

Alppila kiriku ruumides  
(Kotkankatu 2, Helsingi). 

 
Eestikeelse kogudusetöö tegevus on 

kõigile avatud ja tasuta. See on  
suunatud eesti keelt emakeelena kõne-
levatele inimestele, kuid samuti ka teis-

tele eesti keele ja kultuuri huvilistele. 
 





Koguduse kontaktandmed

Eestikeelne kogudusetöö Helsingis  
(Evangeelne Luterlik) 

Kallio kogudus / Alppila kirik
Kotkankatu 2 

00510 Helsingi 
09 2340 3680 

http://viro.helsinginseurakunnat.fi
 

www.facebook.com/ 
eestikeelnekogudusetoo

Pastor Mira Salmelainen
050 4444 000

mira.salmelainen@evl.fi

Kui soovid koguduse infovoldikuid postiga  
koju saada, teata meile oma kontaktandmed.

Kallio koguduse kantselei 
Neljäs linja 18 

00530 Helsingi
Tel 09 2340 3600
Fax 09 2340 3601

Armas koguduseliige,

Koguduse kevadine töö on juba täies 
hoos. Siiani oleme jõudnud meisterdada 
pereklubis, korraldada viktoriini ja uurida 
Piiblit. Ära aga muretse – kunagi pole 
liiga hilja, et kaasa lüüa! Sellest voldikust 
näed  meie kevadised tegevused nädalast 
8 alates. Kõige ajakohasem info leidub 
siiski alati meie kodukalt, lisaks pakume 
Facebookis oma laikijatele palju muud 
huvitavad. Logi siis sisse ja tutvu oma 
kogudusega ka internetis.

Koguduse sügishooaeg lõppes pidulikult 
detsembrikuise juubelimissaga. Täname 
kõiki osalejaid sooja meeleolu eest! Ka 
kevadhooajal saame nautida pidulikke 
hetki. Kohe 24. veebruaril tähistame Eesti 
iseseisvuspäeva jumalateenistuse ja õhtu-
se kontserdiga. Vabariigi 98. sünnipäeva 
auks saabub muusikakülaliseks armasta-
tud Hanna-Liina Võsa koos džässkitarrist 
Marek Taltsiga. Loodan, et saame kohtu-
da tol päeval Alppilas ka Sinuga.

Armulauaga jumalateenistus, kus saame 
Jumala Sõna kuulda, koos palvetada ning 
armulaua sakramendist osa võtta, on 
kogudusele aga veelgi olulisem pidu. See 
on kristlase eluallikas. Selleks ongi suur 
rõõm, et möödunud aastal leidis üha roh-
kem inimesi tee meie jumalateenistustele! 

Jumala armastuse ääres oleme ka iga 
kord kui saame koos naerda, vestelda, 
palvetada ja üksteisele kaasrändajateks 
olla. Ühised hetked on meile õnnistuseks. 
Jeesus ise ütleb: ”Sest kus kaks või kolm 
on minu nimel koos, seal olen mina nende 
keskel.” 

Tänud siis Sinule, kes oled võtnud osa 
meie tegevusest, hoidnud eestikeelset 
tööd meeles või palvetanud koguduse 
eest. Ilma Sinuta poleks kogudus sama 
kui praegu. 

Kristuse valgust soovides,
Sinu pastor Mira Salmelainen


