
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

                  

 

               
 

 

Tervetuloa mukaan seurakunnan toimintaan! 
 

 

  

Toimintaa 

lapsille ja perheille 
syksy 2022 

 
 
 

 

 



 

 

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. 

Koronatilanteesta johtuen saatamme joutua rajoittamaan kävijämäärää. 

 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 35-48 

(syyslomaviikolla 42 ei 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 

Varhaiskasvatuksen ohjaaja Päivi 

Yli-Korpela, p.050 5527066  

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 työalajohtaja 

Päivi Yli-Korpela 

p. 050 552 7066 

 

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.  

 
Messuja ja toimintaa:  
 
pe-su 12.-14.8.  Perheleiri yhdessä Töölön ja Kallion srk 
                                                     kanssa Siuntiossa (tiedustelut Päiviltä) 
 
la 17.9., 15.10., 12.11. 
ja 10.12. klo 9.30-11.30 Leikkilauntai perheille Hyvän toivon 

kappelilla (Milla  /Janette ja Mari) 
 
  
su 2.10 klo 12 Perhemessu Enkelien sunnuntaina Hyvän 

toivon kappelilla. Keittolounas ja tapahtuma 
messun jälkeen 

 
la 29.10. klo 15 Lasten 4-vuotisjuhlat kutsun saaneille. Kutsu 

postitetaan kotiin. 
  
la 5.11. klo 16-19 Lasten pyhäinpäivän tapahtuma Hietaniemen 

hautausmaalla 
 
pe 2.12. klo 17  Perheiden puuroiltamat Hyvän toivon 

kappelilla. Puuron lisäksi kivaa ohjelmaa. 

 

Lasten joulukirkot:  
to 15.12. klo 9.30 & 10.15 Tuomiokirkossa 

ke 14.12. klo 9.30 & 10.15 Mikael Agricolan kirkossa          

pe 16.12. klo 9.30 & 10.15 Vanhassa kirkossa 

 

Jouluvaelluksia Hyvän toivon kappelilla (kysy Millalta tai Janetelta) 



 

 

 

Lasten ja perheiden uutiskirjeen postituslistalle voit liittyä 

osoitteessa: 

https://www.helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/lapsetjaperheet.
html.stx 
 
Uutiskirjeessä saat tietoa lasten ja perheiden ajankohtaisista tapahtumista.   
 
 
Kirjepyhäkouluun voitte liittyä osoitteessa janette.lintula@evl.fi 
Saat suoraan kotiin pyhäkoulun ja voitte yhdessä elää kirkkovuoden kulkua. 
 
Seuraa meitä myös täällä: 
 
 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 
Toivon aarteet 

 
 

tuomiokirkkoseurakunta 
toivonaarteetlapsille 

 
 
 
 
Seuraamme ajantasaisesti kororajoituksia ja saat tietoa mahdollisista 

rajoituksista  seurakunnan verkkosivuilta www.tuomiokirkkoseurakunta.fi 
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