Paavalin syksy
TUTUSTU
PAAVALIN SEURAKUNNASSA
SYKSYLLÄ 2022 JÄRJESTETTÄVÄÄN
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LASTEN JA PERHEIDEN TOIMINTA
Toiminta alkaa viikolla 35. Viikolla 42 ei kokoontumisia (syysloma).
Ryhmien kokoontumiset Paavalinkirkolla. Ryhmissä vapaita paikkoja,
tule mukaan!

ODOTTAVIEN TEEHUONE
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa keskiviikkoisin
31.8.–4.10. klo 17–18.30. Ensimmäistä lastaan
odottaville. Rentoa keskustelua vauvan
odotuksesta ja tulevasta vanhemmuudesta.
Tule yksin tai yhdessä puolison kanssa. Mukaan
saat kassin, johon kerätään muistoja odotuksesta.
Ryhmä on maksuton.
Ryhmään ilmoittautuminen:
tuija.heinonen@evl.fi

PARISUHDE TURVASATAMANA –RYHMÄ
Ryhmä ensimmäistä lastaan odottaville pareille
parisuhteen huoltamiseksi ja vuorovaikutuksen
parantamiseksi.
Ryhmä kokoontuu 22.9. alkaen torstaisin klo
17.30–19 Paavalinkirkolla. Kokoontumisia on
yhteensä 10 kertaa viikoittain (ei 24.11.),
viimeinen kerta 1.12.
Ryhmä perustuu integratiivisen pariterapian
menetelmille ja käytämme Turvasatamamateriaalia ja harjoituksia. Harjoitukset tehdään
pääasiassa oman parin kanssa. Ryhmä on
luottamuksellinen ja maksuton.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: ohjaaja pastori
Arja Rannanpää-Kortelainen, joka tekee
perheneuvontaa osana työnkuvaansa.
P. 050 377 4024 tai arja.rannanpaakortelainen@evl.fi.

SYLIVAUVAT–RYHMÄ
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa tiistaisin 30.8.–
4.10. klo 9.30–11. Tarkoitettu ensimmäisen
lapsen saaneille äideille ja heidän vauvoilleen.
Vertaisryhmä, jossa keskustellaan uuden
elämäntilanteen herättämistä kysymyksistä ja
kokemuksista. Teemoja mm. äidin identiteetti,
suhde vauvaan ja vauva-arki. Keskiössä ovat
äidin tunteet ja tarpeet. Kerhossa myös
kahvitellaan, lauletaan, leikitään ja pidetään
pieni hartaushetki. Ohjaajana seurakunnan
varhaiskasvatuksen työntekijä. Maksuton.
Ryhmään ilmoittaudutaan ennakkoon:
tuija.heinonen@evl.fi.

MUSKARIT
Muskarit 0–3-vuotiaille Paavalinkirkolla maanantaisin ja torstaisin.
Syyskausi: 29.8–8.12.2022. Ilmoittautuminen syksyn ryhmiin
nettisivujen kautta: helsinginseurakunnat.fi/paavali
Vauva- ja tenava-muskareissa lauletaan, soitetaan, kuunnellaan
musiikkia ja liikutaan musiikin tahdissa Päivi Lindbergin ohjauksessa.
Muskaritoiminta maksaa 35€/syyskausi. Ilmoittautuminen on sitova eikä
maksua hyvitetä, jos osallistuminen peruuntuu osallistujan toimesta.
Ryhmien ikärajat ovat suuntaa-antavia.
Vauvamuskarit 0−1-vuotiaille
• Ma klo 13−13.30, kirkkosali
• Ma klo 14.45–15.15, kirkkosali
• To klo 10.30–11, seurakuntasali
• To klo 12.45–13.15, seurakuntasali
• To klo 13.30–14, seurakuntasali
Tenavamuskarit 1−3-vuotiaille
• To klo 10–10.30, seurakuntasali
• To klo 12–12.30, seurakuntasali
Muskarit 0−3-vuotiaille (”sisarusryhmät”, avoin muillekin 0–3vuotiaille)
• Ma klo 13.45−14.15, kirkkosali
• To klo 9.15−9.45, seurakuntasali
• To klo 14.15−14.45, seurakuntasali

PERHEKAHVILA
Torstaisin klo 9–11 alakerran
nuorisotilassa. Luvassa yhdessäoloa,
tekemistä ja leikkiä lapsille, pientä
syötävää. Avoin kaikille, ei
ennakkoilmoittautumista, voit tulla
silloin, kun sinulle sopii.

PYHÄKOULU PIKKUPAAVALIT
Keskiviikkoisin klo 17.45–18.45
päiväkerhotilassa 31.8–28.9. sekä
26.10.–23.11. 3-vuotiaista ylöspäin.
Ohjaajina vapaaehtoiset
pyhäkouluopettajat. Ei
ennakkoilmoittautumista, maksuton.
Lapselle tarjotaan pieni iltapala.
Pyhäkoulussa lapsi saa iloa, ihmettelyä,
musiikkia ja hiljentymistä arjen keskelle.

VALLILAN PERHEAAMU
Perjantaisin klo 10-11 Leikkipuisto
Vallilan sisätiloissa (Kangasalantie
11). Perheiden kohtaamispaikka. Tule
leikkimään, laulamaan, loruilemaan,
liikkumaan ja taiteilemaan vaihtuvin
teemoin. Ei ennakkoilmoittautumista,
tule silloin kun sinulle sopii. Paikalla
leikkipuiston ja seurakunnan työntekijä.
Huom! Pe 30.9. on Vauvan Päivä ja
silloin perheaamussa tarjolla erityistä
omaa ohjelmaa vauvoille.

Ajankohtaista tietoa löydät Facebookista ja Instagramista:
Paavalin lapset ja perheet. Päivitämme tietoa myös nettisivuillemme:
helsinginseurakunnat.fi/paavalinseurakunta/artikkelit/lastentoimintapaava
lissa. Toiminnasta voi tiedustella sähköpostilla: tuija.heinonen@evl.fi

ALAKOULUIKÄISTEN LEIRI KORPIRAUHASSA
21.–23.10.2022
Lähde leirille mukaan yhdessä Kallion, Töölön, Lauttasaaren ja
Tuomiokirkkoseurakunnan koululaisten kanssa. Leirille Paavalin
seurakunnasta osallistuvat nuorisotyönohjaaja Ann-Marie Ahlsten ja
nuorisotyönohjaajaopiskelija. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkin
löydät elo-syyskuussa osoitteesta http://tiny.cc/junnuleiritpaavali.

NUORTEN TOIMINTA
NUORTEN TOIMINTA ON TARKOITETTU 7-LUOKKALAISILLE JA
SITÄ VANHEMMILLE NUORILLE

TOIVO-NUORTENILLAT
Tiistaisin 13.9.–13.12. klo 17–20
nuortentilassa Paavalinkirkon pohjakerroksessa
(ei 18.10. eikä 6.12.).TOIVOnuortenillassa on
yhteistä ohjelmaa noin klo 18 alkaen. Tarjolla
iltapalaa tai yhdessä valmistettu ateria. Illan
päätteeksi sisaruspiiri. Isostoiminnan startti
20.9. pidetään nuortenillan yhteydessä.

RENTONUORTENILLAT
Parillisten viikkojen sunnuntaisin (25.9., 9.10.,
6.11., 20.11. ja 4.12.) klo 17–20 Paavalinkirkon
nuortentilassa. RENTOnuortenilloissa on
vapaamuotoista olemista ja pelailua. Tarjolla
iltapalaa tai yhdessä valmistettu ateria. Illan
päätteeksi sisaruspiiri.

RIPPIKOULUT 2023
Paavalin seurakunnan ripareille
ilmoittaudutaan lokakuussa.
Riparipaikat jaetaan
marraskuussa. Riparit alkavat
riparisunnuntaina 29. tammikuuta.
Keväällä riparilaiset tutustuvat
toisiinsa, ripariohjaajiin ja
seurakuntaan. Kesällä vietetään
tiiviimmin aikaa yhdessä leireillä
tai kirkolla. Ja lopuksi juhlitaan
konfirmaatioita.
Riparille osallistutaan yleensä sinä vuonna, kun täytetään 15 vuotta.
Vuonna 2023 rippikoululaiset ovat syntyneet vuonna 2008. Jos olet
aloittanut koulun vuotta aiemmin tai myöhemmin, voit käydä riparin
samaan aikaan luokkatovereidesi kanssa.
Riparille ovat tervetulleita kaikki riippumatta siitä, onko kastettu tai
kuuluuko kirkkoon. Jos sinua ei ole kastettu, voit osallistua riparille ja
pohtia, haluaisitko että sinut kastetaan. Jos sinut on kastettu, mutta et
kuulu kirkkoon, voit osallistua riparille ja miettiä, haluaisitko liittyä
kirkkoon.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen
tapahtuu 1.–31.10. osoitteen
http://tiny.cc/paavalinriparit kautta.
Paavalinkirkolla pidetään ripari-info
28.9. klo 18 alkavan puolen tunnin
messun jälkeen kirkkosalissa. Infoon
ovat tervetulleita muissa kuin alueen
yläkouluissa käyvät nuoret ja sekä
rippikouluikäisten huoltajat.
Lisätietoa Paavalin ripareista antaa
nuorisotyönohjaaja Ann-Marie Ahlsten
050 3758604, ann-marie.ahlsten@evl.fi
Vuoden 2023 kehitysvammaisten
rippikouluilmoittautumisia ottaa
vastaan diakoni Marja Leena Kallio
050 3800947, marjaleena.kallio@evl.fi

RIPARIRYHMÄT
Päiväripari Paavalinkirkolla
Oman ryhmän päivä sunnuntaina 7.5. klo 10–15.30 ja
vanhempainilta klo 16–17
Ripariviikko 12.–16.6.
Konfirmaatio sunnuntaina 18.6. klo 10

LEIRIT
Porkkala
Oman ryhmän päivä lauantaina 6.5. klo 10–15.30 ja
vanhempainilta klo 16–17
Leirijakso 5.–12.6.
Konfirmaatio lauantaina 17.6. klo 10 Paavalinkirkossa
Vanha Tuusjärvi
Oman ryhmän päivä 13.5. klo 10–15.30 ja vanhempainilta klo 16–17
Leirijakso 19.–26.6. (Huom! Riparin aikana juhannus)
Konfirmaatio sunnuntaina 2.7. klo 10 Paavalinkirkossa
Lohiranta
Oman ryhmän päivä lauantaina 27.5. klo 10–15.30 ja
vanhempainilta klo 16–17
Leirijakso 3.–10.7.
Konfirmaatio sunnuntaina 16.7. klo 10 Paavalinkirkossa
Mannila
Oman ryhmän päivä sunnuntaina 28.5. klo 10–15.30 ja
vanhempainilta klo 16–17
Leirijakso 31.7.–7.8.
Konfirmaatio sunnuntaina 13.8. klo 10 Paavalinkirkossa

YÖNUORTENILTA 14.–15.10. KLO 19–07
Ilmoittautuminen 13.-30.9. erillisellä lupalapulla, jonka voit noutaa
nuortenilloista tai pyytää sähköisesti Ann-Marielta:
ann-marie.ahlsten@evl.fi.

ISOSTOIMINTA
Isostoiminnan startti 20.9. pidetään nuortenillan yhteydessä klo
17–20 kirkkosalissa. Isostoimintaan ovat tervetulleita riparin käyneet
nuoret. Isostoiminta on monipuolista toimintaa ja tekemistä, välillä
pienissä porukoissa ja välillä koko porukalla. Opitaan uusia asioita
itsestä, muista ja Jumalasta. Isostoimintaa järjestetään rippikoulun
jälkeen kahden vuoden ajan. Isostoiminnan jatko-osaan
apparitoimintaan voi ilmoittautua sinä syksynä, kun seuraavana
vuonna täyttää 18 vuotta.

NUORET AIKUISET
18 VUOTTA VUONNA 2023 TÄYTTÄVÄT JA SITÄ VANHEMMAT

Paavalinkirkon nuortentila pohjakerroksessa on varattu nuorille
aikuisille torstaisin 8.9.–15.12. klo 17–20 toukokuun loppuun.
Voit tulla hetkeksi silloin tällöin tai jatkuvasti. Illoissa on tarjolla
iltapala tai ruoka, joka valmistellaan yhdessä.

Joululeiri 10.–12.12. Korpirauhassa
Lepoo-leiri 17.–19.2.2023
nuorille ja nuorille aikuisille.
nuorille aikuisille Lohirannassa.
Tarkemmat tiedot lokakuussa.
Ilmoittautumistiedot joulukuussa.

SYKSYN KONSERTIT
PAAVALINKIRKOSSA
SYYSKUU
Su 18.9. klo 18 Da Pacem - anna rauha
Cappella tibia esittää renessanssin kirkko- ja laulumusiikkia.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
La 24.9. klo 18 Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen koulutuspäivien
iltakonsertti
Kamarikuoro Kaamos, johtaa Visa Yrjölä; Sabrina & Saarten tyttäret,
johtaa Sabrina Ljungberg; Naiskuoro KYN, johtaa Kaija Viitasalo.Liput
25/15€.
Su 25.9.2022 klo 16–19 "Uutta urkumusiikkia Suomesta” Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n seminaari
Jan Lehtola ja Peter Peitsalo esittävät urkuteoksia säveltäjiltä Matti
Heininen, Maija Hynninen, Jan Lehtola, Lauri Mäntysaari ja Veli-Matti
Puumala. Paneelikeskustelut uruille säveltämisestä sekä hymneistä
urkusävellyksissä.Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Seminaari on maksuton ja kaikille avoin, tervetuloa!

LOKAKUU
La 2.10. klo 10 Riemulaulut - Varjeluksen
ilta –konsertti Yle TV1
Kuorot: Sounds of Mercy, joht. Jepa Lambert,
Kaisaniemen ala-asteen musiikkiluokka, joht.
Anna Hurme sekä Gospelbändi.
Saarnavieraana artisti Mikael Gabriel.
Juontajina Elina Vaittinen ja Kari Kanala.

Su 2.10. klo 16
Sortavala-säätiön konsertti
Jussi Merikanto, solisti; Juho Alakärppä,
piano, Cantores minores, johtaa Hannu
Norjanen. Vapaa pääsy.
Pe 7.10. klo 17 Vox Silentii Laulumeditaatio
– Birgittalaissisarten lauluja Naantalin
luostarista.
Vapaa pääsy.
La 29.10. klo 18 Laulun lähteillä
Akateeminen Laulu ja Tampereen Yliopiston Laulajat,
johtaa Dominik Vogt & Emmi Saulamaa.
Liput 18€/10€.

MARRASKUU
Ma 7.11. Klo 19 Pekka Toivonen Piano Week 2022:
”Joutenlaulu” – Modernia kuoromusiikkia
Pekka Toivonen, sävellys, piano; Heikki Mäntymaa, performanssi.
To 10.11. klo 19 Naisen kasvutarina
Philomela-kuoro, johtaa Marjukka Riihimäki, Päivi Järvinen, ohjaus ja
koreografia. Philomela haluaa kunnioittaa tällä vuonna 2022
tehtävänsä jättävän Marjukka Riihimäen elämäntyötä. Liput 25€.
Pe 11.11.klo 17 Vox Silentii Laulumeditaatio – Pyhäin lauluja
Vapaa pääsy.
Su 13.11. klo 14 Suomen pianoakatemian konsertti
Nuorten pianoakatemian lahjakkaat oppilaat esittävät mm. Mozartin
pianokonserttoja kamariorkesteri Camerata Vihdin solisteina. Konsertin
johtaa Ruut Kiiski. Vapaa pääsy/ohjelma 10€.
La 19.11. klo 19 Espoo Sinfonian konsertti

PAAVALINKIRKOLLA KOKOONNUTAAN
YHTEEN KAKSI KERTAA VIIKOSSA
HILJAISEEN RUKOUKSEEN
Keskiviikkoisin 7.9.–30.11. klo 17.10–17.50 kokoontuu Paavalinkirkon
urkuparvella Kristillisen meditaation ryhmä. Ryhmää ohjaa Risto
Lehtinen.
Perjantaisin 30.9.–23.12. klo 8.30 kokoontuu Paavalinkirkon kuorissa
Sydänrukouksen ryhmä. Ryhmää ohjaa Tuuli Aitolehti.
Molemmat ryhmät ovat avoimia eikä niihin tarvitse ilmoittautua.
Ensikertalaisena pääset mukaan milloin vain, kun tulet 15 minuuttia
ennen alkua paikalle. Ryhmät sopivat monenlaisista perinteistä
tuleville rukoilijoille ja etsijöille. Ennakkotaitoja ei tarvita.
Kristilliseen meditaatioon kuuluu lyhyt saatepuhe meditaatiota varten,
Sydänrukouksessa käytetään välillä lyhyttä rukouslaulua. Molempiin
tapoihin kuuluu noin 20 minuutin hiljainen meditaatio, jossa
meditaation aikana mieleen nousevista ajatuksista, tunteista ja
aistimuksista lempeästi palataan tietoisena olemisen tilaan
yksinkertaisen rukoussanan avulla. Näin rukouksen harjoittaja sanoo
”kyllä” Jumalan läsnäololle ja toiminnalle omassa elämässään.
Hiljaisessa rukouksessa on monenlaisia vaikutuksia ihmiseen.
Ensinnäkin rukous johdattaa hiljaiseen tilaan, jossa voi kokea yhteyden
Jumalaan. Vähitellen irrottautuminen mielenliikkeistä leviää
harjoituksesta arkeen. Näin rukoilija huomaa, että hän ei enää samalla
tavalla samastu omiin ajatuksiinsa tai elämänsä tapahtumiin kuin
ennen. Rukous vie uusille poluille ja tuo eteen elämän yllätyksiä,
hyvällä tavalla. Hiljainen rukous tuo usein rukoilijalle syvän
kokemuksen Jumalan levollisesta läsnäolosta.
Lähdetkö hiljaisen rukouksen tielle?
Pääset alkuun Paavalinkirkon ryhmissä,
jotka edustavat hieman erilaisia perinteitä
hiljaiseen rukoukseen. Kumpikin tapa ”lähtee
käyntiin” kun hiljentyy meditatiiviseen
rukoukseen kaksi kertaa päivässä noin 20
minuuttia kerrallaan. Tämä aika on lahja
omalle itselle oman elämän keskellä.
Aikaa sinulle ja Jumalalle, kahdestaan.

MEDITATIIVINEN TANSSI
Syyskaudella maanantaisin
klo 17.15–18.15 kirkon yläsalissa
1. jakso 5.9., 12.9. ja 19.9.
Hinta 15 €.
2. jakso 26.9., 3.10., 10.10. ja 17.10
Hinta 20 €.
3. jakso 24.10., 31.10. ja 7.11.
Hinta 15 €.
4. jakso 14.11., 21.11., 28.11. ja 5.12.
Hinta 20 €.
Yksittäinen tutustumiskerta 6 €.
Meditatiivinen tanssi on koko kehon rukousta rauhallisen musiikin ja
liikkeen kera. Se on sekä mielen että kehon huoltoa. Piirissä tehtävät
liikesarjat ovat pääosin yksinkertaisia, erityisiä tanssitaitoja ei tarvita.
Sopii kaikenikäisille. Vaikeusaste pysyy samana eri jaksoilla.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Ohjaaja tanssipedagogi, TM Tiina Saraaho p. 050 490 6014 tai saraaho@gmail.com

PYHIINVAELLUKSIA JA MUITA RETKIÄ

Syksyn vaellusaikataulu
13.10. Seurasaari
27.10. Kulosaaren kirkko ja
Leposalmen hautausmaa
10.11. Sinebrychoffin
museo
24.11. Töölön kirkko

Tule mukaan vaeltamaan yhdessä!
Tapaaminen Paavalinkirkon
pääovien edessä joka toinen torstai
klo 11.
Pukeudu sään mukaan ja ota
mukaan eväät itsellesi. Pidemmälle
suunnatuilla vaelluksilla taitamme
osan matkaa julkisilla
kulkuvälineillä. Jos sinulla ei ole
matkalippua, saat sellaisen.
Tarkempia tietoja:
hanna.aschan@gmail.com,
p. 0400 358815.

PUHKEA KUKKAAN -KONFERENSSI
TEEMALLA RAKASTETTU LA 1.10.2022
Klo 13 RAKASTETTU
- Perheterapeutti Elli Meklin
luennoi kirjansa "Nimesi on
rakastettu" pohjalta.
- Tanssiesitys, Nella Skogberg
ja Johanna Cox.
Klo 14.30 KAHVIT
Klo 15.00 TYÖPAJAT
- Kirjoitus, Anna-Mari Kaskinen
- Tanssi, Tiina Sara-aho
- Draama, Inka Reyes
- Maalaus, Hanne Kiiveri
Työpajojen vetäjät ovat alansa
koulutettuja ja inspiroivia
ammattilaisia. Työpajat eivät
vaadi aikaisempaa kokemusta.
Klo 16.30 RUOKATAUKO

klo 18.00 ILTAJUHLA
- Jippu
- Muotinäytös
- Pyörätuolitanssia, Tiina
Uimonen ja
Birgitta Starast
-Juontajana Elina Koivisto
Messu
- Saarna Anna-Mari
Kaskinen
- Kanttori Sanna-Maarit
Hakkarainen
Tapahtuma järjestetään
Paavalinkirkossa ja
samassa rakennuksessa
olevissa tiloissa. Vapaa
pääsy, ei ilmoittautumista.

VARUSTAMO HERMANNIN VERSTAAN SYKSY
Sorvauskurssi maanantaisin 10.10–31.10. klo 16–18. Ilmoittaudu 1.10.
mennessä.
Puutyökurssi 7.11.–5.12. klo 16–18. Kurssilla voit valmistaa esim.
jakkaran, maustehyllyn tai linnunpöntön. Materiaalimaksu menekin
mukaan. Ilmoittaudu 31.10. mennessä.
Ilmoittautumiset molempiin ryhmiin Pekka Tähtiselle: 0415470778
tai pekka.tahtinen@evl.fi

ARKIRETRIITTI
Paavalinkirkon alasalissa maanantaisin 24.10.–21.11.2022 klo 18–19.30
Maksuttomassa arkiretriitissä hiljennytään oman arjen keskellä.
Ryhmä kokoontuu kerran viikossa viisi kertaa. Väliajoilla osallistujat
varaavat päivittäin 20–30 minuuttia aikaa hiljentymiseen oman
aikataulunsa mukaan. Jokaiselle päivälle annetaan hiljentymistä tukeva
Raamatun teksti sekä muuta materiaalia.
Ryhmätapaamisissa jaetaan ajatuksia ja kokemuksia sen verran kuin
haluat jakaa. Ryhmää ohjaa Risto Lehtinen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Arja Rannanpää-Kortelainen:
050 377 4024 tai arja.rannanpaa-kortelainen@evl.fi.

SYYSPÄIVÄKIRJA TERAPEUTTISEN KIRJOITTAMISEN RYHMÄ
Paavalinkirkolla torstaisin klo 17-19 alkaen 15.9
Itseään voi kannatella läpi pimenevän syksyn oman kynän avulla.
Joskus siitä, mistä on vaikea puhua, voi olla helpompi kirjoittaa.
Ryhmässä kirjoitetaan omasta elämästä ja keskustellaan yhdessä sen
herättämistä ajatuksista.
Tekstejään saa lukea ääneen, mutta kaikkea ei tarvitse jakaa.
Aiempaa kokemusta kirjoittamisesta ei tarvita. Ryhmässä ei opetella
kirjoittamaan paremmin eikä kenenkään tekstejä arvostella.
Ryhmää ohjaa kirjailija ja kirjallisuusterapiaohjaaja Julia Virkkunen.
Ilmoittautumiset: virkkunenjulia@gmail.com

TULE MUKAAN TEKEMÄÄN VILLASUKKIA!
Meillä on iso tarve vuonna 2023 itse tehdyille aikuisten villasukille.
Niitä annetaan eri tilanteissa tärkeille seurakuntalaisille, esimerkiksi
heille, jotka kastetaan rippikoulun yhteydessä ja heille, jotka
osallistuvat sururyhmään ja heille, jotka toimivat isosena
rippikouluissa.
Oletko käsityökonkari ja etsit uusia haasteita? Oletko aloittamassa
uutta harrastusta? Haluatko tehdä konkreettisesti hyvää käsilläsi? Olet
erittäin lämpimästi tervetullut Sukkatuntiin. Voit olla mukana itsellesi
sopivalla tavalla ja tulla hakemaan lankoja Sukkatunnin aikana
Paavalinkirkosta ke klo 13–14 seuraavina päivinä 28.9. / 12.10. /
26.10. / 9.11. / 30.11. tai sitten voit sopia noudosta erikseen sinulle
sopivana aikana.
Sukkatunnin aikana vaihdetaan kuulumisia sukantekemisestä,
mietitään tulevien sukkien ohjeita ja malleja ja silloin on myös hyvä
esittää omia toiveita sukantekoon liittyen. Käyttämämme lanka on
Novitan 7-veljestä langat, puikkosuositus 3,5. Lankoja voi hakea 28.9.
alkaen.
Sukkatunti järjestää tarvittaessa villasukkakoulun, jos haluat mukaan
niin laita Tuulille sähköpostia. Sukkatuntiin voit osallistua oman
aikataulusi mukaan kerran tai vaikka joka kerta. Syyskauden sukat
yritetään saada valmiiksi ja toimitettua joulutauon aikana.
Mukana Sukkatunnissa on Paavalin pappi Tuuli Aitolehti. Tavoitat
Tuulin parhaiten sähköpostitse: tuuli.aitolehti@evl.fi

VAPAAEHTOISEKSI? TUTUSTU ERILAISIIN
VAPAAEHTOISTEHTÄVIIN, OTA YHTEYTTÄ
JA TULE MUKAAN!

PYHÄKOULUOHJAAJAKSI?
Tule mukaan tiimiin ideoimaan ja toteuttamaan elämyksellisiä
pyhäkouluja. Pyhäkoulutyössä on mahdollista hyödyntää uusinta tietoa
ja menetelmiä mm. kristillisen varhaiskasvatuksen saralta.
Voit olla esimerkiksi teologian tai sosiaali- ja kasvatusalan opiskelija
tai muu alasta kiinnostunut. Hakijalta toivomme ennen kaikkea
motivoitunutta ja innostunutta asennetta lasten parissa toimimiseen
sekä sitoutumista koko lukuvuoden ajaksi (syyskuu 2022-toukokuu
2023) kahteen-neljään kertaan kuukaudessa (keskiviikkoisin).
Pyhäkouluohjaajan on oltava ev.lut.kirkon jäsen ja hänen on esitettävä
rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä (504/2002)).
Paavalin seurakunnassa toimii tällä hetkellä pyhäkoulu Paavalinkirkolla
keskiviikkoisin klo 17.45–18.45. Pyhäkoulua ohjataan pareittain.
Pyhäkoulussa käy kerrallaan keskimäärin 6-10 lasta ja iältään he ovat
noin 3–7-vuotaita. Pyhäkoulun ohjaamisesta maksetaan palkkio 10€/h
tai 15€/1,5h. Perehdytämme ja koulutamme kaikki ohjaajat! Pyhäkoulun
ohjaaminen on positiivinen asia myös CV:ssä, jos tavoittelee
seurakunta- tai kasvatusalan töitä.
Lähetäthän hakemuksesi mahdollisimman pian, viimeistään 30.9.
mennessä osoitteeseen: tuija.heinonen@evl.fi

OLISITKO ILOKSI YKSINÄISELLE TAI PIENTÄ APUA
TARVITSEVALLE?
Seurakunnan vapaaehtoiset
käyvät tervehtimässä
säännöllisesti esim. yksin asuvia
vanhuksia, jotka saattavat olla
hyvinkin yksinäisiä. Joskus
lähimmäinen voi olla myös
ulkoiluseurana iäkkäille ihmisille.
Seurakunnalta kysytään myös
saattoapua esim. messuun.
Lähimmäisenä toimiminen voi olla
säännöllistä toimintaa tai
satunnaista saattoapua.
Diakoniatyöntekijä haastattelee ja
opastaa uudet lähimmäiset ja
tutustuttaa asianosaiset henkilöt
toisiinsa.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
diakoniatyöntekijä Kirsti
Hietalahti, kirsti.hietalahti@evl.fi,
p. 0503804184

TULISITKO KEITTÄMÄÄN KIRKKOKAHVEJA?
Paavalissa kokoonnutaan kirkkokahveille aina sunnuntaisin messun
jälkeen. Kahvin lisäksi tarjolla on teetä ja pullaa tai muuta pientä makeaa.
On mukava istua hetki yhdessä kahvikupin ääressä, jutella tai vain nauttia
kupista kuumaa. Jotta tämä kaikki toteutuisi, tarvitsemme kirkkokahvien
järjestäjiä. Ihmisiä, jotka ovat valmiita tulemaan kirkolle vähän ennen
messua, ottamaan keittiössä pullia pakkasesta sulamaan, kattamaan
pöydän seurakuntasaliin, laittamaan kahviautomaatit valmiiksi. Messun
jälkeen tarjoilemaan ja sitten siistimään paikat kahvituksen jälkeen.
Olisiko sinulla mahdollisuus ottaa kahvitusvuoro yhtenä tai
useampana sunnuntaiaamuna? Voit olla myös varalla ja tulla
tarvittaessa. Yksin ei tarvitse hommaa hoitaa, kahvituksessa on aina
mukana pari kolme ihmistä.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
pastori Petri Flinck p. 050 380 4164, petri.flinck@evl.fi

PIDÄTKÖ NEULOMISESTA?
Tule mukaan neulomaan pieniä kastetossuja tai vauvasukkia
lahjoitettavaksi Paavalin seurakunnassa kastettaville vauvoille!
Seurakunnassamme kastetaan vuosittain noin 130 lasta ja jokaiselle
heistä on tarkoitus antaa kastetossut tai –sukat.
Langat ja ohjeen joko valkoisiin kastetossuisin ja/tai Marttojen
vauvasukkiin voit hakea Paavalin seurakunnan kirkkoherranvirastosta,
Sammatintie 5, avoinna ma ja to klo 10–14 sekä ke klo 12–17. Ilmoita
lankojen noutamisesta pastori Arja Arja Rannanpää-Kortelaiselle (p. 050
377 4024, arja.rannanpaa-kortelainen@evl.fi) tai diakoniatyöntekijä
Kirsti Hietalahdelle (p. 0503804184 kirsti.hietalahti@evl.fi), halutessasi
voit samalla sopia noutoajan viraston aukioloaikojen ulkopuolelta.
Valmiit tuodaan kirkkoherranvirastoon, diakoniatyöntekijöille tai
suntiolle.
Halutessasi voit myös käyttää omia lankoja. Tällöin sinun ei tarvitse olla
etukäteen yhteydessä, vaan voit vain hakea tossujen/sukkien ohjeen ja
toimittaa valmiit virastolle. Voit myös neuloa sellaisella omalla mallilla,
joka soveltuu noin 70–80 sentin pituiselle vauvalle.
Sekä tossut että sukat tehdään 3 tai 3,5 numeron puikoilla, jolloin niihin
sopivalla langalla saadaan 70-80 senttiselle vauvalle sopivat
tossut/sukat neulojan käsialasta riippuen. Näin ne eivät jää aivan heti
pieneksi.
Lisätiedot: pastori Arja Rannanpää-Kortelaiselta
p. 050 377 4024, arja.rannanpaa-kortelainen@evl.fi

AVUKSI YSTÄVYYDENKAHVILAAN?
Tule mukaan rentoon ja mukavaan
kahvilaamme keittämään kahvia ja
laittamaan tarjoilut esille. Saat
hyvän opastuksen tehtävään.
Kahvilassa on aina mukana
diakoniatyöntekijöitä. Kahvila on
auki keskiviikkoisin klo 14–15.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
vastaava diakoniatyöntekijä
Birgitta Huhtaluhta,
birgitta.huhtaluhta@evl.fi, p. 050
3804198

JUMALANPALVELUKSET JA HILJENTYMINEN
Sunnuntaisin klo 10 Pääjumalanpalvelus
Maanantaisin klo 17.15–18 Meditatiivinen
tanssi Yläsalissa
Keskiviikkoisin klo 17.15–18 Kristillinen
meditaatio urkuparvella ja klo 18 Puolen
tunnin messu
Torstaisin klo 17–19 kirkko avoinna
hiljentymistä varten
Perjantaisin klo 8.15–9 Sydänrukous 30.9.
alkaen
Pe 9.9. klo 17 Vox Silentii Laulumeditaatio – Kelttirukouslauluja
Pe 7.10. klo 17 Vox Silentii Laulumeditaatio – Birgittalaissisarten lauluja
Naantalin luostarista
Pe 11.11.klo 17 Vox Silentii Laulumeditaatio – Pyhäin lauluja

LÄHETYSPYHÄ
Sunnuntaina 9.10. klo 10 Lähetyspyhä-messu
Saarna: Pauliina Parhiala Suomen Lähetysseurasta
Lähetyspappi Petri Flinck. Kolehti Lähetysseuran työlle.
Kirkkokahveilla: Ilmasta asiaa – talkoissa yhteisen maapallon
hyvinvoinnin puolesta.

KIRJALLISUUSTERAPEUTTINEN SURURYHMÄ
Tiistaisin 4.10.–29.11. klo 18.–20.30
Paavalinkirkolla
Sururyhmässä keskustellaan, luetaan valmiita
PaavaliSrk
tekstejä ja kirjoitetaan itse. Menetelmänä käytetään
paavalinseurakunta
kirjallisuusterapiaa. Keskiössä on lähiomaisen
kuolemaan, menetykseen liittyvä suru. Ryhmää
Paavalinseurakunta
ohjaa pastori ja kirjallisuusterapiaohjaaja Tuula
helsinginseurakunnat.fi/
paavalinseurakunta
Paasivirta. Hän haastattelee puhelimitse ryhmään
tulijat viikoilla 37–39. Ei vaadita aiempaa
kirjoittamiskokemusta.
Kirkkoherran
Ilmoittautumiset viimeistään 27.9.2022
Tuula Paasivirralle 040 556 9079 tai
ext-tuula.paasivirta@evl.fi.

virasto
Sammatintie 5,
00550 Helsinki
Auki: ma ja to klo 10–14
sekä ke klo 12–17
Yhteystiedot:
09 2340 5400,
paavali.srk@evl.fi

