


Seurakunnan virasto
09 2340 6500
vuosaari.srk@evl.fi
Satamasaarentie 7. 

Virasto on avoinna 
puhelimitse, sähkö-
postilla ja käyntimah-
dollisuutena Satama-
saarentiellä 
maanantai, tiistai, 
torstai 10–13, 
keskiviikko 15–17.
Virasto on avoinna 
vain puhelimitse ja 
sähköpostilla 
perjantaisin 10–13. 
Arkipyhää edeltävänä 
keskiviikkona 10–13. 
Kesäkaudella suljettu 
perjantaisin.

Olemme täällä sinua varten
Seurakunta on sinua varten, olipa elämäntilanteesi millainen tahansa.

Meiltä voit löytää oman paikkasi ruuhkavuosien, kiireen tai leppoisampien aikojen
keskellä, niin ilossa kuin surussa, arjessa kuin pyhässäkin. Kurkista tämän esitteen

sivuille ja tule mukaan toimintaan, sillä juuri sinut on kutsuttu!

Päivystävä pappi ja 
toimitusvaraukset
Jos haluat vaihtaa 
ajatuksia ja keskustella 
papin kanssa elämästä 
tai uskosta, voit soittaa 
päivystävälle papille.
Kun valmistelet 
kastetta, häitä tai 
hautajaisia, voit varata 
tilat ja toimittavan 
papin päivystävän 
papin kautta.
Tavoitettavissa nume-
rossa 09 2340 6502 
ma, ti, to, pe 10–13, 
ke 15–17.
Arkipyhää edeltävänä 
keskiviikkona 10–13, 
kesäkaudella ei päivystystä 
perjantaisin.

Diakonian ajanvaraus 
Ota rohkeasti yhteyttä jos 
kaipaat kuuntelijaa, olet 
yksinäinen, toivot että 
puolestasi rukoillaan tai 
talous huolettaa. Mietitään 
yhdessä. Kun haluat varata 
ajan diakonille, ole yhteydessä 
puhelimitse 09 2340 6518 
ajanvarausaikoina 
ma, ti, to 12–13.
Käyntiajanvaraus Valossa 
tiistaisin klo 12–13.
Suljettu aattona ja arkipyhinä. 

Voit jättää soittopyynnön 
sähköpostilla vuosaari.
diakonia@evl.fi
Sähköinen ajanvaraus netti-
sivuillamme tai QR-koodissa.



Poimintoja kauden messuista

Messut ja kirkkohetket
Tervetuloa seurakuntamme messuihin ja jumalanpalveluksiin – 

Jumalan kansan yhteisiin juhliin! 

Jumalanpalvelus kirkossa sunnuntaisin klo 11. 
Päivähartaus ja ehtoollinen kirkossa torstaisin klo 12.

Tulisitko tekemään messuja kanssamme?
Messuissa on mukana seurakuntalaisia, jotka toimivat erilaisissa tehtävissä: vas-
taanottamassa kirkkovieraita, jakamassa virsikirjoja, lukemassa tekstejä tai rukouk-
sia, keräämässä kolehtia, valmistamassa kirkkosalia messuun tai ihan vain olemalla 
läsnä ja kohtaamassa muita. Tervetulleita ovat kaikenlaiset ja kaikenikäiset seura-
kuntalaiset. Tule mukaan tekemään yhteistä messua! Kysy lisää messuryhmistä pa-
pistolta.

Kirkossa sunnuntaisin klo 11, ellei toisin mainita. 22.1. Saarnaa Markku Kulmala. 
29.1. Messussa Pyhän tanssin ryhmä Tina Sara-ahon johdolla. 5.2. Yhteisvastuuke-
räyksen avaus. Ke 22.2. klo 18 tuhkakeskiviikon messu Marielundin kappelissa. Ke 
5.4. klo 18 hiljaisen viikon iltahartaus Katukappelissa. To 6.4. klo 18 kiirastorstain 
iltamessu kirkossa. Pe 7.4. klo 11 pitkäperjantain jumalanpalvelus. La 8.4. klo 22 
pääsiäisyön messu. 9.4. pääsiäispäivän messu. Ma 10.4. klo 11 toisen pääsiäispäi-
vän messu. 16.4. Messussa pyhän tanssin ryhmä Tina Sara-ahon johdolla. Su 23.4. 
klo 14 riparimessu. 14.5. äitienpäivä, messussa isosten siunaaminen. To 18.5. klo 
11 helatorstain sanajumalanpalvelus. 28.5. helluntai.

Tulkaa minun luokseni, 
minä annan teille levon.



Krito, Kristus keskeinen toi-
pumisryhmä, on sielun-
hoidollinen vertaisryhmä, 
johon valmistaudutaan val-
miin materiaalin ja kirjoit-
tamisen avulla. Ryhmässä 
jokainen saa kertoa omas-
ta elämästään ja sen kipu-
kohdista, kuunnella toisia ja 
rukoilla yhdessä. Kuulluksi 
ja nähdyksi tuleminen sekä 
kunnioittava myötätuntoi-
nen kuuntelu ovat ryhmä-
työskentelyn keskiössä. Ryh-
män prosessiin ja koko sen 

matkaan sitoudutaan en-
simmäisen kerran jälkeen. 
Ryhmiä ohjaavat koulutetut 
vapaaehtoiset ryhmänoh-
jaajat pastori Antti Pesosen 
ohjauksessa. 
Kritoryhmiä pidetään kau-
sittaisesti. Lisätiedot ryh-
mistä ja ajankohdista pasto-
ri Antti Pesoselta, 050 406 
0039, antti-pekka.peso-
nen@evl.fi.
Ryhmään haku ja tiedus-
telut Antti Pesoselle, joka 

haastattelee kaikki kiinnos-
tuneet ennakkotapaamises-
sa ryhmässä tai yksitellen. 
Ryhmään otetaan rajallinen 
määrä osallistuja. Ryhmään 
valituille ilmoitetaan myö-
hemmin ryhmään pääsystä 
ja sen tarkemmista yksityis-
kohdista. Ennakkotapaa-
miset järjestetään osittain 
etäyhteydellä Teamsin väli-
tyksellä. Ryhmä on maksu-
ton, mutta sen materiaalit 
maksavat noin 25–30 euroa. 

Krito, Kristuskeskeinen toipumisryhmä



Kuninkaan ilta 
Kuninkaan illat ovat sanaa, rukousta, todistusta ja ylistystä. Puhujina illoissa on laa-
ja joukko kristittyjä eri yhteisöistä ja pääset nauttimaan myös monipuolisesta mu-
siikista. Illoissa on yksi nimi ylitse muiden: Jeesus – kuningasten Kuningas!
Vuosaaren kirkolla perjantaina klo 18
13.1. Leif Nummela, Täydellinen sovitus, juonto Heikki Pynnönen.
10.2. Kuninkaan ilta goes to Majataloilta! Pekka Simojoki ja EtCetera. Puhujana Juk-
ka Jämsén. Rukousseminaari klo 16. Majatalo-ilta klo 18.
10.3. Petri Mäkelä, Espoon helluntaiseurakunta, Syvähuokaus, Kangasniemen seu-
rakunta, juonto Jorma Lahikainen.
14.4. Stefan Sigfrieds, Piritta Poutala & co., juonto Tuula Ylönen.
12.5. Jussi Mäkelä, Hannele Ahtinen & Hadassa.

Majakka
Kun tuule ja tuivertaa, 
on pimeää ja myrskyää, 
kaipaa paikkaa jossa voi 
hengähtää. Ja seesteiselläkin
säällä voi kiinnittää katseen 
majakan valoon. Majakka ilta on 
juuri sinulle, se on leppoisia kohtaa-
misia, rukous- ja hyvinvointipalvelua, 
kahvia ja musiikkia. Tule kohdatuksi ja 
kohtaamaan!
Katukappelissa klo 17.30–19
torstaina 26.1.
perjantaina 17.2., 7.3., 21.4. ja 26.5.



Miestenpiiri
Yhteistä raamatunlukua ja 
miehistä puhetta sen ää-
rellä. 
Kirkolla tiistaisin klo 18 
kevätkausi 10.1.–9.5. 
(ei 4.4.)

Miesten 
keskustelupiiri
Miehistä puhetta luotta-
vaisessa ilmapiirissä.
Kirkolla joka toinen 
maanantai klo 18 
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 
13.3., 27.3., 24.4., 
(ei 10.4.) ja 8.5. 

Iltaruskopiiri
Raamattu- ja keskustelu-
piiri inkeriläisille, avoin 
myös muille.
Katukappelissa
maanantaisin klo 13–15 
kevätkausi 9.1.–24.4. 
(ei 10.4.)

Avoin keskustelu- ja raamattupiiri
Luemme yhdessä Raamattua ja keskustelemme sen 
äärellä myös omista elämänkysymyksistämme. Ohjaa-
jana pastori Tommi Vanhanen. Uudet piiriläiset ovat 
tervetulleita!
Vuosaaren kirkolla torstaisin klo 18 
ajalla 12.1.–30.3.

Pääsiäiäisvaelluskirkko 
Tule kulkemaan yhdessä pääsiäisen 
tunnelmissa ja tapahtumissa. Sopii 
kaiken ikäisille. Vuosaaren kirkolla 
lauantaina 1.4. klo 11. 

Hiljaisen viikon iltahartaus
Katukappelissa 
keskiviikkona 5.4. klo 18.



Pyhän tanssin piiri
Pyhän tanssin piirissä musiikki ja liike kuljettavat 
osallistujat yhteisölliseen rukoushiljaisuuteen. Hel-
pot askeleet ohjataan jokaisen tanssin yhteydessä. 
Erityistä tanssitaitoa ei tarvita. Ylle mukava vaate-
tus sekä sisätossut tai villasukat. Ohjaajina toimivat 
pyhän tanssin ohjaajaopiskelijat. Osallistumismak-
suna vapaa summa käteisellä lähetyskynttelikön lip-
paaseen. 
Ilmoittaudu viimeistään edeltävänä perjantaina: 
saraaho@gmail.com, 050 490 6014. 
Vuosaaren kirkolla Marielundissa klo 14–15 
lauantaina 28.1. 
sunnuntaina 29.4. 
lauantaina 15.4. 
sunnuntaina 16.4.

Avoin arkiretriitti 
(Hiljainen tila kirkossa)
Raamattumietiskelyä, ru-
koushiljaisuutta, kuuntelevaa 
jakamista ja keskinäistä luot-
tamusta. Ryhmään ei tarvitse 
ilmoittautua, ja kokoontumi-
siin voi osallistua myös sa-
tunnaisesti. Ohjaajana Tiina 
Ahonen.
Vuosaaren kirkossa 
torstaisin klo 18–20 
Kevätkausi 12.1.–25.5. 
(ei 23.2., 6.4., 27.4., 4.5. ja 
18.5.)

Aika on tanssia.
Saarnaajan kirja 3:4

Löytöretkiä
Raamattuun, elämänkysymyksiin ja hiljaisuuteen 

Kiinnostaako elämänkysymysten pohdinta, raamatuntulkinta, hiljaisuuden kuuntelu 
tai ajatusten vaihto? Tule mukaan löytöretkelle: iloitse, hämmästy ja oivalla! 

Kohtaa lähteellä – paastonajan aamurukous 
Laudes rukoushetki, aloitus omalla hiljentymisellä klo 8, yhteinen rukoushetki noin 
klo 8.15 alkaen. Katukappelissa tiistai aamuisin klo 8–9, alkaen 21.2.



Myyjäispöytiä
Näppärät-piirin myyjäispöytä kirkolla sunnuntain mes-
sun jälkeen, noin klo 12–14. Näppärät myy kodikkaita 
käsitöitä medialähetystyön hyväksi. Maksut käteisellä. 
Kirkolla sunnuntaina 5.3. ja 2.4. 

Medialähetyspiiri Näppärät  
Lähetyskuulumisia, tarjoilua, mukavaa yhdessäoloa ja 
myyjäisten valmistelua medialähetystyön hyväksi. Ter-
vetuloa mukaan!
Katukappelissa 18–20 keskiviikkoina 
25.1., 22.2., 22.3. ja 19.4.

Iltapäiväpiiri ikäihmisille 
Iltapäiväpiirissä nautitaan kahvista, hyvästä seurasta 
sekä vaihtelevasta ohjelmasta. Kokoontumisen alus-
sa lyhyt hartaus ja jumppahetki. Keväällä 2023 joka 
toinen maanantai (16.1., 30.1., 13.2., 6.3., 
20.3., 3.4., 24.4., 15.5.) on piiriläisten ja va-
paaehtoisten omatoiminen ryhmäkerta, 
jolloin piirin ohjelmarunko voi vaih-
della. Lisätiedot diakoni Fiialta, fiia.
diekmann@evl.fi, 09 2340 6540.

Vuosaaren kirkolla 
maanantaisin 12–13.30
kevätkausi ajalla 9.1.–22.5. 
(ei 10.4. tai 1.5.)

Digiopastusta 
ikäihmisille
Kaipaatko opastusta äly-
puhelimen, tabletin tai 
tietokoneen käytössä? 
Neuvomme ja opette-
lemme yhdessä. Ota oma 
laite mukaan tai opette-
le meidän laitteillamme. 
Opastus on maksutonta. 
Vuosaaren kirkolla 
maanantaisin klo 13–15 
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 
13.3. ja 27.3.



Kohtaamispaikkoja!
Ryhmiä, tekemistä, lounasta ja kahvia

Hengähdä hetkeksi, ravitse mieltä ja ravitse ruumista. Kohtaa ja tule kohdatuksi.
Viikon aikana tapahtuu Vuosaaressa monta mukavaa juttua. Tervetuloa mukaan!

Neulepiiri
Kudo, neulo tai virkkaa, 
opi ja opeta, innostu ja in-
nosta, yhdessä oleminen 
ja tekeminen on mukavaa! 
Ryhmään voi tulla, vaik-
kei vielä osaisikaan neu-
loa, me opetamme kyllä! 
Teemme lämpimiä lahjo-
ja kasteperheisiin ja vähä-
osaisille. Otamme vastaan 
lankalahjoituksia. 
Vuosaaren kirkolla 
keskiviikkoisin 18 
ajalla 11.1.–10.5. (ei 5.4.)
Lahjoita lankaa!
Onko kaapeissasi 
tarpeettomia lankoja? Voit 
lahjoittaa ne Neulepiirille. 
Langat voi tuoda kirkolle.

Kävelyseuraa Vuosaaressa
Ulkoillaan yhdessä muiden kanssa! Reitit ja vauhti 
vaihtelevat toiveiden ja sään mukaan. Matkasta 
voi jäädä myös kesken pois. Älä jää yksin, vaan 
tule mukaan! Lähtö Mosaiikkitorilta Columbuksen 
sisäänkäynnin vierestä. Tiistaisin tammi–maaliskuussa 
klo 11–12 ja huhti–elokuussa klo 10–11.

Kirjapiiri
Kirjapiirissä vietetään mukava hetki yhdessä rennosti 
teekupin äärellä ja keskustellaan kuukauden kirjasta. 
Kirjat valitaan yhdessä, voit tuoda mukanasi oman 
ehdotuksen. Ilmoittaudu mukaan: 
eija.keinanen@evl.fi, 09 2340 6541.
Vuosaaren kirkolla keskiviikkoina klo 17.30–19 
11.1., 8.2., 15.3., 12.4. ja 10.5.

Askeleita Suomeen
Keskustelua suomeksi ja venäjäksi.
Valossa tiistaisin klo 13, ajalla 17.1.–25.4.



Yhteinen lounas kokoaa ihmiset yhteen 
aterian äärelle. Tule nauttimaan lounas-
ta leppoisassa seurassa Vuosaaren kir-
kolle. Tarjolla on lämmintä kotiruokaa, 
jonka valmistaa vapaaehtoisesti toimi-
va Kriisiryhmä. Kohdataan yhdessä toi-

Tule mukaan, sillä juuri sinut on kutsuttu! 
Lounaalla on vapaaehtoinen 2e käteismak-
su, jolla katetaan ruokailun järjestämisen 
kuluja.
Vuosaaren kirkolla torstaisin klo 11–12
Kevätkausi 2023 ajalla 12.1.–11.5. 
(ei kiirastorstaina 6.4.)

Vuosaaren kirkko, Satamasaarentie 7, 
00980 Vuosaari, Helsinki.



Sururyhmä 
Sururyhmä on sinulle, joka olet toipumassa läheisen 
kuolemasta. Samassa elämäntilanteessa olevien kes-
ken on mahdollisuus jakaa kokemuksia siitä mikä tun-
tuu raskaalta, ja siitä mikä on avuksi.  Yhdessä kes-
kustellen vahvistetaan voimavaroja jaksaa uudessa 
tilanteessa. Ryhmässä jaksamisen kannalta olisi yleen-
sä hyvä, että läheisen menettämisestä on kulunut jo 
vähintään muutama kuukausi.
Ryhmää ohjaavat diakoniatyöntekijä Pia Nordlund ja 
pastori Johanna Joronen. Heiltä saa myös lisätietoja 
ryhmästä. 
Ilmoittautuminen 31.1. mennessä ryhmän ohjaajille: 
09 2340 6542, pia.nordlund@evl.fi tai 09 2340 6522, 
johanna.joronen@evl.fi. Ilmoittautuneisiin otetaan yh-
teyttä ennen ryhmän alkua.
Vuosaaren kirkolla Marielundissa klo 17.30–19
keskiviikkoina 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4. ja 26.4.

Vahvista englannin taitoja 
– Improve Your English
Viiden kerran avoin keskustelupiiri arkielämän asioista, 
tapahtumista ja kokemuksista. Tarkoitettu suomenkie-
lisille ja maahanmuuttajille. Ryhmässä opetellaan eng-
lannin kieltä perustason sanaston avulla. Tavoitteena 
on sujuvoittaa puhuttua englantia – improve your spo-
ken english. Ilmoittautumista ei tarvita. Voit osallistua 
kaikkiin kertoihin tai tulla mukaan yksittäiseen kertaan.  
Ryhmää ohjaa vapaaehtoinen. 
Lisätietoja: pia.nordlund@evl.fi, 09 2340 6542.
Vuosaaren kirkolla klo 17–18 
tiistaina 31.1., 14.2., 28.2., 14.3. ja 28.3.



Vuosaari-kuoro 
Hyvän mielen kuoro, jo-
hon kaikki ovat tervetul-
leita.  
Kirkolla Marielundissa 
torstaisin klo 17 

Gaudium
Neliäänistä ja monipuo-
lista kirkkomusiikin ohjel-
mistoa laulava sekakuoro.
Kirkolla kirkkosalissa
keskiviikkoisin klo 17

Gospelmimmit
Projektiluontoinen gos-
pelkuoro naisille. Laulam-
me hyvällä energialla ja 
svengillä uudempaa hen-
gellistä musiikkia. Taso-
vaatimukseksi riittää, että 
pysyt äänessä. 
Kirkolla klo 18–20 
keskiviikkoina 8.2., 15.2., 
22.2., 8.3., 15.3. ja 4.4. 
Lisäksi esiintyminen pää-
siäisyön messussa 8.4.

Lasten Muskarit
Muskari on musiikin iloa 
lapsille. Lauletaan, soite-
taan ja liikutaan yhdessä. 
Vapaiden paikkojen tie-
dustelut 050 3454550, 
paivi.lindberg@evl.fi. 
Marielundissa tiistaisin 
perhemuskari, muskarit 
3–4 ja 4–6 vuotiaille
Valossa perjantaisin 
3–12 kk ja 1–2 vuotiaille.

Konsertteja 
kotisohvalla
Nettisivuillamme voi 
piipahtaa pienissä 
”minuuttikonserteissa” 
kirkossamme taltioitujen 
musiikkivideoiden myötä.

Lapsikuoro 
Valonsäteet
Iloitaan musiikista ja opi-
taan uutta. Erityistaitoja ei 
tarvita, tärkeintä on, että 
tykkäät laulaa! Lapsikuoro 
Valonsäteet on lapsille es-
kari-ikäisistä tokaluokka-
laisiin. 
Katukappelissa torstaisin 
klo 15.30–16.30 

Valon ääni
Nuorten musiikkiryhmä, 
jonka säteilevään jouk-
koon mahtuu mukaan niin 
soittajia kuin laulajiakin! 
Valossa 
keskiviikkoisin klo 18

Kuoroista
lisätiedot ja

harjoituspäivät
kanttoreilta, 
yhteystiedot
takasivulla.



Musiikkitoimintaa kaiken ikäisille!
Meillä on musiikkitoimintaa kaiken ikäisille: Muskarit, kaksi lapsikuoroa, nuorten 

bändi ja kuoro, gospelkuoro, kirkkokuoro, lauluryhmä – mikä näistä olisi sinun paik-
kasi? Ottaisimme mielellämme sinut mukaan! Osallistuminen ei maksa mitään, 

mutta siihen voi jäädä koukkuun ja saada musiikin kautta ihania uusia kokemuksia!

Runebergin virsiä 
ja torttuja
On meillä aarre verraton! 
Runebergin päivänä laule-
taan rakkaita Runebergin 
virsiä ja herkutellaan tie-
tysti makoisilla runeber-
gintortuilla! Torttukahvien 
tuotto Yhteisvastuulle.
Vuosaaren kirkolla 
sunnuntaina 5.2. klo 17

Ranskalaisen 
musiikin ilta
Keijo Silventoinen, oboe; 
Rebecca Hellmann, piano.
Vuosaaren kirkossa 
sunnuntaina 19.2. klo 17

Kansanmusiikkia!
Orivesi All Stars kansan-
musiikkiorkesteri ja Vuo-
mun Näppäriä. Vapaa 
pääsy, ohjelman tuotto 
Yhteisvastuulle.
Vuosaaren kirkossa 
sunnuntaina 16.4. klo 17

Lauletaan yhdessä
Lauletaan yhdessä ajan-
kohtaisia virsiä, hengellisiä 
lauluja ja kansanlauluja. 
Laulattajana Anja Hinkka-
nen. Tule nauttimaan lau-
lun ilosta!
Katukappelissa klo 13–14 
keskiviikkoina 18.1., 1.2., 
15.2., 1.3., 15.3. ja 29.3.

Kuorojen konsertti
Kuorojen Yhteisvastuu-
konsertti: Gaudium, Gos-
pelmimmit, Discantus. Va-
paa pääsy, käsiohjelman 
tuotto Yhteisvastuulle.
Vuosaaren kirkossa 
sunnuntaina 12.3. klo 17

Faure Requiem
Kuorojen konsertti: Gau-
dium ja Herttoniemen 
seurakunnan kamarikuoro 
Ora. Heli Kantola ja Kirsi 
Lemponen.
Vuosaaren kirkossa 
sunnuntaina 2.4. klo 17



Musiikkitoimintaa 
lapsille
Muskari on musiikin iloa 
lapsille! Lauletaan, soite-
taan ja liikutaan yhdes-
sä. Vapaiden paikkojen 
tiedustelut 050 3454550, 
paivi.lindberg@evl.fi. 
Marielundissa tiistaisin 
perhemuskari sekä mus-
karit 3–4 ja 4–6 vuotiaille. 
Valossa perjantaisin mus-
karit 3–12 kk ja 1–2 vuoti-
aille.
Lapsikuoro Valonsäteet 
tekee musiikin ja laulun 
harrastamisesta helppoa 
ja kivaa. Harjoitukset tors-
taisin Katukappelissa.

Lue lisää lasten musiikki-
toiminnasta musiikkiau-
keamalta ja tule mukaan! 
Erityistaitoja ei tarvita, 
riittää että pitää musiikis-
ta ja laulamisesta.

Jänöjen 
päiväkerho
Päiväkerho on 2–5 
vuotiaiden oma kerho, 
jossa leikitään, ulkoillaan 
ja puuhataan yhdessä. 
Tutustumme myös 
kristilliseen perinteeseen 
lapsilähtöisesti. 
Tiedustelut hakemisesta 
tai vapaista paikoista: 
kirsi.satosalmi@evl.fi, 
050 322 070.
Valossa maanantaisin, 
torstaisin ja perjantaisin 
8.30–11.30. 

Koululaisten 
iltapäiväkerho
1–2 luokkalaisille kirkolla 
arkikoulupäivinä klo 12–
16/17. Leikitään, syödään 
välipalaa ja ulkoillaan.
Kerhomaksut: klo 16 
saakka kestävä kerho 
100e/kk, klo 17 saakka 
kestävä kerho 120e/kk.

Pääsiäisvaellus
Sopii kaiken ikäisille. Tule 
kulkemaan yhdessä pää-
siäisen tunnelmissa ja ta-
pahtumissa.
Pääsiäisvaelluskirkko 
Vuosaaren kirkolla 
lauantaina 1.4. klo 11. 

Lisätiedot 
toiminnasta
Kirsi Satosalmi
johtava varhaiskasvatuk-
sen ohjaaja
050 322 9070
kirsi.satosalmi@evl.fi



Lasten ja perheiden toimintaa
Seurakunnan varhaiskasvatuksessa pyhä ja arki kohtaavat. 

Toiminta on leppoisaa ja mukavaa yhdessäoloa. Tule mukaan hengähtämään
hetkeksi, kohtaamaan toisia ja iloitsemaan yhteisestä tekemisestä.

Tule Valon perhekerhoon! 
Perhekerho on kohtaamispaikka, jossa vietetään leppoisaa aikaa leikkien, 
oleskellen ja yhdessä puuhaillen. Tarjolla myös kahvia, mehua ja pientä purta-
vaa. Keväällä perhekerhossa loruillaan, musisoidaan ja askarrellaan vuoden-
ajan mukaisia juttuja. Laitetaan sormet multaan ja tehdään pienet kevätkyl-
vöt. Herkutellaan laskiaispullilla ja runebergintortuilla. Ollaan kalevalanpäivän 
tunnelmissa ja rakennetaan oma soitin. Vietetään pääsiäistä ja leivotaan tai-
kataikinasta, puhutaan lampaista ja enkeleistä, liikutaan ja leikitään. 
Perhekerho Valossa tiistaisin klo 9-11. 
Kevätkausi ajalla 10.1.–9.5. (ei 21.2. ja 28.3.)



Tulisitko 
kerhonohjaajaksi 

kouluikäisten kerhoon?
Haluatko antaa aikaasi ja viettää mukavia hetkiä 

kouluikäisten kanssa? Tule ohjaajaksi harrastekerhoon! 
Etsimme nyt kerhon vetämisestä kiinnostuneita aikuisia 

ja nuoria. Voit ohjata kerhoa oman kiinnostuksesi ja osaa-
misesi mukaan, kerhoilu voi olla vaikka kokkaamista, as-

kartelua, pihapelejä, tanssia, näytelmiä – melkeinpä mitä 
vain, minkä voit toteuttaa kerhotiloissa. Kerhonohjaa-
minen on pääosin vapaaehtoistyötä, josta voi tehdä 

myös itselle ihanan harrastuksen.
Ole yhteydessä Heidiin, niin katsotaan yhdessä 

mitä, milloin ja missä tilassa :)
heidi.ruuska@evl.fi

040 537 6924



Kouluikäisten junnujen juttuja
Junnutoiminnassa tapahtuu syksyllä kivoja juttuja! Junnukahvilan lisäksi luvassa on 

kerhoja, retkiä ja muuta toimintaa. Lisää tietoa ja ilmoittautumiset nettisivuilla.

Junnukahvila
Rento ja turvallinen 1–6 
luokkalaisten iltapäivä, 
tarjolla välipala. Pelaa ja 
vietä aikaa kavereiden 
kanssa. Joskus ohjattua 
askartelua tai kokkaus-
ta. Saat olla rennosti oma 
itsesi, voit tehdä läksy-
jä ja saada apua aikuisel-
ta. Mahdollisuus pienten 
herkkujen ostoon. Kahvila 
on avoin, etukäteen ei tar-
vitse ilmoittautua.
Valossa maanantaisin 
klo 15–18 
ajalla 16.1.–24.4. 
(ei 20.2. ja 10.4.) 

Harrastekerhot
Keväällä Valossa jatkavat 
kerhot: 
Kokkikerhot keskiviikkoi-
sin kahvilan keittiössä klo 
16–18 ja pikkukeittiössä 
klo 17–19. Näytelmäker-
ho tiistaisin klo 17.30–19. 
Kerhot ovat tällä hetkel-
lä täynnä. Mahdollisia pe-
ruutuspaikkoja voi tiedus-
tella: heidi.ruuska@evl.fi 

Syyskauden 2023 kerhoi-
hin ilmoittaudutaan net-
tisivujemme linkin kautta 
elokuun lopulla. Ilmoittau-
tuminen kattaa syksyn ja 
kevään kerhokauden.

Yö Valossa 
Milloin viimeksi olet nuk-
kunut kerhotiloissa Valos-
sa? Ehkä kerran – vai etkö 
koskaan? No nyt siihen on 
mahdollisuus, kun viete-
tään Yö Valossa -tapahtu-
maa!
Kaappaa kainaloosi oma 
patja, tyynyt sekä makuu-
pussi tai peitto ja tule viet-
tämään 1–6 luokkalaisten 
yhteistä yötä. Luvassa mo-
nenlaista mukavaa yhteis-
tä puuhaa ja seikkailua. 
Junnujen Yö Valossa 
24.–25.3.
Ilmoittaudu mukaan, il-
moittautumislinkki netti-
sivuillamme.



Valon ilta
Nuorten ja nuorten aikuis-
ten yhteisö, joka valmistaa 
ja pitää yhdessä rennon 
messun, jonka jälkeen on 
yhteistä illanviettoa lep-
poisan olon merkeissä. 
Valossa torstaisin 17–21
19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 
16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 
11.5. ja 25.5.

Nuoret aikuiset
Yhdessäoloa, purtavaa ja 
elämän ihmettelyä. Mu-
kaan voi tulla sinä vuonna 
jolloin täyttää 18. 
Valossa 18–21 torstaisin 
26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 
23.3., 20.4. ja 4.5.

Nuortenkahvila
Vietä rennosti aikaa hy-
vässä seurassa! Löhöä 
sohvilla, pelaa bilistä, il-
makiekkoa, lautapelejä. 
Maksuton kahvi, tee ja 
lämmin kotiruoka.  
Valossa tiistaisin 16–21 
ajalla 10.1.–2.5.

Isostoiminta
Oliko mahtiripari? Lähti-
sitkö uudestaan? 
Isostapaamiset: Kirkolla 
su 5.2. klo 10. Valossa klo 
17–19: to 19.1., ke 15.2., 
ke 8.3., ke 22.3., ti 4.4., ke 
19.4. Isosleiri Korpirau-
hassa 12.–14.5. Isosten 
siunaaminen messussa 
su 14.5. klo 11, kirkko. 

Nuorten peli-ilta
Pelaa rennosti lautapelejä 
ja vietä aikaa yhdessä.
Valossa klo 16–21 
perjantaisin 27.1., 10.2., 
24.2., 10.3. ja 24.3. 

Valon ääni 
Nuorten kuoro ja bändi on 
rentoa oloa ja menevää 
musaa. Lue lisää musiikki-
aukeamalta ja tule säteile-
vään joukkoon!

Lisää menoja
Toiminnassa tapahtuu pal-
jon muutakin: leirejä, ret-
kiä, matkoja, tapahtumia 
– vaikka mitä! Ajankohtai-
set tiedot nettisivuilla ja 
whatsapp-ryhmässä. 

Nuorille melkein mitä vaan
Kiinnostaako hengailu kahvilassa, yö Valossa, matka Taizéen, isoskoulutus, 

Valon messut tai syvällisempien ajatusten ja kysymysten pohdinta? 





Vähävaraisia voi tukea diakonian kautta
Diakoniatyölle voi nyt tehdä rahalahjoituksen kätevällä ta-
valla. Lahjoitukset ohjautuvat heikoimmassa asemassa ole-
ville helsinkiläisille.
Arki ja rahojen riittävyys on eri syistä monelle helsinkiläiselle 
haasteellista. Diakoniatyö myöntää tietyin edellytyksin diako-
nia-avustuksia esimerkiksi sairauden, velkaantumisen tai työt-
tömyyden keskellä eläville.
Seurakuntien omien varojen lisäksi diakoniatyö voi käyttää 
avustamiseen työlle lahjoitettuja varoja. Poliisihallitus on 
myöntänyt tätä varten Helsingin seurakuntayhtymälle jatku-
van rahankeräysluvan.
Näin kerättyjä varoja on rahankeräyslain mukaan mahdollista 
käyttää Helsingissä asuvien, vähävaraisten ja syrjäytymisvaa-
rassa olevien yksittäisten ihmisten ja perheiden diakoniseen 
avustamiseen ja tukemiseen. Se tarkoittaa esimerkiksi maksu-
sitoumusta ruokaan tai muihin välttämättömiin menoihin. Se 
voi olla myös muunlaista tukea elämässä selviytymiseen.
Ennen avustuksen myöntämistä diakoniatyöntekijä käy läpi 
hakijan taloudellisen tilanteen avus tamisperiaatteiden mu-
kaisesti, joten apusi päätyy sitä varmasti tarvitsevalle.
Lahjoituksesi voi olla kriisin keskellä elävälle lähimmäiselle to-
della tärkeä apu.
Lämmin kiitos avustasi!

Kuinka saan rahat riittä-
mään kuukaudesta toi-
seen? Kuinka selviän ve-
loistani? Mihin rahani 
katoavat? 
Raha-asianeuvonta Rari tar-
joaa neuvontaa arjen ra-
ha-asioiden hoitamiseen. 
Joskus on hyvä saada tilan-
teeseensa ulkopuolista nä-
kökulmaa ja pohtia yhdessä, 
mitä tilanteelle voisi teh-

dä. Neuvojat ovat vapaaeh-
toisia, ja neuvonta on yk-
silöllistä ja määräaikaista 
keskusteluapua. Raha-asia-
neuvonta Rari on seurakun-
tien yhteinen palvelu osana 
kirkon diakoniatyötä. Pal-
velu on maksutonta, eikä 
apua saadakseen tarvitse 
olla kirkon jäsen. Raha-asia-
neuvonta Rarissa neuvojina 
toimivat koulutetut vapaa-

ehtoiset. Rariin hakeudu-
taan oman asuinalueen seu-
rakunnan diakonian kautta. 
Vuosaaressa ota yhteys dia-
konian ajanvaraukseen.
Voit lähettää myös sähkö-
postia Rari-koordinaatto-
rille rari.helsinki@evl.fi ja 
Rari-koordinaattori on yh-
teydessä sinuun ajan so-
pimista varten. Tervetuloa 
tutkimaan omaa taloutta! 

Ahdistaako rahatilanteesi?

Helsingin 
seurakuntien 
diakoniatyön 
yhteinen 
lahjoitustili: 
FI49 1237 3000 
1756 76
Halutessasi 
voit lahjoittaa 
Vuosaaren 
seurakunnan 
alueen 
vähävaraisten 
hyväksi, käytä 
tilisiirroissa 
viitenumeroa 2354
tai lahjoita 
MobilePay 
numerossa 64902

Lupanumero: 
RA/2020/1533



Apua ja tukea
Oli elämäntilanteesi mikä tahansa, jos tulee surua, sairautta tai muita elämän 
ristiriitoja, voit ottaa luottamuksellisesti yhteyttä, sinun ei tarvitse jäädä yksin. 

Seurakunnan diakonia on kokonaisvaltaista auttamista, niin henkistä ja hengellistä 
kuin käytännöllistäkin. Joskus apu voi olla myös taloudellisissa asioissa auttamista. 

Apu on maksutonta ja tarkoitettu kaiken ikäisille seurakunnan alueella asuville.

Keskusteluapua?
Kriiseistä auttaa selviytymään, 
kun lähellä on joku jolle puhua. 
Diakonin tai päivystävän papin 
kanssa voit pohtia sinulle tärkei-
tä asioita ja elämäntilannettasi, 
mikään maan ja taivaan väliltä 
ei ole heille vierasta. Kaikki kes-
kustelut ovat luottamuksellisia. 
Joskus pieni jutteluhetki jo riit-
tää, mutta tarvittaessa heille voi 
varata myös pidemmän keskus-
teluajan.

Diakoni ja pappi

Älä jää yksin, ota yhteyttä! Diakonian 
ajanvarauksen ja päivystävän papin yhteystiedot 
löydät ensimmäiseltä aukeamalta. 

Tulisitko avuksi muille? 
Seurakunnan kautta voit löytää mielekästä to-
imintaa, jossa voit saada iloa, sekä olla ilona ja 
apuna toisille. Tarjolla monenlaisia tehtäviä, et-
sitään yhdessä juuri sinulle sopiva!
Lisätiedot: eija.keinanen@evl.fi, 09 2340 6541.



Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.
Psalmi 139:14

Mukana elämän suurissa hetkissä
Kirkko, oma seurakuntasi, on läsnä paitsi arjessa, myös elämän suurissa ja tärkeissä 

hetkissä kasteesta hautajaisiin. Juhlia valmisteltaessa kannattaa olla yhteydessä 
päivystävään pappiin, joka voi varata juhlaanne papin ja seurakunnan tilat, 

yhteystiedot löydät tämän esitteen ensimmäiseltä aukeamalta. Seurakuntamme 
tilat ovat kirkollisten juhlien yhteydessä maksuttomia seurakuntamme jäsenille.

Hautaan siunaaminen
Läheisen kuolema panee ar-
jen uusiksi. Surun keskellä pi-
täisi jaksaa hoitaa myös hau-
tajaisiin liittyvät käytännön 
järjestelyt. Hautajaisjärjeste-
lyt ovat lähimpien omaisten 
vastuulla, mutta yksin niitä 
ei kuitenkaan tarvitse hoitaa. 
Omaiset voivat turvautua seu-
rakunnan ja hautaustoimiston 
tukeen. Nettisivuillamme on 
ohjeita järjestelyjen hoitami-
seen. Hautausvaraukset voi 
tehdä myös sähköisesti netti-
sivuillamme. 

Kastejuhla
Kaste on lahja, jossa meidät 
lasketaan Jumalan käsivarsil-
le. Saamme luottaa Jumalan 
apuun, rakkauteen ja läsnä-
oloon elämän kaikissa tilan-
teissa. Kaste voidaan pitää 
kotona, kirkossa tai muussa 
itselle sopivassa juhlapaikas-
sa. Kummeja tarvitaan aina-
kin kaksi, ja heidän tulee olla 
konfirmoituja seurakunna jä-
seniä. Kastemekon saa seu-
rakunnalta maksutta lainaksi. 
Kaste voidaan toimittaa kai-
ken ikäisille, ikärajaa ei ole.

Vihkiminen
Kun olette ottamassa isoa as-
kelta elämässänne astuaksen-
ne avioliittoon, on aika varata 
kirkko ja pappi, sekä teettää 
avioliiton esteiden tutkinta. 
Pappi varataan siitä seurakun-
nasta, johon te kuulutte; kirk-
ko ja kanttori siitä seurakun-
nasta, jonka kirkossa haluatte 
tulla vihityksi. Ennen vihki-
toimitusta pappi keskustelee 
kanssanne, jolloin usein myös 
harjoitellaan vihkitoimituksen 
kulkua. Kanttorin kanssa sovi-
taan tilaisuuden musiikeista.



Ihminen on aina ihme, isonakin.



Toimitilat
Vuosaaren kirkko ja Marielundin kappeli
09 2340 6531, Satamasaarentie 7.

Katukappeli
Kauppakeskus Columbus, Vuotie 45.

Valo
09 2340 6566, 
Palvelukeskus Albatross, 1. krs., Kahvikuja 3.

Tilavaraukset ja tiedustelut 
seurakunnan toimiston kautta 
puhelimitse 09 2340 6500
ma, ti, to, pe 9–13, ke 14–17 (ennen arkipyhää ke 9–13)
tai sähköpostitse vuosaari.srk@evl.fi.
Suljettu arkipyhinä ja kesäkaudella perjantaisin.
Virasto avoinna Satamasaarentiellä ma–to, 
perjantaisin vain puhelimitse ja sähköpostilla.
Satamasaarentie 7, 00980 Helsinki.

Yhteyshenkilöt
etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita, lisäksi ä=a, ö=o

Kirkkoherra
Jussi Mäkelä 09 2340 6510

Papisto
Tiina Ahonen 050 4671 238
Johanna Joronen 050 9126 297
Samuel Paananen 09 2340 6528
Antti Pesonen 050 4060 039
   antti-pekka.pesonen@evl.fi
Elsa Sihvola 050 448 9767
Tommi Vanhanen 050 532 7825

Diakonia
Tuula Mäkinen 09 2340 6547
Pia Nordlund 09 2340 6542
Fiia Diekmann 09 2340 6540
Eija Keinänen 09 2340 6541

Musiikki
Heli Kantola 050 438 9831
Hanna Virtanen / 
Nea Meriranta 050 532 6841

Muskari
Päivi Lindberg 050 345 4550

Lapset ja perheet
Kirsi Satosalmi 050 322 9070

Nuoriso
Ilkka Kanerva 050 532 7829
Taija Elste-Ranta 050 362 4375
   taija.elste@evl.fi
Kimi Saarenoksa 09 2340 6503 

Kouluikäiset ja junnut
Heidi Ruuska 040 537 6924

Pääsuntio
Sirkka Nyqvist 050 464 1037

Tiedotus ja viestintä
Jonna Peitso 050 438 6821

Vuosaaren seurakunta
www.helsinginseurakunnat.fi/vuosaari

facebook instagram nettisivut

Tervetuloa!


