
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

                  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa mukaan seurakunnan toimintaan! 
 

 

  

Toimintaa 

lapsille ja perheille 
kevät 2023 

 
 
 

 

 



 

 

Perhekerho tuo keidashetken arkeen  

Kerho on kohtaamispaikka kotona lastaan hoitaville  

vanhemmille, isovanhemmille tai lapsen hoitajalle.  

• Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Tulette mukaan silloin, kun se sopii.  

• Saat jakaa toisten aikuisten kanssa arjen iloja ja huolenaiheita sekä vaihtaa 

kuulumisia ja kokemuksia kasvusta, kasvatuksesta ja yhdessäolosta.  

• Voi pohtia myös elämän syvempiä kysymyksiä. 

 

 
Kerhot viikoilla 2-20 

(talvilomaviikolla 8 ja pääsiäisviikolla 14 ei 

ole kerhoja) 

 

HYVÄN TOIVON KAPPELI  
Länsisatamank. 26-28 (Jätkäsaari) 

Perhekerho maanantaisin ja 

tiistaisin klo 9.30–12 

Vauvaperhekerho tiistaisin  

klo 13-14.30 
Perhetyöntekijä Milla Kiiski,  

p. 050 5605592 

Lastenohjaaja Janette Lintula,  

p. 050 4774471 

MERITULLIN KERHOTILA 
Meritullintori 3, 2. krs  

Perhekerho torstaisin  

klo 15–16.30 
Lastenohjaaja Janette Lintula,  

p. 050 4774471 

MIKAEL AGRICOLAN 
KIRKKO LASTENTILA 
Tehtaankatu 23 

Perhekerho perjantaisin  

klo 9.30-12 
Lastenohjaaja Janette Lintula,  

p. 050 4774471 

 

KATAJANOKAN 
SEURAKUNTAKOTI  
Kauppiaankatu 8-10 B 

Perhekahvila  

perjantaisin klo 10-12 
Perhetyöntekijä Milla Kiiski,  

p. 050 5605592 

 
 

Lapsi- ja perhetyön pappi 

Mari Kanerva 

p. 050 598 6073 

Sähköpostiosoitteet: 

etunimi.sukunimi@evl.fi 

 

 



 

 

Lasten kanssa kirkkoon  
 

Lapset ja lapsiperheet ovat lämpimästi tervetulleita  
sunnuntaisin pidettäviin jumalanpalveluksiin.  
 
 
Vanhassa kirkossa, Suomenlinnan kirkossa, Hyvän toivon kappelissa sekä 
Tuomiokirkossa on omat tilat lapsiperheille. Sieltä voi osallistua messuun 
samalla kun pienimmät leikkivät tai piirtävät. Seurakunta järjestää myös lasten 
kirkkohetkiä, jotka ovat hieman perinteisiä jumalanpalveluksia lyhempiä.  
 
Kirjepyhäkouluun voitte liittyä osoitteessa janette.lintula@evl.fi 
Saat suoraan kotiin pyhäkoulun ja voitte yhdessä elää kirkkovuoden kulkua. 

 

Messuja ja toimintaa:  
                                                    
la 21.1., 18.2., 11.3. ja 20.5.  
klo 9.30-11.30 Leikkilauntai perheille Hyvän toivon 

kappelilla  
 
su 5.2 klo 9.30  Hyvän toivon kappelin 5-v syntymäpäivä 

tapahtuma perheille.  
 
23.4. klo 12.00 Perhemessu Hyvän toivon kappelissa  
 
23.5. klo 9.30-12.00 Perheretki Jätkäsaaren Saukonpaadenrannan 

grillipaikalla piknikhengessä 
 
24.5. klo 9.30-12.00 Perheretki Suomenlinnaan piknikhengessä. 

Tavataan kauppatorilla noin 9.30. (tarkempi 

aikataulu lähempänä retkeä) 

 
31.5. klo 17.00-19.00 Kummipiknik Jätkäsaaren 

Saukonpaadenrannan grillipaikalla 
(säävarauksella sisällä Hyvän toivon kappelin 

lastentilassa) 

 

Lasten pääsiäiskirkot:  
ma  3.4. klo 9.30 & 10.15 Tuomiokirkossa    

ti 4.4. klo 9.30 & 10.15 Mikael Agricolan kirkossa          

ke 5.4. klo 9.30 & 10.15 Vanhassa kirkossa 

mailto:janette.lintula@evl.fi


 

 

 

TULE RIPUSTAMAAN KASTEHELMI VAUVALLESI 
SIUNAUKSEKSI ELÄMÄN MATKALLE!  
 
Hyvän toivon kappelin messussa sunnuntaisin klo 12 voit ripustaa vauvallesi kristallista 
tehdyn kastehelmen Elämän puu -kynttelikköön. Siellä kastehelmi loistaa sateenkaaren 
väreissä, kun auringon säteet osuvat siihen. Luemme messussa edellisen viikon aikana 
kastettujen nimet, ja samalla voit ripustaa kastehelmen omalle vauvallesi. Pyydämme 
myös rukouksessa enkeleitä heidän elämäänsä ja iloa ja siunausta koko perheelle. 
 
Kastehelmen ripustamiseksi voit tulla paikalla sunnuntaiaamuna klo 11.45 ja kertoa papille 
tai suntiolle, että olette ripustamassa helmen. Ennen messua on myös kirkkokahvit. Hyvän 
toivon kappeli löytyy Jätkäsaaresta, Länsisatamankatu 26. Lisätietoja: papit Mari Kanerva 
050-598 6073, mari.kanerva@evl.fi ja Hannu Varkki, 050-5121 820, hannu.varkki@evl.fi. 
Tervetuloa ripustamaan kastehelmeä! 

 

 

Lasten ja perheiden uutiskirjeen postituslistalle voit liittyä 

nettisivujemme lapset ja perheet kohdasta. 

Uutiskirjeessä saat tietoa lasten ja perheiden ajankohtaisista tapahtumista.   

 
 
 
 
 
 
Seuraa meitä myös täällä: 

 

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 
Toivon aarteet lapsille 

 
 

tuomiokirkkoseurakunta 
toivonaarteetlapsille 
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