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Kevät 2020

Lapset ja nuoret
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Anni Becker
kasvatuksen työalavastaava
050 380 2345

Miika Kolari
rippikoulu- ja nuorisotyön pappi
050 380 2314

Miira Muroma-Nikunen
lapsi- ja perhetyön pappi
050 380 3235

Tiia Hämäläinen
perhetyöntekijä
junnutoiminta
050 564 6899

Hanna Autio
kanttori, muskariope
050 380 2474

Jenni Surakka
nuorisotyönohjaaja
050 380 2101

Pauli Virtanen
nuorisotyönohjaaja
junnutoiminta
050 380 2307

Ulla Leivo
lastenohjaaja 
päiväkerho, muskarit, 
esikoisvauvakerho
050 355 4900

Minna Rosenborg
lastenohjaaja 
iltapäiväkerho, 
perhekerhot
050 380 3239

Olemme sinua varten, 
nappaa hihasta tai laita viestiä!
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
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Kaveria ei jätetä! 
Haagan seurakunnan lasten- ja-
nuortentalo Tönön tunnusmerkiksi 
onkin muotoutunut vanhaan pöy-
tälevyyn maalattu ikoni, jossa Isä 
Menas ja Jeesus kulkevat rinnak-
kain ja Jeesus pitää kättä Menak-
sen olkapäällä. Ikoni on tunnettu   
yleisesti nimellä   Ystävyyden ikoni. 
Me ihmiset  tarvitsemme rinnalla 
kulkijoita, lempeää tukea ja läsnä-
oloa. Silloin myös Pyhä on läsnä. 
Juuri sitä ja juuri sinua varten seu-
rakunta  on olemassa. Olet lämpöi-
sesti tervetullut mukaan!
    

Läsnäolo ja kohtaaminen ovat seu-
rakunnan lasten ja nuorten toimin-
nan keskiössä. Jokainen saa olla 
juuri sellainen kuin on, kuulua jouk-
koon. Me aikuiset olemme vierellä 
kulkijoita, joiden tehtävänä on jakaa 
lapsen, nuoren ja heidän perheiden-
sä kanssa iloja, suruja, ihmetyksen 
aiheita ja Pyhän kaipuuta. Jokaista 
tervehditään, kysellään kuulumisia 
ja ollaan läsnä toinen toisillemme. 
Yhdessä tehden ja toimien saam-
me tukea, kannatella, auttaa, nau-
raa ja oppia. Voiko parempaa olla? 
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Meille tulee vauva

Keskustelu- ja vertaisryhmä tuleville 
vanhemmille Huopalahden kirkolla 
tiistaisin klo 17.30-19. Voit osallistua 
vain yhteen tai vaikka kaikkiin ker-
toihin. Kahvi- ja voileipätarjoilu.

Kevään kokoontumisten päivämää-
rät ovat 28.1., 25.2., 31.3., 21.4. ja 
19.5.

lisätiedot 
Ulla Leivo

Esikoisvauvakerho 

Kerho äideille ja alle 8 kk -ikäisille 
vauvoille maanantaisin klo 13-14.30 
Huopalahden kirkolla. Keskustellaan 
vauvaan ja äitiyteen liittyvistä yhdes-
sä valituista aiheista ja tutustutaan 
muihin samassa elämäntilanteessa 
oleviin haagalaisiin. Kevään aikana 
kokoontuu kaksi ryhmää:

1. ryhmä 20.1.-16.3.
2. ryhmä 23.3.-18.5.

Osallistuminen on ilmaista, mutta 
edellyttää ilmoittautumisen Haagan 
seurakunnan nettisivuilla.

Päiväkerho

3-5-vuotiaille ma, to ja pe 
klo 9-12 Tönöllä.
Kerhokausi 9.1.-18.5.2020
Päiväkerhomaksu 80 €.

lisätiedot
Ulla Leivo

VAUVAT JA TAAPEROT
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Perhekerhot 

Perhekerhot ovat lapsiperheiden 
leppoisia kohtaamispaikkoja. Oh-
jelmassa on yhdessäoloa ja leikkiä, 
teemakerroilla askartelua, lorutte-
lua tai muskarihetki. Kerhon päät-
teeksi on lyhyt hartaus. Tarjolla 
aamupalaa (iltaperhekerhossa väli-
palaa) ja seuraa lapsille ja aikuisille.

maanantaisin
klo 17.30-19 Tönöllä

torstaisin
klo 9.30-11 kirkolla

perjantaisin 
klo 10-11.30 Pohjois-Haagassa, 
Mariankodin palvelutalon salissa 
(Schildtinpolku 6)

lisätiedot 
Minna Rosenborg

Muskarit

Muskareissa lauletaan, leikitään, 
soitetaan ja liikutaan yhdessä oman 
aikuisen kanssa. Kaikki ryhmät ovat 
kauden alkaessa täynnä, mutta 
vapautuvien paikkojen varalta voi 
ilmoittautua jonoon. Muskarin luku-
kausimaksu on 50 €.

maanantaisin
klo 16.15-16.45 1-2 v.
klo 17-17.30 3-4 v.
klo 17.35-18.05 3-4 v.

tiistaisin
klo 9.15-9.45 noin 1,5 v.
klo 9.50-10.20 yli 1 v.
klo 10.25-10.55 1,5-2 v.
klo 11.-11.30 noin 1 v.
klo 11.40-12.10 6kk-1 v.

lisätiedot 
Hanna Autio
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6-vuotiaiden kekkerit 
kirkolla ti 24.3. klo 18 

Kuninkaalliset pidot tämän vuoden 
syntymäpäiväsankareille. Niihin 
voi pukeutua teeman mukaisesti.
Juhlaohjelma ja juhlatarjoilu.

Virpomavitsapaja
ke 1.4. klo 17-19
Haagan Lämpiössä 
(Näyttelijäntie 14)

Tarkemmat tiedot sivulla 12.

Pienten kirkko 
la 4.4. klo 15

Laulua ja loruttelua vauvojen 
kanssa. Kastepuun nimilehtien jako. 
Vanhemmat, kummit ja isovanhem-
mat sekä muut läheiset ovat lämpi-
mästi tervetulleita.

Pääsiäisvaellukset 
Tönöllä ma 30.3. klo 18 ja 
ti-pe 31.3.-3.4. klo 9-12

Elämyksellinen vaellus lapsille 
pääsiäisen tapahtumissa. 
Kesto n. 30 min. 

6
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Kevään perhemessut

su 2.2. klo 10
Perhemessun jälkeen perinteikäs 
Talvirieha kirkonmäellä 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Ks. sivu 13.

ma 13.4. klo 10
Pääsiäinen jatkua saa! 
Toisen pääsiäispäivän perhemessussa 
etsitään kirkkoon piilotettuja pääsiäismunia.

Messu kirkossa 
joka su klo 10. 
Lapsille on oma 
paikka, jossa voi 

lukea, leikkiä 
ja värittää 

värityskuvia.

7
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JUNNUT (1.-6. -luokkalaiset)

Junnu-isoskurssi
4.-7. luokkalaisille

Haluaisitko tulla apuohjaajaksi 
leirille, retkille, tapahtumiin tai 
kursseille? Tule apuohjaajakurssille 
ja olet mukana! 

Kurssi la-su 21.-22.3. 
La klo 9.30-15. Su klo 9.30-n.15. 
Ilmoittautuminen netissä 7.1- 6.3.

Junnu-isoshaku 

Mustasaaren ja Tönön päiväleirille 
23.3.-27.4. seurakunnan nettisivun 
kautta. Voit hakea junnu-isoseksi, 
jos olet käynyt junnu-isoskoulutuk-
sen. Jos hakijoita on enemmän kuin 
voidaan ottaa, paikkojen arvonta 
suoritetaan JunnuTönöllä ti 5.5. 
klo 15.00.

Sählykerho
3.-6. luokkalaisille 

Pohjois-Haagan ala-asteella 
(Tolarintie 1) torstaisin klo 15-16.  
Ei ilmoittautumista, 
tule vain paikalle.

10-synttärit 

Vuoden aikana 10 vuotta täyttäville 
Linnanmäellä la 23.5. Tietoa kotiin 
tulee myöhemmin, mutta voit jo nyt 
laittaa päivämäärän kalenteriin.

JunnuTönö 
2.-6. luokkalaisille 

tiistaisin ja perjantaisin 
klo 13-16 Tönöllä. JunnuTönöllä 
voi tehdä läksyjä, pelata lautapelejä 
tai pleikkaria, askarrella, jutella ja 
ihmetellä oloa. 
Ei tarvitse ilmoittautua. 
Tule mukaan vaan!
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Hiihtoloman päiväleiri  
ma-to 17.-20.2.

Päiväleiri Tönöllä klo 9-16. 
Päivään sisältyy lounas ja välipala 
sekä ohjelmaa. Ennen leiriä kotiin 
tulee leirikirje, jossa on tarkemmat 
tiedot. Mukaan mahtuu 25 lasta. 
Hinta 40 €.
Ilmoittautuminen 7.1.-31.1. 

Perheleiri
pe-su 24.-26.4. Korpirauhan 
leirikeskuksessa Siuntiossa.
 
Leiri on tarkoitettu vanhemmille ja 
0-10 -vuotiaille lapsille. Lapset ovat 
leirillä vanhempien vastuulla ja hoi-
dossa. Leirimaksut: 45 €/aikuinen, 
0-4v. maksutta, 5-10 –vuotiaat 15 €. 
Voit valita majoituksen leirikeskus-
huoneissa tai omassa teltassa. 
Leiri järjestetään yhdessä Kannel-
mäen ja Pitäjänmäen seurakuntien 
kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumi-
nen 1.-31.3.2020 Haagan srk:n 
nettisivuilla.

Lähde
leirille!

Mustasaaren 
päiväleirit kesäkuussa
1.-5.6. ja 8.-12.6.  
1.-3.-luokkalaisille. 

Leiripäivät ovat klo 8-16. Matkustam-
me bussilla lauttarantaan ja lautalla 
Mustasaareen, jossa vietämme oh-
jelmoitua kesäpäivää. Päiviin kuuluu 
lounas ja välipala. Bussi lähtee Huo-
palahden kirkolta. Mukaan mahtuu 
50 lasta. Hinta 80 €/viikko.

Tönön päiväleiri           
ma-to 15.-18.6.
 
Päiväaikataulu klo 9-16. 
Mukavaa yhdessäoloa ja puuhaa. 
Mukaan mahtuu 25 lasta. 
Hinta 40€.

ILMOITTAUTUMINEN kesän toimin-
taan alkaa ma 2.3. klo 9.00.

Ilmoittautuminen kaikille tämän si-
vun leireille ja kursseille tapahtuu 
sähköisesti Haagan seurakunnan ko-
tisivun kautta. Kirjautuessasi ensim-
mäisen kerran järjestelmään tarvitset 
pankkitunnukset. Koodin skannaa-
malla pääset ilmoittautumissivulle.

Junnutoiminnasta saat
lisätietoa Paulilta, 
Tiialta tai Jenniltä.
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NUORET

Tönöillat 
ti ja pe klo 18-21/22 

Rentoa yhdessä olemista kave-
reiden sekä uusien tuttavuuksien 
kanssa. Kahvit, pelailu ja yhdessäolo 
ovat keskeisiä juttuja Tönöilloissa. 
Tönöillat aina ti ja pe, sama aika, 
sama paikka – TÖNÖ. 

ROK -kurssi 
keskiviikkoisin klo 18-21 

Rok eli ryhmänohjaajien kurssi an-
taa valmiuksia toimia isosena ta-
pahtumissa ja leireillä. Koulutuksen 
sisällöt rakennetaan yhdessä kurssi-
laisten kanssa ja taitoja harjoitellaan 
yhdessä. Jokainen on tervetullut 
mukaan! Kurssiin kuuluu leiri, joka 
pidetään keväällä. Leiri on ilmainen. 
Kurssin vetäjinä toimivat Jenni Su-
rakka sekä Pauli Virtanen. 

Apparikurssi 
la-su 18.-19.1.2020

Tällä kurssilla saa tuhdin tieto-
paketin sekä rutkasti käytännön 
vinkkejä apuohjaajana toimimi-
seen. Pohdimme yhdessä myös 
ensiapuasioita ja -tilanteita. Kurs-
si antaa valmiudet toimia apuoh-
jaajana leirillä sekä Tönöllä. Kurssi 
on edellytys apu-ohjaajana toimi-
miselle Haagan seurakunnassa. 
Kurssista vastaa Jenni Surakka. 

Haluatko isoseksi? 

Nyt on aika hakea! Isoshaku ajalla 
2.2-8.3.2020 ja valinnat tehdään 
31.3. mennessä. 
Lisätietoja antaa Pauli Virtanen.

18.-19.4.
Rippikoulujen 
aloitusviikonloppu,
tästä se matka alkaa!
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Nuorten 
parlamentti 

Parlamentti toimii Haagan seu-
rakunnassa nuorten vaikutus-
mahdollisuuksien lisäämiseksi. 
Ideana on mahdollistaa nuor-
ten äänen kuuluminen seura-
kunnassa ja antaa nuorille tilaa 
sekä mahdollisuuksia vaikuttaa 
toiminnan sisältöihin, suunnit-
teluun sekä arviointiin. 

Kiirastorstain 
juhlaillallinen 
to 9.4. klo 18

Kiirastorstaina vietämme perin-
teeksi muodostunutta illallista. 
Messun jälkeen syömme yhdessä, 
vaihdamme kuulumisia ja nautim-
me toistemme seurasta. Ruoka on 
kasvispainotteista ja sitä voi tulla 
tekemään yhdessä ennen messua. 
Yhdessäolo on merkityksellistä – 
tule mukaan. 



12

Kevätgrillailut
kirkonmäellä
ti 26.5. klo 18 alkaen

Koko Tönön porukan, niin lasten ja 
perheitten kuin nuorten yhteinen 
illanvietto Tönön pihapiirissä kir-
konmäellä. Grillit kuumina ja piha-
pelejä. Omat piknikvarusteet voi 
ottaa mukaan. Seurakunta tarjoaa 
makkarat ja mehut, halutessasi 
voit tuoda mukanasi muutakin 
syötävää. 

Medismessu 
ke 4.3. klo 18-20

Lupa hengähtää arjen kiireiden kes-
kellä. Messussa voi pötkötellä patjalla 
ja nauttia ehtoollista mutkattomasti 
yhdessä toisten kanssa. Kun turha 
riisutaan, jäljelle jää vain olennainen. 
Messu kestää noin tunnin, sen jälkeen 
on iltatee Tönöllä. Messusta vastaa 
Miika Kolari.

MESSUJA, YHDESSÄOLOA

”Minä olen 
maailman valo.”

Virpomavitsapaja
ke 1.4. klo 17-19
Haagan Lämpiössä, Pohjois-Haagan 
ostarilla (Näyttelijäntie 14). 

Tuo omat oksat mukanasi, koriste-
lutarvikkeet saat paikan päältä. 
Klo 18-19 seuraan liittyy kirkkoher-
ramme Heikki ja tarjoaa iltateet.

Koko perheen 
vapputapahtuma
pe 1.5. klo 11-13

Lipunnosto kirkonmäellä, 
Helsinki Brass Quartetin vappu-
soitto sekä keväisiä yhteislauluja.
Simaa, munkkeja ja muita vappu-
herkkuja myytävänä sekä paikan 
päällä että kotiin ostettaviksi. 
Partiolaiset paistavat makkaraa 
pihalla ja Tönöllä on puuhaa lap-
siperheille. Tapahtuman tuotto 
ohjataan Haagan  seurakunnan 
lähetyskohteiden hyväksi.
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Sunnuntai kirkolla

Kerran kuussa viivähdetään vähän 
pitempään yhdessä messun ympä-
rillä. Aamun voi aloittaa tulemalla 
valmiiseen aamupalapöytään jo klo 
9. Samalla voi ilmoittautua erilaisiin 
tehtäviin klo 10 alkavaan messuun: 
soittamaan kirkonkelloja, kerää-
mään kolehtia, lukemaan raama-
tuntekstejä, sytyttämään muisto-
kynttilöitä, kiinnittämään lehtiä 
kastepuuhun, jne. 

Messun jälkeen on tarjolla lounas ja 
kahvit sekä teemoittain vaihtelevaa 
ohjelmaa. Päivän anti on ilmaista, 
mutta vapaaehtoisen lahjoituksen 
voi antaa kulloisenkin keräyskohteen 
hyväksi. Tarkempia tietoja netissä ja 
somessa.

19.1. Pyhän Henrikin muistopäivä 
2.2. Talvirieha ja YV-keräyksen avaus
22.3. Marianpäivä 
26.4. Hyvän paimenen sunnuntai 
24.5. Suvivirren sunnuntai
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Lastenkirkko on turvallinen verk-
koympäristö pienille lapsille ja koulu-
laisille tutustua kristinuskoon, kokea 
pyhää, puuhailla, leikkiä, pelailla, 
viihtyä ja jutella muiden lasten kans-
sa. www.lastenkirkko.fi

Lasten Raamattusovelluksen 
voi ladata ilmaiseksi sovelluskau-
pasta. Sovelluksen interaktiivisten 
piirrosanimaatioiden kautta pääsee 
tutustumaan raamatunkertomuksiin. 
www.bible.com

Kirkko ja kaupunki
-lehden sivuilla on näköislehden li-
säksi luettavissa juttuja teemoittain, 
arkistojen aarteet sekä video- ja au-
dioklippejä eri aihepiireistä. 
www.kirkkojakaupunki.fi 

PuoliVirallinen
on kirkkoherramme Heikin YouTube 
-kanava, jolla hän ”tarjoilee sopivina 
annoksina helsinkiläisen seurakun-
nan elämää, omaa työtään ja ihmistä 
suurempia asioita.” 

KIRKKO VERKOSSA

Seuraamalla Haagan seurakunnan 
sometilejä saat tietoa tapahtumista 
ja ajankohtaisista asioista. Kotisivuil-
tamme löydät tietoja seurakunnasta, 
menovinkkejä ja esimerkiksi opastus-
ta kastetilaisuuden järjestämiseen. 
Myös ilmoittautumiset kursseille, 
leireille ja muskariin tapahtuvat ko-
tisivujen kautta. Somettaessasi kir-
konmäeltä tai seurakuntaan liittyviä 
juttuja, voit käyttää hashtagia 
#haagansrk.

Instagram
@haagantono
@haaganseurakunta

facebook
@haagan seurakunta
@haagan seurakunnan 
lapset ja perheet

kotisivut 
www.helsingin-
seurakunnat.fi/haaga

Poimintoja:
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Nettitupu 
on Nuori kirkko ry:n ja paikallis-
seurakuntien ylläpitämä tukipal-
velu lapsille ja nuorille. Päivystäjät 
ovat aikuisia, koulutettuja kirkon 
työntekijöitä, jotka ovat valmiita 
vastaamaan tyttöjen ja poikien ky-
symyksiin taivaan ja maan väliltä. 
Tupulta voi kysyä esimerkiksi kas-
vuun, tykkäämiseen, vanhempiin, 
kavereihin, kouluun jne. liittyvistä 
asioista. www.nettitupu.fi

Helsingin kaupunki on avannut uu-
den matalan kynnyksen palvelun, 
joka auttaa lapsiperheitä löytä-
mään oikeanlaista tukea. Tarvit-
sen apua -nappi on sähköinen 
yhteydenottokanava ja se on käy-
tettävissä 24/7. Palvelu on tarkoi-
tettu helsinkiläisille lapsiperheille, 
joilla on kuormittava elämänti-
lanne tai kasvatuspulmia. Yhtey-
denottoihin vastaavat sosiaalialan 
ammattilaiset kolmen arkipäivän 
kuluessa. 

Tästä pääsee
suoraan Tarvitsen 
apua -sivulle.

Kun kaipaat apua tai 
kuuntelevia korvia:

Haagan seurakunnan diakoniatyön-
tekijät ovat apunasi, kun elämässä 
on erilaisia haasteita. Kotisivuiltam-
me kohdasta Arki -> Apua ja tukea, 
löytyy tarkempia tietoja miten 
diakonia voi sinua auttaa. Ajan-
varauspäivystys ma ja to klo 10-12 
09 2340 3003 ja 
050 476 7710.

Kirkon perheasiain neuvottelu-
keskus Kolmas Linja 22. 
Ajanvaraus klo 9-12
09 2340 2555.

Helsingin seurakuntien erityisnuo-
risotyön keskus Snellun tarkoituk-
sena on tukea ja auttaa lapsia, nuo-
ria ja heidän perheitään erilaisissa 
elämän taitekohdissa. 
Snellun palvelut on suunnattu 
kaikille alle 29-vuotiaille.
www.snellu.info
09 2340 2352
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Tervetuloa!
Huopalahden kirkko 
avoinna joka päivä 9-17
Vespertie 12

Lasten ja nuorten talo Tönö
Kauppalankuja 7


