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LapsiLLe ja perheiLLe

Perheiden teatteri-
retki turkuun

suositusikäraja  yli 4 v.
la 14.12.

jäätelöjuhlat

Kauden aloitustapahtuma
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Lisätietoja netissä: 
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Perheiden joulujuhla

Mikaelinkirkolla

ke 4.12. klo 17

Tarjolla joulupuuroa.

Perheiden joulukirkot
Mikaelinkirkolla

ti 10.12. klo 10
Östersundomin kirkolla

pe 13.12. klo 9.30

mellunkylän

jouluPuisto
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 Perheiden joulu-
laulumessu

+ taPaninajelut
Mikaelinkirkolla
to 26.12. klo 11



perheiLLe

Perheraamis tiistaisin klo 17.30-19.30 Mikaelinkirkolla.
Aikuisille ja lapsille osittain oma ohjelma. Yhteinen iltapala.

jouluinen iltaPerhekahvila torstaisin 14.11., 21.11. ja 28.11. klo 17-19
Mikaelinkirkolla.
Yhteinen ruokailu klo 17. Vapaata leikkiä ja jouluista puuhaa.

international Family evenings at Mikaelinkirkko on Thursday
(29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. and 5.12. ) at 17.30-19 hrs.
Is your family maybe combination of two cultures? Or did you come from another count-
ry to Finland? Or maybe you are just interested to have friends from other countries? 
These evenings are for you! We play, do crafts, discuss, pray and have evening snack. Feel 
free to call Minna Njumbe Njikang, 050 380 4053, if any questions.

ensi kertaa äidiksi -ryhmä on alle puolivuotiaille
esikoisvauvoille ja heidän äideilleen tarkoitettu vertaisryhmä.
Kuudella kokoontumiskerralla lorutellaan, lauletaan ja
liikutaan vauvojen kanssa ja jutellaan vanhemmuuteen
liittyvistä teemoista. Lisätiedot ja ilmoittautuminen
4.9. mennessä; lastenohjaaja Riitta Haikonen.
Mikaelinkirkolla keskiviikkoisin 11.9. -30.10.
klo 13.30-15.30 

Perhekerhoon voit tulla lapsesi kanssa 
vapaasti leikkimään, puuhailemaan ja askartele-
maan ilmoittautumatta. Yhteisissä tuokioissa usein 
musisoidaan, lorutellaan ja leikitään. Voitte nauttia 
myös kupposen kahvia tai teetä ja pientä välipalaa 
hintaan 1 €/perhe.
Toimintakausi ti 20.8. - to 5.12. (ei vko 42, ti 
12.11.)

•	 Mikaelinkirkolla tiistaisin
 klo 9.30-11.30 (yhteinen tuokio klo 9.30)
•	 Sakarinmäessä tiistaisin
 klo 10-12 (yhteinen tuokio klo 10)
•	 Leikkipuisto Mellunmäessä torstaisin
 klo 9.30-11.30 (yhteinen tuokio klo 10)
•	 Länsimäen kirkolla perjantaisin
 klo 9-13 (muskarihetki klo 10, kausi
 pe 30.8.-13.12)



LapsiLLe
Pyhis on lasten oma hetki Mikaelinkirkon messun aikana. Pyhäkouluun ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Ohjaajina toimivat koulutetut vapaaehtoiset.
Mikaelinkirkolla sunnuntaisin klo 11-12, toimintakausi 8.9.- 1.12. (ei vko 42)

mikaelin lastentuPa tarjoaa vanhemmille vapaahetken. Voit tuoda lapsesi 
leikkimään ja askartelemaan. Sopii myös vauvoille. Pakkaa lapselle mukaan eväät ja 
pienimmille vaipat. Toiminta on maksutonta. Ilmoittautuminen yhdeksi tai useammaksi 
kerraksi; lastenohjaaja Riitta Haikonen. Mikaelinkirkolla parillisilla viikoilla keskiviik-
koisin klo 9-11.30 ja parittomilla viikoilla maanantaisin klo 16-18.30.

iloPisarat- kuoro  (yli 6-vuotiaille) kokoontuu Mikaelinkirkolla ke 18-19.
Varhaisnuorten kuoro tarjoaa yhdessä laulamisen riemua, mukavia kavereita ja monen-
laisia tapahtumia, joissa kuoro pääsee esiintymään. Kuorotoiminta on maksutonta.
Lisätiedot ja sähköinen ilmoittautuminen 2019- 2020 ryhmään nettisivuillamme.
Tiedustelut; kanttori Kirsi Honkanen-Punkari.

Päiväkerho on 3-6 -vuotiaiden lasten varhaiskasvatusta. Luovuus, leikit, musiikki, 
kädentaidot, liikunta ja uusien asioiden tutkiminen kuuluvat päiväkerhon arkeen. Ker-
hossa käsitellään kristillisiä aiheita lapsentasoisesti ja elämyksellisesti kirkkovuoden tee-
mojen mukaan. Päiväkerhoryhmät kokoontuvat Mikaelinkirkolla. Lisätiedot ryhmistä 
ja ilmoittautuminen nettisivuillamme. Tiedustelut; lapsityönohjaaja Heli Nieminen. 

koululaisten iltaPäiväkerho toimii Mikaelinkirkolla. Syksyn ryhmään voi 
hakea opetusviraston lomakkeella alkuvuodesta. Katso lisää iltapäiväkerhosta 
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/
iltapaivatoiminta.
Seurakunnan järjestämää toimintaa löytyy nettisivuiltamme:
https://www.helsinginseurakunnat.fi/mikaelinseurakunta/kouluikaiset.html.stx.

If Finnish isn´t your strongest language, don´t hesitate to join us! Children and families with a 
multicultural background are warmly welcome to join our activities. We have family cafes in four 
different locations and many other activities as well. With us you get a chance to meet other 
families and strengthen your language skills. Our staff consists of professional educators, who are 
able to support your childs development. For further information, please contact Minna Njumbe 
Njikang, 050 380 4053.



Ota yhteyttä

heli nieminen, lapsityönohjaaja, 050 380 2012, heli.m.nieminen@evl.fi

auli karhu, lastenohjaaja, 050 380 4049
heidi ijäs, lastenohjaaja, 050 414 2290 

kirsi honkanen-Punkari, kanttori, 050 307 4259
riitta haikonen, lastenohjaaja, 050 324 8118

satu aho, lastenohjaaja, 050 477 9800 
sini ikävalko, varhaiskasvatuksen pappi, 050 381 1859

susanna stendahl, lastenohjaaja, 050 378 0315
tuuli valaranta, lapsiperhetyön diakoni, 050 436 5829

Lähetä sähköpostia: etunimi.sukunimi@evl.fi

jenni kahenvirta, varhaiskasvatuksen pappi, virkavapaalla 2/2020 asti

tOimipisteet
mikaelinkirkko Emännänpolku 1, Kontula, 09 2340 4815
leikkipuisto mellunmäki Pyhätunturintie 2
länsimäen kirkko Kerokuja 9, Vantaa (n. 600m Mellunmäen metroasemalta)
Päiväkoti sakarinmäki Knutersintie 924, Östersundom

seuraa meitä sOmessa

@helsinginmikaelinsrk
@ipmikael

Mikaelin seurakunnan perheet

 Tilaa perheiden uuTiskirje sähköposTiisi:
 www.kirkkohelsingissa.fi/mikael/uutiskirje
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