
VAPAAEHTOISTOIMINNAN KIRJE 2/2014 

Hyvät vapaaehtoiset! 

Seurakuntamme alkuvuosi on ollut työntäyteistä aikaa; kirkkoherranviraston ja 

seurakuntatalon muutto Munkkiniemen osoitteesta Munkkivuoreen oli iso ponnistus meille 

kaikille. Tavarat ja toiminnot ovat nyt vähitellen löytämässä paikkansa mutta edelleen on 

asioita kesken. Munkkiniemen seurakuntatalosta luopuminen on ollut vaikea asia. Toivon, 

että voisimme kaikki, kolhuista huolimatta jatkaa yhdessä eteenpäin ja tehdä seurakunnas-

tamme elävän Kristuksen kirkon. Elävässä kirkossa saamme kokea yhteyttä 

kolmiyhteiseen Jumalaamme ja Hänen Henkensä voi vapaasti liikkua vaikuttaen meissä 

uskoa ja rakkautta. Kutsun teitä kaikkia seurakunnan rakennustyöhön ennen kaikkea 

rukouksin ja jos voimia riittää - teoin. 

TEHTÄVIÄ JA TAPAHTUMIA 

Lauantaina 12.4. klo 10-12 ovat Munkkivuoren seurakuntatalolla Hyvän Mielen Myyjäiset. 

Sunnuntaina 13.4. klo 11 vietämme Munkkivuoren kirkossa Jumalan perheväen messua. 

Messuun järjestämme invakuljetuksen. Tule mukaan tähän Jumalan perheen yhteiseen 

juhlaan. Voit tulla messuun myös avustamaan invataksilla tulijoita.   

Hiljaisella viikolla pysähdymme kärsimyksen teeman äärelle: 

Tiistaina 15.4. klo 18 Munkkiniemen kirkossa on seurakuntailta.  Hyksin syöpäkeskuksen 

osastonylilääkäri Tiina Tasmuth puhuu aiheesta ”Syöpäpotilaan kipu ja kärsimys”. Illassa 

on mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin. Mukana lisäksi pastori Elise Rinne sekä 

kanttori Jonna Imeläinen. Ilta on Yhteisvastuukeräyksen teemailta. 

Kiirastorstaina 17.4. klo 14 Munkkiniemen kirkossa on tarjolla ehtoollista. Tähän 

ehtoolliskirkkoon järjestämme invakuljetuksen. Olet tervetullut myös avustamaan 

invataksilla tulijoita. 

Seurakunnan hiljaisen viikon ja pääsiäisen ohjelma jaetaan Kirkko ja kaupunki-lehden 

välissä ke 9.4. seurakuntamme koteihin. 

Keskiviikkona 23.4. klo 13-15 on Munkkivuoren seurakuntatalolla Vanhusten päivä.  

Professori Sirkka-Liisa Kivelä luennoi aiheesta ”Iloa vanhuuteen”. Tapahtumaan 

järjestetään invakuljetus. Jos sinulla on mahdollisuus tulla avustamaan invakuljetuksella 

saapuvia ota yhteyttä minuun.   

 Tiistaina 29.4. järjestämme toisen Yhteisvastuukeräyksen teemaan liittyvän 

seurakuntaillan. Hyksin kipupoliklinikan ylilääkäri Reino Pöyhiä luennoi aiheesta ”Mitä on 

saattohoito”. Tilaisuus on Munkkiniemen kirkossa klo 19 (huom. aika) .Mukana pastori 

Sinikka Peltohaka ja kanttori Jonna Imeläinen.     

KESÄN TOIMINTA 

Tiistaina  3.6. klo 13 Lähetyksen tapahtuma Munkkiniemen kirkolla.  



Perjantaina 6.6. diakoniatyö järjestää retken Nuuksion. Tutustumme kauniiseen Haltian 

luontokeskukseen. Retki on kutsuretki diakonia-asiakaskunnallemme. Olet tervetullut 

retkelle avustajaksi. 

Kesäkahvilat:  

Munkkivuoressa keskiviikkoisin klo 13 alkaen 11.6.  

Munkkiniemessä torstaisin klo 13 alkaen 12.6. 

Perjantaina 13.6. seurakuntamme tekee kesäretken helsinkiläiseen kohteeseen. 

Tarkempia tietoja retkestä saatte minulta myöhemmin keväällä.        

Avointen sydänten illat:  

Torstaina 26.6. ja 31.7.klo 18. Olet tervetullut kertomaan siitä mikä sinulle on elämässä 

ollut merkityksellistä, mikä on tuonut iloa. Se voi olla runo, laulu, kertomus tai ajatus minkä 

haluat jakaa kanssamme.    

Lauantaina 16.8. vapaaehtoisten kesäretki Salon lähellä sijaitsevaan Bergvikin 

toimintakeskukseen. Bergvikin kartano on tunnettu mm. professori Aapeli Saarisalon työn 

kautta. Retken päätteeksi nautimme kahvit erään seurakuntalaisen kesämökillä kartanon 

läheisyydessä. Retken vetäjänä kanssani on pastori Jouni Hartikainen. Tarkemman 

ohjelman ilmoittautumisohjeineen lähetän teille toukokuussa.    

VAPAAEHTOISTOIMINTA VERKOSSA: 

Suurella sydämellä –sivut: 

Monet Helsingin seurakunnat ilmoittavat vapaaehtoistehtävistään verkossa Suurella 

sydämellä -sivustolla. Vapaaehtoiset voivat rekisteröityä sivulle ja tarjoutua tehtäviin mihin 

tahansa seurakuntaan. Sivut löydät osoitteesta www.suurellasydamella.fi 

Facebook: Käy katsomassa ja ”tykkäämässä” perustamaani Munkkiniemen seurakunnan 

vapaaehtoistoiminta Facebook-sivuja. Tulen laittamaan sivuille tiedotteita tulevista 

tapahtumista, vapaaehtoiskirjeet ym. vapaaehtoistoimintaan liittyvää. 

 

 

 

 

 

 



Hilja Aaltosen runo ja kuva Jerusalemin Puutarhahaudalta muistuttakoon 

meitä kevään ja koko kristikunnan tärkeimmästä juhlasta. 

 

 

 

Murskattu kahleet on kuoleman 
ylösnoussut Hän on. 
Pimeys väistyi tuonelan, 
Jeesus on voittamaton. 
Riemuitse taivas, iloitse maa, 
Hän on sankari voimassaan. 
 
Kirkas on aamu pääsiäisen, 
 ylösnoussut Hän on. 
Kiittävät kuorot enkelten, 
kuolema voitettu on. 
Riemuitse taivas, iloitse maa 
Hän on kuningas ainiaan. 
 
Siunattua pääsiäisen aikaa ja 
kevättä sinulle! 
 

t. Leena 

 

diakonissa Leena Leppilahti 
vapaaehtoistoiminnasta vastaava työntekijä 
p. 09 23405138 tai 050 4047130  
Munkkiniemen seurakunta, 
Raumantie 3 
00350 Helsinki 
leena.leppilahti@evl.fi    
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