
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  

 
 
Tervetuloa mukaan toimintaan! 
 
 
 
www.helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko 
www.facebook.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta
  

Lapsi- ja perhetyö 
Tuomiokirkkoseurakunnassa syyskaudella 2016  
 
 
 

 



 

 

 

Perhekerho 
Kerho on kohtausmispaikka kotona 
lastaan hoitaville vanhemmille, 
isovanhemmille tai lapsen hoitajalle.  
• Sinne voit tulla ilman 

ennakkoilmoittautumista. 
• Siellä saat jakaa toisten aikuisten 

kanssa arjen iloja ja huolenaiheita 
sekä vaihtaa kuulumisia ja 
kokemuksia kasvusta, 
kasvatuksesta ja yhdessäolosta.  

• Sijaa löytyy myös elämän 
syvimmille kysymyksille. 

• Kerhossa kahvi/tee/mehutarjoilu. 
 
Perhekerhoja vetävät perhe- ja 
lapsityön ammattilaiset, joilta saat 
tukea mieltäsi askarruttaviin asioihin. 
Kerran kuukaudessa vietetään 
kirkkovarttia ja samalla voit tutustua 
seurakuntasi pappiin.  

KATAJANOKAN 
SEURAKUNTAKOTI  
Perhekerho tiistaisin klo 9.30–11.15. 
Lastenohjaaja, LTO Karoliina Etelä-
aho, p. 050 436 7586.  

  

MERITULLIN KERHOTILA 
Meritullintori 3, 2. krs 
Perhekerho torstaisin klo 15–17. 
Lastenohjaaja Maarit Mustakallio,  
p. 050 341 4686. 
 

 

MIKAEL AGRICOLAN KIRKKO 
Tehtaankatu 23 
Lasten- ja perheiden päivä  
torstaisin klo 10–12.  Natasha 
Vaalgamaa, p. 050 383 5513. 

RUOHOLAHDEN KAPPELI  
Selkämerenkuja 1 
Perhekerho maanantaisin ja tiistaisin 
klo 9.30–12. 
Esikoisvauvakerho tiistaisin klo 13-
14.30. 
Lastenohjaaja Maarit Mustakallio,  
p. 050 341 4686. 

SUOMENLINNAN KIRKON KRYPTA   
Perhemuskari ja -kahvila (30.8.lähtien) 
tiistaisin klo 10.30–11.15. 
Musiikkiterapeutti Petriina Auramo, 
p. 040 506 4130.  

 
Varhaiskasvatuksen työalajohtaja 
Päivi Yli-Korpela  
p. 050 552 7066 
 
sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@evl.fi 
 
 
  



 
Päiväkerho 
Kolme vuotta täyttäneet lapset voivat 
tulla myös päiväkerhoon. Kerho-
päivillä on oma rytminsä. Päivä 
hahmottuu lapselle kokemuksellisesti 
leikkimisenä, toimintana (askarteluna, 
jolla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä 
käsillään voi tehdä), liikkumisena, 
ulkona olemisena, satu- ja luku-
hetkinä, laulamisena, musisointina,  
hiljentymisenä, rukoilemisena. 
Päiväkerhopaikkaa voit tiedustella 
Agricolasta Karoliinalta tai 
Ruoholahdesta Maaritilta. 
 

Pyhäkoulu 
Tuomiokirkon kappelissa pidetään 
sunnuntaisin klo 10 pyhäkoulua.  
Kappeli on Senaatintorilta katsottuna 
oikeanpuoleinen paviljonki. Sisään-
käynti portaiden puolivälistä.  
Pyhäkoulukausi alkaa syyskuussa. 
 
Lisätietoja: lastenohjaaja Maarit 
Mustakallio, p. 09 2340 6116. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Lasten kanssa kirkkoon  
 
Vanhassa kirkossa, Suomenlinnan kirkossa sekä 
Tuomiokirkossa on omat tilat lapsiperheille. Sieltä 
voi osallistua messuun samalla kun pienimmät 
leikkivät tai piirtävät. 
 

TULKAA MESSUUN MUKAAN!   
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