
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

                  

Tervetuloa mukaan seurakunnan toimintaan! 

 
 

 

 

 

www.helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta 

www.facebook.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta 
 

 

 

 

Lapsille ja perheille 
Syksy 2018 
 

 



 

Perhekerho tuo keidashetken arkeen 
Kerho on kohtausmispaikka kotona lastaan hoitaville vanhemmille, 

isovanhemmille tai lapsen hoitajalle.  

 Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Tulette mukaan silloin, kun se sopii. 

 Saat jakaa toisten aikuisten kanssa arjen iloja ja huolenaiheita sekä vaihtaa 

kuulumisia ja kokemuksia kasvusta, kasvatuksesta ja yhdessäolosta.  

 Voi pohtia myös elämän syvempiä kysymyksiä. 

 Kerhossa kahvi-, tee- ja mehutarjoilu. 

 

ELOKUUSSA VIIKOLTA 33 LÄHTIEN 

MERITULLIN KERHOTILA 

Meritullintori 3, 2. krs 

Perhekerho torstaisin klo 15–17. 

Lastenohjaaja 

 Maarit Mustakallio p. 050 341 4686 

HYVÄN TOIVON KAPPELI  

Länsisatamank. 26-28 (Jätkäsaari) 

Perhekerho maanantaisin ja tiistaisin 

klo 9.30–12. 

Esikoisvauvakerho tiistaisin  

klo 13-14.30. 

Lastenohjaaja Maarit Mustakallio,  

p. 050 341 4686 

 

MIKAEL AGRICOLAN KIRKKO 

CAFÉ  AGRICOLA  

Tehtaankatu 23 

Lasten- ja perheiden päivä  

torstaisin klo 10–11.30  

Lastenohjaaja Anne-May Oksanen  

(Natasha Vaalgamaa virkavapaalla) 

 

 

 
 

 

Kasvatuksen työalajohtaja 

Päivi Yli-Korpela 

p. 050 552 7066 

paivi.yli-korpela@evl.fi 

sähköpostiosoitteet: 

etunimi.sukunimi@evl.fi 

 

 
 

 



Päiväkerhossa ollaan yhdessä ja opitaan uutta 
Kolme vuotta täyttäneet lapset voivat tulla 
myös päiväkerhoon. Kerhopäivillä on oma 
rytminsä. Päivä hahmottuu lapselle koke-
muksellisesti leikkimisenä, toimintana 
(askarteluna, jolla tarkoitetaan kaikkea sitä, 
mitä käsillään voi tehdä), liikkumisena, ul-
kona olemisena, satu- ja lukuhetkinä, laula-
misena, musisointina, hiljentymisenä, 
rukoilemisena. Päiväkerhopaikkaa Hyvän 
toivon kappeliin voit tiedustella / hakea 
Maaritilta 050-341 4686 tai maarit.mustakallio@evl.fi 
 
 
Pyhäkoulu on lasten oma hartaushetki 
Kappeli on Senaatintorilta katsottuna oikeanpuoleinen paviljonki. Sisäänkäynti 
portaiden puoli-välistä. Pyhäkoulukausi alkaa syyskuussa. Lisätietoja voi kysyä 
lastenohjaaja Maarit Mustakalliolta, p. 050-3414686 

 
Lasten kanssa kirkkoon  
Lapset ja lapsiperheet ovat lämpimästi tervetulleita sunnuntaisin pidettäviin 
jumalanpalveluksiin. Vanhassa kirkossa, Suomenlinnan kirkossa sekä Tuomio-
kirkossa 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.  

 

Messut perheille:  

Enkelienpäivän messu Tuomiokirkko 30.9. klo 10 

Joulunodotus messu Vanha kirkko 9.12. klo 10 

 

Lasten joulukirkot: 

Tuomiokirkko 17.12. klo 9.30 ja 10.15 

Agricolan kirkko 19.12. klo 9.30 ja 10.15. 

Vanha kirkko 21.12. klo 9.30 ja 10.15 

 



 
 

 

 

 

 


