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Olisiko Sinusta..  
 
Seurakunnan vapaaehtoiseksi? – Ja ihan taatusti olisi!  
 
Tule mukaan Haagan seurakunnan vapaaehtoisten porukkaan! 
Meillä laitat peliin omat lahjasi, tietosi ja taitosi - ennen kaikkea 
hyvän tahtosi. Rakkaus on kekseliäs ja siksi tarvitsemme mukaan 
kaikki: lihavat ja laihat, ryppyiset ja sileät, stressaantuneet ja 
kepeät! Saat olla samanlainen tai erilainen - vaikka ihan 
omanlainen. Kristuksen ruumis tarvitsee kaikki jäsenensä: silmät ja 
korvat, kädet ja jalat.  
 
Vapaaehtoistyö on nimensä mukaisesti vapaaehtoista. Voit olla 
mukana kerran vuodessa tai joka viikko. Seurakunnan työntekijät 
tukevat ja ohjaavat Sinua palvelutehtävässäsi. Vapaaehtoisille 
järjestetään myös virkistyspäiviä. 
 
Palvelutehtävät ovat moninaiset: Voit toimia yhtälailla avustajana 
messussa kuin miesten saunareissun suunnittelijana, asiantuntijana 
seurakuntaillassa kuin kahvinkaatajana samassa tilaisuudessa. Voit 
olla aikuisena nuorille, mummona ja pappana perhekerholaisille tai 
lähimmäisenä sitä tarvitsevalle. Voit rukoilla ja jutella, tsempata ja 
palvella. Tekemistä on paljon ja kutsumme nyt Sinut mukaan! 
 
Tämä esite kertoo Haagan seurakunnan vapaaehtoistyöstä. 
Uusimmat tai erityisen ajankohtaiset päivitykset tunnistat 
merkinnästä HUOM! Lue lisää ja lyöttäydy Haagan seurakunnan 
vapaaehtoisten joukkueeseen!   
 
Terveisin vapaaehtoistyön suunnitteluryhmä: 
 
Kaarina Johansson   Meeri Mikkonen  
seurakuntalainen   seurakuntalainen  
  
Kaj Varho  
seurakuntalainen  
 
Sami Lahtinen   Sanna Laiho 
seurakuntapastori   diakoni 
050 430 4461    09 2340 3228 
sami.t.lahtinen@evl.fi   sanna.laiho@evl.fi 
 



JUMALANPALVELUSELÄMÄ 
 
 

• Messuavustajan tehtävä 
 
Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus. Tule mukaan 
tekstin lukijaksi, esirukoilijaksi, ehtoollisen jakajaksi tai 
suntion apulaiseksi! Messua vietetään sunnuntaisin 
Huopalahden kirkolla klo 10.  
 
Kirkkoherra Heikki Nenonen (09 2340 3210, 050 380 3201, 
heikki.nenonen@evl.fi) 

 
• Aamurukous (laudes)  

 
Huopalahden kirkossa vietetään aamurukous kirkon vanhan 
hetkirukousperinteen mukaisesti maanantaisin klo 7.30 (kesto 
n. 25 min). Voit toimia rukoushetken johtajana, muusikkona 
tai seurakuntalaisena.  
 
Pastori Mari Silin (050 380 2365, mari.silin@evl.fi). 
 
 

• Hartausisännäksi tai emännäksi palvelutaloon 
HUOM!  

 
Haagan alueella on paljon erilaisia laitoksia ja palvelutaloja, 
joissa asuu paljon siskojamme ja veljiämme. Haluaisitko alkaa 
vastata yhdessä papin kanssa jonkun palvelutalon hartauksista 
(esim. kulkea niissä yhdessä papin kanssa tai vuorotellen)?  

 
Pastori Sami Lahtinen (050 430 4461, sami.t.lahtinen@evl.fi) 
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LÄHETYS- JA YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ 
 
 

• Rukoile lähetystyöntekijöiden puolesta 
 
Lähetystyö on kirkon ydintehtävä. Voit osallistua siihen 
esirukouspiirissä tai omassa kodissasi rukoilemalla 
lähetystyöntekijöiden puolesta. Tilaa tätä varten itsellesi 
nimikkokohteidemme sähköpostiviesti!  
 
 

• Myyjäiset  
                                              
Osallistu adventtina ja vappuna myyjäisiin - sekä talkoolaisena 
että myyjäisvieraana! 
 

  
• Lähetyspiirin tekijäksi 

        
Tule mukaan lähetyspiiriin! Jos olet vieraillut lähetystyön 
kohteissa, tule kertomaan vierailustasi! Huopalahden kirkolla 
kokoontuu kaksi lähetyspiiriä: tiistaisin klo 13-14.30 ja 
parittomien viikkojen maanantaisin lähetysraamattupiiri klo 
13-14.30.  
 

 
• Kirje nimikkolähetille 

 
Muista nimikkolähettejämme kirjeellä tai vaihda nopeita 
kuulumisia sähköpostin kautta; lähetä heille kotimaan uutisia. 
 

       
Lähetystyön tehtävistä vastaa pastori Mari Silin  
(050 380 2365, mari.silin@evl.fi). 

 
 
 
 
 
 



MUSIIKKI 
 

• Lähde- kuoro 

Harjoitukset Tönöllä maanantaisin klo 18. Kuoro on suunnattu 
lähinnä nuorille aikuisille. Ohjelmisto koostuu hengellisestä 
musiikista ja gospelista. Kuoroa johtaa Matti Turunen. 

 

• Haagan psalmilaulajat to klo 18 

Harjoitukset Huopalahden kirkolla. Avustamme messuissa ja 
seurakunnan tilaisuuksissa. Ohjelmistossa psalmimusiikkia, 
hengellisiä- ja taizelauluja sekä gospelia.  

Kanttori Olli Mönttinen (050 3803236, olli.monttinen@evl.fi) 

 

• Laula kanssain –ryhmä 

Tuntuuko kuorotoiminta vieraalta tai liian sitovalta? Liity 
meihin! Käymme laulamassa ja laulattamassa Haagan alueen 
vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Voit olla mukana sen 
verran kuin Sinulle sopii! Toiminnasta vastaa kanttori Hanna 
Autio 

 

• Muusikoksi seurakuntaan HUOM!  

Seurakunnassa on paljon tapahtumia, joihin tarvitsemme 
soittajia ja esilaulajia (jumalanpalvelukset, toivon tiistai -illat, 
pop up -messut, kastetoimitukset, laitoshartaudet jne.).  

Kanttori Hanna Autio (09 2340 3217, hanna.autio@evl.fi) 
 

 
 
 
 

mailto:olli.monttinen@evl.fi
mailto:hanna.autio@evl.fi


TYÖ LASTEN JA PERHEIDEN PARISSA 
 
 

• Perhekerhoon isovanhemmaksi  
 
Tule kerhoomme mummoksi tai ukiksi! Kokoonnumme lasten 
ja nuorten talo Tönöllä maanantaisin klo 17.30-19 ja 
Mariankodissa Schildtinpolku 6 perjantaisin  klo 10.-11.30 
sekä Huopalahden kirkolla torstaisin klo 9.30-11.00.  
 
 

• Perusta oma lasten kerho 
  
Haluaisitko järjestää alle kouluikäisille lapsille muutaman 
kerran pituisen kerhojakson? Kerhotyyppi voi määräytyä 
kiinnostuksesi mukaan.  
 
Kappalainen Miira Muroma-Nikunen (050 380 3235, 
miira.muroma-nikunen@evl.fi) 
 

 
TYÖ NUORTEN PARISSA 
 

• Kerhonohjaajaksi tytöille ja pojille   

Järjestämme erilaista toimintaa alakouluikäisille lapsille. 
Erityisesti tarvitsemme kerhonohjaajia. Voit perustaa joko 
oman kerhon tai toimia ohjaajana jo toimivassa kerhossa! 

Nuorisotyönohjaaja Pauli Virtanen (050 380 2307, 
pauli.virtanen@evl.fi) 
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YHTEISTEN ILTOJEN JA PIIRIEN TEKIJÄNÄ 

 

• Toivon tiistai -illat: Sanaa ja rukousta 

Palvelemista sanan, rukouksen ja hengellisen musiikin äärellä! 
Voit toimia illan suunnittelijana, juontajana, puhujana, 
rukouspalvelijana, aikuisena lasten puuhanurkassa, suntiona 
tai muusikkona. Huopalahden kirkolla kerran kuukaudessa klo 
18. Yhteyshenkilö pastori Sami Lahtinen.  

 

• Miesten piirit 
 

Keskustelua mieheltä miehelle. Seurakuntalaisten alustukset 
ovat tervetulleita. Kokoontumiset Huopalahden kirkolla. 
Yhteyshenkilö pastori Sami Lahtinen 
 

 
 

• Rukouspiirit 
          
Huopalahden kirkolla kokoontuu kaksi rukouspiiriä: 
ryhmähuoneessa (1krs) maanantaisin klo 15-17 ja yläsalissa 
torstaisin klo 9.  

 
Pastori Sami Lahtinen (050 430 4461, sami.t.lahtinen@evl.fi). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tule jakamaan osaamistasi  HUOM!  
                
Suunnitellaan yhdessä Teematorstain ohjelmaa. 
Suunnittelutoimikunnan kokoontumisia kirkolla 4 
krt/vuodessa. Kerho kokoontuu syys- ja kevätkaudella 
torstaisin klo 12.30-14.00 Huopalahden kirkolla. Yhdessäoloa 
hartauden, lounaan sekä vaihtuvien teemojen parissa. Tule 
suunnitteluryhmään tai alustamaan valitsemastasi aiheesta.   
Diakoni Sanna Laiho (09 2340 3228, sanna.laiho@evl.fi) 

 
 

LÄHIMMÄISPALVELU  

                                                                                         

• Kimppakävelyä  
 
Tule ulkoilemaan yhdessä palvelutalon asukkaiden kanssa! 
Kokoontuminen keskiviikkoisin klo 10 Helander-kodilla. 
KESÄTAUKO vkot 21-36 
Yhteyshenkilö diakoni Sanna Laiho 

  
 

• Lähimmäispalvelu       
 
Tule lähimmäiseksi ikäihmiselle, liikuntarajoitteiselle tai 
ystävää tarvitsevalle! Toiminta voi olla juttelua, kuuntelua, 
ulkoilua tai muuta yhdessä sovittua. Tukisuhde tehdään 
puoleksi vuodeksi kerrallaan.  

         Diakoni Sanna Laiho (09 2340 3228, sanna.laiho@evl.fi) 
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• Yhteisvastuu- ja kirkon ulkomaanavunkeräys 
 
Voit osallistua etukäteisvalmisteluihin ja tapahtumiin tai olla 
mukana koko keräyksen ajan. Voit lahjoittaa oman panoksesi 
kädentaitojesi kautta (käsityöt, leivonnaiset tai lipaskeräys)  
 
Diakoni Elisabeth Bariskin (09 2340 3227,  
elisabeth.bariskin@evl.fi) 
 

• Yhteisvastuun keräyspäällikkö HUOM! 
 
Keräyspäällikkö on Yhteisvastuu-keräyksen paikallinen 
vastuunkantaja. Hän toimii vapaaehtoisten innostajana ja 
organisoi keräystä yhdessä seurakunnan Yhteisvastuun ja 
Kirkon Ulkomaanavun työryhmän, sekä 
vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Työparinasi toimii 
rahastonhoitajana toimiva seurakuntasihteeri. Saat tehtävään 
koulutusta ja tukea seurakunnan työntekijöiltä.  
 
Lisätietoja tehtävästä: diakoni Marjut Mulari p. 050 468 5086 
tai marjut.mulari@evl.fi 
 

 

• Kello viiden tee 

Viiden teellä jaetaan seurakuntaan lahjoitettuja elintarvikkeita. 
Hetkeen kuuluu hartaus ja voileipätarjoilu. Tarvitsemme 
vapaaehtoisia elintarvikkeiden järjestämiseen, jakamiseen ja 
ihmisten ystävälliseen kohtaamiseen. Huopalahden kirkon 
seurakuntasalissa torstaisin klo 15. alkaen.  
KESÄTAUKO vkot 21-35 
Diakoni Sanna Laiho (09 2340 3228, sanna.laiho@evl.fi) 
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SUNTION APULAINEN 
 

• Kirkonkellojen soittaja 
     
Huopalahden kirkon tapulissa on Helsingin viimeiset 
mekaaniset kirkonkellot. Tarvitsemme soittajia ehtookelloille 
(la klo 18), jotka kertovat haagalaisille pyhän alkamisesta.  
 
 

• Suntion apulaisena     HUOM!  
         
Tarvitsemme avustajia aivan erityisesti kirkkokahveille sekä 
iltatapahtumien kahvitarjoiluun.  

 
 

•  Kirkkokokki 
     
Tehtävä edellyttää kykyä ruoan valmistamiseen ja 
hygieniapassia (seurakunta voi järjestää 
hygieniapassikoulutuksen). Taito tavallisen ruoan 
valmistamiseen riittää (esim. makkarakeitto). Erityinen tarve 
kirkkokokille on kirkolla järjestettävien lasten päiväleirien 
aikana (esim. syyslomaleiri). Projektiluonteinen tehtävä, johon 
voit sitoutua sen mukaan, kun hyvältä tuntuu.  
 
Pääsuntio Antti Lindell (09 23403215, antti.lindell@evl.fi). 
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HAAGAN SEURAKUNNAN VAPAAEHTOISTEN 
VIRKISTYKSET JA KOULUTUKSET 

 

Haagan seurakunnan vapaaehtoisten retki Mustasaareen 
ke 29.5.19. 

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 14.5 mennessä, p. 09 2340 
3200. Virasto avoinna ma-to klo 10-13 

 

 



SYKSYN KOULUTUKSIA 
 
Tueksi kotona sairastavalle ja hänen läheisilleen. 
Vapaaehtoisten koulutus syksyllä 2019  HUOM 
 
Tarjolla on merkityksellisiä vapaaehtoistehtäviä kuolevien ja 
vakavasti sairastavien sekä heidän läheistensä tukena. 
Vapaaehtoiset kuuntelevat heitä ja keskustelevat heidän kanssaan 
säännöllisissä tapaamisissa. Lisäksi he esimerkiksi lukevat ääneen, 
auttavat ulkoilussa tai vain istuvat potilaan luona hiljaa tämän 
tilanteen ja toiveiden mukaan. Tehtävään saa seitsemän illan 
koulutuksen. Koulutusillat ovat: 16.10, 23.10, 30.10, 13.11, 20.11, 
27.11 ja 11.12. Toiminta tapahtuu yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kotisairaalan ja kotihoidon kanssa.  
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  
Kristiina Hannula, sairaalapastori 
kristiina.hannula@evl.fi puh.050-4022723 
 
 
 
 
 
 
Lauantai 28.9. Päivän sisällöistä ym. päivitetään kesän 
aikana. 
 
Lauantai 19.10. Päivän sisällöistä ym. päivitetään kesän 
aikana. 
 
 

 

 

 

 

 



TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA 

 

• Toteutamme yhdessä Sinun ajatuksesi 

Eikö mikään vapaaehtoistyön nykyisistä tehtävistä tunnu 
sopivalta? Kerro, miten Sinunkin osaamisesi saadaan 
yhteiseen käyttöön!  

Pastori Sami Lahtinen (050 430 4461, sami.t.lahtinen@evl.fi) 
Diakoni Sanna Laiho (09 2340 3228, sanna.laiho@evl.fi 

 
 
 

 
 
 
 



Usein kysytyt kysymykset 
  
Mitä vapaaehtoistyö on? 
Vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi 
tehtyä toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta eli palkkaa. Sitä 
tehdään omasta vapaasta tahdosta.  
 
Sitoudunko johonkin lopullisesti? 
Voit hakea sinua kiinnostavaan tehtävään ilman että 
"osallistumispakkoa" on jatkossa. Tehtävien organisoinnista 
vastaavat vapaaehtoistoiminnan ohjaajat, joiden kanssa asioista voi 
aina sopia.  
 
Kelpaanko mukaan? 
Vapaaehtoiset ovat ihan tavallisia ihmisiä ja tavalliset taidotkin 
riittävät. Tehtäviin saa opastuksen ja apua tarvittaessa. Jokainen 
vapaaehtoinen tavataan, tehdään sopimus vapaaehtoistöiden 
tekemisestä ja samalla valmennetaan tehtävään.  
 
Miksi kannattaisi hakea tehtäviin? 
Vapaaehtoiseen auttamiseen on monia syitä. Auttamishalu, 
ylimääräinen vapaa-aika, opiskelu, yhteiskuntavastuu tai vaikka 
vain halu tutustua johonkin ihan uuteen voivat olla motiiveja. 
Työttömille vapaaehtoistyö voi olla oljenkorsi työllistymiseen. Myös 
vapaaehtoistöistä saa työtodistuksen. 
 
 
Miten voin lopettaa vapaaehtoisena olemisen? 
Voit ilmoittaa halustasi jäädä pois toistaiseksi tai lopettaa kokonaan 
oman paikkakuntasi Vapaaehtoistyo.fi koordinaattorille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
 
 

     Huopalahden kirkko 
  Vespertie 12, 00320 Helsinki 

 
Nuorisotalo Tönö 

Kauppalankuja 7, 00320 Helsinki 
 
 

Vapaaehtoistyöstä löydät tietoa seurakunnan kotisivuilta 
(helsinginseurakunnat.fi/haaga). 

 
Haagan seurakunta on facebookissa: 

www.facebook.com/haaganseurakunta 
 

Tapahtumista ja kuulumisista löydät tietoa myös Haagalaisesta ja 
Kirkko ja Kaupunki -lehdestä. 

 
 
 

Kirkkoherranvirasto p. 09 2340 3200 
avoinna ma-to 10-13 
Vespertie 12, 00320 Helsinki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUISTIINPANOJA VARTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALUAISIN TULLA MUKAAN – OMAT YHTEYSTIETONI 
 
nimi 
 
osoite 
 
puh. 
 
sähköposti 
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