
 

PERHEILLE ja LAPSILLE 
Tuomiokirkkoseurakunnassa 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa on monenlaista 
toimintaa, joka on erityisesti suunnattu lapsille tai koko 
perheelle.  

Kerhoja on niin koululaisille, vauvoille äiteineen kuin perheillekin. 
Perhemessut ja tapahtumat sekä juhlapyhien erityistilaisuudet 
ovat avoimia kaikille. Kaikki kerhot ovat maksuttomia. 

Koululaisten viikonloppuleirejä ja 
perheleirejä järjestetään molempia 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi 
koululaisille on päiväleirejä ja kesällä 
telttaleirejä. Teemme myös yhteistyötä 
päiväkotien, koulujen ja seitsemän 
partiolippukunnan kanssa.  

Olet tervetullut mukaan toimintaan 
– ja myös suunnittelemaan ja 
toteuttamaan sitä! Yhteystietomme 
löytyvät takasivulta. 
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Perhekerho tuo keidashetken arkeen! 
Kerho on kohtaamispaikka kotona lastaan hoitaville 
vanhemmille, isovanhemmille tai muille lapsen hoitajille. 
Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, vaan paikalle voi 
tulla silloin kun sopii. Saat jakaa toisten aikuisten kanssa arjen 
iloja ja huolenaiheita. Kerhossa on kahvi-, tee- ja mehutarjoilu.  

Kerhokausi alkaa viikolla 35 eli 26.8. lähtien 

Meritullin kerhotilassa torstaisin klo 15-17 
(Meritullintori 3, 2.kerros)  

Hyvän toivon kappelilla  
maanantaisin ja tiistaisin klo 9.30-12 
(Länsisatamankatu 26-28) 

Katajanokan seurakuntakodin Nokkamuki-kahvila perheille 
avoinna pe klo 10-13 (Kauppiaankatu 8-10 b).  

Hyvän toivon kappelilla 
ESIKOISVAUVAKERHO tiistaisin klo 13-14.30 
(Länsisatamankatu 26-28,) 

Mikael Agricolan kirkon lastentilassa  
torstaisin klo 10-11.30 ja lisäksi liikuntaleikkejä jumppasalissa. 
(Tehtaankatu 23, ) 

 

 

 

Kaste suojaa lasta ♥ 



 

Iloa ja intoa koululaisten kerhoista! 
Olkkarit ovat koululaisten avoimia iltoja, joihin ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Olkkarissa leivotaan, pelataan, 
askarrellaan, leikitään, skabaillaan ja pidetään hartaus. Isojen 
Olkkarissa on lisäksi vastuunkantajakoulutusta. 

Kuorokerhossa laulamisen lisäksi myös askarrellaan ja 
musisoidaan muutenkin. Kokkikerhossa kokkaillaan herkkuja ja 
ruokia kerholaisten toiveiden mukaan. Kerhoihin 
ilmoittaudutaan etukäteen koko loppukaudeksi! Lisäksi välillä 
järjestetään kolmen kerran kerhoja, joista ilmoitellaan netissä. 

Olkkari tiistaisin klo 14-17 (alkaa 13.8.) 
Suomenlinnan kirkon kryptassa 
(Suomenlinna c 43, Nana ja Hanna) 

Kuorokerho Vanhan kirkon Varpuset ke klo 14.30-15.30 (alkaa 
14.8.) 
Vanhassa kirkossa 
(Lönnrotinkatu 6, Nana ja Yke) 

Isojen Olkkari 6-8 lk torstaisin klo 16-18 (alkaa 15.8.) 
Suomenlinnan kirkon kryptassa (Suomenlinnan C 43, Nana) 

Kokkikerho torstaisin klo 15-17 (alkaa 22.8.) 
Mikael Agricolan kirkon kryptassa 
(Tehtaankatu 23, sisäänkäynti katutasosta oikealta, Hanna) 

Kokkikerho perjantaisin klo 15-17 (alkaa 23.8.) 
Hyvän toivon kappelilla 
(Länsisatamankatu 28, Hanna) 



Lasten kanssa kirkkoon? Kyllä vaan! 
Lapset ja lapsiperheet ovat lämpimästi tervetulleita jumalanpalveluksiin. 
Vanhassa kirkossa, Tuomiokirkossa ja Suomenlinnan kirkossa on lapsille 
oma nurkkaus, jossa voi leikkiä, lukea ja piirtää messun aikana. 

Erityisesti perheille suunnattuja perhemessuja järjestetään eri kirkoissa 
muutamia kertoja vuodessa.  

Enkeleiden sunnuntain perhemessu Hyvän toivon kappelilla 29.9 klo 
12.00 

Colafamily joulunavaus Agricolan kirkossa 30.11. klo 16 

Kaikkien yhteinen Hoosianna- kirkko Tuomiokirkossa 1.12 klo 10.00 ja 
Suomenlinnan kirkossa klo 14.00 

Lasten joulukirkot: 
Tuomiokirkossa tiistaina 17.12 klo 9.30, 10.15 

Mikael Agricolan kirkossa torstaina 19.12 klo 9.30, 10.15 

Vanhassa kirkossa perjantaina 20.12 klo 9.30, 10.15 

Kysy lisää!  
helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 
tuomiokirkkoseurakunta 

Päivi Yli-Korpela, kasvatuksen työalajohtaja 050 552 7066 
Hanna Ikäheimo, nuorisotyönohjaaja 050 4367 586 
Nana Honkasalo, nuorisotyönohjaaja 040 753 2483 
Milla Kiiski, perhetyöntekijä 050 560 5592 
Mari Kanerva, kasvatuksen pappi, 050 598 6073 
Yrjö Ikonen, kouluikäisten pappi 050 556 7900 
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi 


