
           
 
 
 

      VVAAPPAAAAEEHHTTOOIISSTTYYÖÖ  
  

                    HHaaaaggaann  sseeuurraakkuunnnnaassssaa  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ristin ylentämisen juhlapäivänä ke 14.9. 
 



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   Kaj Varho 
seurakuntalainen    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 Marja Heltelä (050 523 5846, marja.heltela@evl.fi) 

 

 Aamurukous (laudes)  
Huopalahden kirkolla vietetään aamurukous kirkon vanhan 
hetkirukousperinteen mukaisesti maanantaisin klo 7.30 (kesto 
n. 25 min). Voit toimia rukoushetken johtajana, muusikkona 
tai seurakuntalaisena.  
 
Pastori Mari Järvinen (050 380 2365, mari.h.jarvinen@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)? 
Haluaisitko ottaa esim. jouluaaton ohjelmaasi vierailun 
yhdessä palvelutalossa hartautta pitämässä?   

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

 
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! Lähetystyöntekijöiden 
kirjeitä voit lukea myös seurakuntamme kotisivuilta.  
 



 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: Leeni Bromanin johdolla 
tiistaisin klo 13-14.30 ja Eljas Suikkasen johdolla parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 13-14.30.  

 

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

       
Lähetystyön tehtävistä vastaa syyskaudella pastori Mari Järvinen 
(050 380 2365, mari.h.jarvinen@evl.fi). 
 
 
MUSIIKKI 

 Lähde- kuoro            
Harjoitukset Huopalahden kirkolla maanantaisin klo 18. 
Kuoro on suunnattu lähinnä nuorille aikuisille. Ohjelmisto 
koostuu hengellisestä musiikista ja gospelista. Kuoroa johtaa 
Matti Turunen.  

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

 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!  



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

 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) 

 
TYÖ LASTEN JA PERHEIDEN PARISSA 
 

 Perhekerhoon isovanhemmaksi  
Tule kerhoomme mummoksi tai ukiksi! Kokoonnumme 
Huopalahden kirkolla torstaisin klo 10-11.30 sekä 
Orapihlajatie 41:n toimipisteessä perjantaisin klo 10-11.30.  
 
Lapsityönohjaaja Aila Pihlajavesi (050 3823550, 
aila.pihlajavesi@evl.fi) 
 

 Perusta oma lasten kerho  
Haluaisitko järjestää alle kouluikäisille lapsille muutaman 
kerran pituisen kerhojakson? Kerhotyyppi voi määräytyä 
kiinnostuksesi mukaan.  
 
Lapsityönohjaaja Aila Pihlajavesi (050 3823550, 
aila.pihlajavesi@evl.fi) 

 
TYÖ NUORTEN PARISSA 

 Nuorten diakoniaryhmä                     
Ryhmä on perustettu nuorten halusta tehdä hyvää. 
Suunnittelemme hyvän mielen tempauksia, joihin jokainen on 
tervetullut. Voit osallistua joko kertaluontoisesti tai vaikka 
jokaiseen tempaukseen. 

Nuorisotyönohjaaja Anni Becker (09 2340 3207, 
anni.becker@evl.fi) 

 



 Aikuiseksi nuorille                    
Tule aikuiseksi nuorille tiistaisin ja perjantaisin klo 18-21/22 
Tönöllä! Tönöilloissa pelataan, kisataan, lauletaan ja vietetään 
yhteistä hartautta.  

Nuorisotyönohjaaja Anni Becker (09 2340 3207, 
anni.becker@evl.fi) 

 Kerhonohjaajaksi tytöille ja pojille                 
Järjestämme erilaista toimintaa 7-12 vuotiaille tytöille ja 
pojille. Voit perustaa oman kerhon tai toimia apuohjaana! 

Nuorisotyönohjaaja Pauli Virtanen (09 2340 3204, 
pauli.virtanen@evl.fi) 

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 (syksyllä 13.9, 11.10. ja 8.11.).  

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

 Miesten piirit                               
Keskustelua mieheltä miehelle. Seurakuntalaisten alustukset 
ovat tervetulleita. Kokoontumiset Huopalahden kirkolla. 

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

 Kahvipannuporukka      
Kahvipannuporukka on paikalla Haagan alueella, kujilla tai 
toreilla; ihmisiä kohtaamassa, seurakuntaan kutsumassa, 
valmiina keskustelemaan uskosta ja elämästä – ja tietysti 
kahvipannun äärellä! 

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

 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). 

 Suomen kielen keskustelupiiri ti klo 18 
Maahanmuuttajien kokoontuminen, jossa ystävystytään, 
rohkaistutaan käyttämään suomen kieltä ja pohditaan elämää 
Suomessa ja muualla. Piiriin kaivataan suomenkielisiä 
kumppaneita ja ohjaajia. Piiri kokoontuu Huopalahden kirkon 
ryhmähuoneessa (1.krs.) keskiviikkoisin klo 18-20. 

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

 Käsityöpiiri  
Käsityöpiiri kokoontuu Huopalahden kirkon yläsalissa 
keskiviikkoisin klo 10-12.  
 
Diakoni Elisabeth Bariskin (09 2340 3227,  
elisabeth.bariskin@evl.fi) 
 

 Puutarharyhmä  
Tule hoitamaan seurakunnan palstaa Lassilaan! Jos sinulla on 
tarpeettomaksi jääneitä puutarhatyökaluja tai taimia, otamme 
ne mielellämme vastaan. Kokoonnumme talvella sisätiloissa. 
 
Diakoni Elisabeth Bariskin (09 2340 3227,  
elisabeth.bariskin@evl.fi) 

 Teematorstai   HUOM!                
Yhdessäoloa hartauden, lounaan sekä vaihtuvien teemojen 
parissa. Tule suunnitteluryhmään, alustamaan valitsemastasi 
aiheesta tai pitämään hartautta. Huopalahden kirkon 
seurakuntasali klo 12.30.  

Diakoni Elisabeth Bariskin (09 2340 3227,  
elisabeth.bariskin@evl.fi) 
 
 
 



 HENKEEN JA VEREEN – Haagan seurakunnan 
sporttiryhmä    
Facebook-ryhmä, jonka kautta voit liikuttaa 
seurakuntaruumista: Kutsu veljiä ja siskoja vaikka pelaamaan 
pesäpalloa syysiltana. 

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

LÄHIMMÄISPALVELU                                                                                                             

 Kimppakävelyä                                                                       
Tule ulkoilemaan yhdessä palvelutalon asukkaiden kanssa! 
Kokoontuminen keskiviikkoisin klo 10 Helander-kodilla. 

Diakoni Sanna Laiho (09 2340 3228, sanna.laiho@evl.fi) 

 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)  

 Tapaamistuvan emäntä- ja isäntärinki     
Seurakuntalaisten kohtaamispaikka: Emännät ja isännät ovat 
tapaamistuvan henkilökuntana, pitävät alkuhartauden, 
keittävät kahvit ja seurustelevat. Huopalahden kirkolla 
parillisten viikkojen maanantaisin klo 13-15.  

Diakoni Sanna Laiho (09 2340 3228, sanna.laiho@evl.fi)  

 Keikkapalvelu                
Tarjoa kertaluontoista apuasi vanhukselle esimerkiksi 
taulunkoukun ripustamisessa, muuttopakkaamisessa tai 
lääkärissä käymisessä. 

Diakoni Elisabeth Bariskin (09 2340 3227,  
elisabeth.bariskin@evl.fi) 

 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 17.  

Diakonissa Heli Salo (09 2340 3223, heli.salo@evl.fi) 

TAPAHTUMIEN TEKIJÄKSI   

 Hakavuoren kirkon viimeinen viikko HUOM!           
Hakavuoren kirkosta luovutaan sisäilmaongelmien tähden 
1.10. mennessä. Jotta haagalaiset saisivat hyvästellä rakkaan 
kotikirkkonsa, kirkko pidetään avoinna viimeisen kokonaisen 
viikon ma 19.- su 25.9. klo 10-18. Etsimme työntekijöiden 
lisäksi seurakuntalaisia, jotka voisivat päivystää kirkolla 
valmiina keskustelemaan ja kuuntelemaan.   
 
Pääsuntio Kari Keto (09 23403215, kari.keto@evl.fi). 
 

 Lasten joulu- ja pääsiäiskirkot                          
Etsimme esittäjiä, lavastajia ja rakentajia lasten joulu- ja 
pääsiäiskirkkoihin.  
 
Lapsityönohjaaja Aila Pihlajavesi (050 382 3550, 
aila.pihlajavesi@evl.fi) 

 Jouluhartaus palvelutalossa HUOM!          
Haagan alueella on paljon palvelutaloja. Työntekijät vierailevat 
niissä joulun tienoilla, mutta eivät jouluaattona tai -päivänä. 
Voisitko Sinä ottaa laitosvierailun osaksi omaa aatto- tai 
joulupäiväohjelmaasi ja pitää yhdessä niistä pienen 
jouluhartauden (virsi, jouluevankeliumi, rukous ja virsi)?  

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

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

 
Pääsuntio Kari Keto (09 23403215, kari.keto@evl.fi). 



 Yhteisvastuu-keräys                                     
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) 
 

 Suntion apulaisena     HUOM!          
Tarvitsemme avustajia aivan erityisesti kirkkokahveille sekä 
iltatapahtumien kahvitarjoiluun.  
 
Pääsuntio Kari Keto (09 23403215, kari.keto@evl.fi). 
 

 Lähetystyön myyjäiset          
Osallistu adventtina ja vappuna lähetystyön myyjäisiin - sekä 
talkoolaisena että myyjäisvieraana!    
                     
Diakoni Elisabeth Bariskin (09 2340 3227,  
elisabeth.bariskin@evl.fi) 
 

 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 Kari Keto (09 23403215, kari.keto@evl.fi). 

VIRKISTYSTÄ JA KOULUTUSTA 

 Vapaaehtoistyön pyhä su 18.9. HUOM!         
Messu Huopalahden kirkossa klo 10. Kirkkokahveilla tarjolla 
marjapiirakkaa, lämpimäisiä sekä tuoreita kuulumisia 
vapaaehtoistyöstä.  
 
Diakoni Sanna Laiho (09 2340 3228, sanna.laiho@evl.fi) 



 Kasvokkain kirkko / messuavustajien ilta HUOM!           
Messuavustajien illassa seurakuntalaisemme, Matti, esitti 
ajatuksen messusta, jossa oltaisiin kasvotusten ja jossa olisi 
tilaa seurakuntalaisten, päivän lukukappaleesta nouseville, 
ajatuksille. Tule tekemään todeksi Matin ajatusta 
Huopalahden kirkolle ke 26.10. Messuavustajat kokoontuvat jo 
klo 17.30 ja kasvokkain kirkko alkaa klo 18. Illan päätteeksi 
juodaan teetä  ja jaetaan tunnelmia messusta. 
 
Pastori Sami Lahtinen (050 430 4461, sami.t.lahtinen@evl.fi) 
 

 Kohtaaminen ja vuorovaikutus vapaaehtoistyössä: 
Huopalahden kirkko la 12.11. klo 10-13  
Koulutus, jossa jaetaan kokemuksia muiden vapaaehtoisten 
kanssa ja virkistytään musiikkituokion ja yhteisen ruokailun 
merkeissä. Aiheeseen johdattelee diakonissa, työnohjaaja Virpi 
Liirus-Mäkelä. Ilmoittautuminen ruokavaliotoiveineen pe 
28.10. mennessä. 
 
Diakoni Sanna Laiho (09 2340 3228, sanna.laiho@evl.fi) 
 

 Vapaaehtoisten joulupuuro ke 7.12. klo 18 
Seurakunnan vapaaehtoisille tarkoitettu joulujuhla, jossa 
nautitaan hyvästä seurasta, glögistä ja joulupuurosta. Ilta 
päättyy nuorten järjestämään pop up –messuun. 
Ilmoittautuminen virastoon 28.11. mennessä (09 2340 3200) 

 

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 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Hakavuoren kirkko (1.10.asti) Huopalahden kirkko 
Tolarintie 1, 00400 Helsinki. Vespertie 12, 00320 Helsinki 
 
 
 

 
Nuorisotalo Tönö 

Kauppalankuja 7, 00320 Helsinki 
 

Orapihlajatie 41:n toimipiste 
 

 
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-pe 10-14, ke 12-17, 
Vespertie 12, 00320 Helsinki 


