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Jos pitäisi valita elämää koskevien kysymysten joukosta se, johon 
erityisesti haluaisi vastauksen, se voisi olla: Mikä on elämän tarkoitus? 
Katolisen kirkon opettaja Tuomas Akvinolainen (1224 – 1274), joka 

sittemmin sai lempinimen Doctor Angelicus, enkelimäinen opettaja, vastasi 
tähän kysymykseen, että elämän tarkoitus on visio beatifica, Jumalan kasvo-
jen katseleminen eli pääseminen taivaaseen. 

Menneen ajan opettajat vastasivat luonnollisesti omasta ajastaan nouse-
viin kysymyksiin, joista tärkeimmät koskivat ihmisen iäisyyttä, kysymystä, 
pääsenkö taivaaseen? Nykyinen aika ja kiihtyvällä vauhdilla muuttuva maa-
ilma synnyttää uusia kysymyksiä, joiden kanssa menneiden polvien opettajat 
eivät vielä joutuneet painimaan. Tänään meidät pakotetaan kysymään: Mikä 
on maapallon tulevaisuus? 

Yle Uutisten mukaan ihmiset ovat 
laskennallisesti tänä vuonna, 2018 ku-
luttaneet loppuun maapallon tuottamat 
uusiutuvat luonnonvarat keskiviikkona 
1. elokuuta. Varojen pitäisi riittää koko 
vuodeksi. Me suomalaiset kulutimme 
oman osamme maailman luonnonvarois-
ta laskennallisesti jo nelisen kuukautta 
maailman keskiarvoa aiemmin; meidän 
kansallinen ylikulutuspäivämme oli tänä 
vuonna 11. huhtikuuta. Olemme siis syö-
neet eväämme jo alkumatkasta. Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat 
samaa tahtia kuin suomalaiset, tarvittaisiin 3,6 maapalloa, jotta kulutus olisi 
kestävällä tasolla.

Arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä elinympäristön heikkenemi-
nen on suurin yksittäinen lajien sukupuuttoon kuolemisen syy. Muutokset 
pakottavat myös miljoonat ihmiset muuttamaan asuinseudultaan. Kansain-

välinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) 
julkaisi juuri tuoreimman päivityk-
sensä sukupuuton partaalla olevista 
tai vaaravyöhykkeelle pian ajautuvista 
eliölajeista. Tuoreen arvion mukaan 
23 000 näistä lajeista on uhkaamassa 
hävitä lopullisesti. Suomen ympä-
ristökeskus varoittaa: ”On erittäin 
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huolestuttavaa, että ihmiskunta ei ymmärrä meidän riippuvuuttamme elin-
voimaisesta luonnosta. Yksittäisten lajien katoamista ei välttämättä kukaan 
huomaa, mutta kun puhutaan kymmenistä tuhansista lajeista, niin sillä on 
kiistatonta merkitystä koko maapallolle”. 

Olemme saaneet viettää Suomessa aurinkoisen ja helteisen kesän. Tämän 
kesän hurja hellejakso ennakoi jo tulevaa. Mitä me kirkossa ja seurakunnas-
sa voimme tehdä, kun ajattelemme maapallon tulevaisuutta? Raamattu alkaa 
kertomuksella maailman luomisesta. Luomiskertomuksen mukaan ihminen 
asetetaan vastuuseen maailmasta, ”viljelemään ja varjelemaan” sitä. Aset-
taessaan ihmisen keskelle luomaansa maailmaa, Jumala antoi hänelle myös 
tehtävän pitää siitä huolta.

Tänä keväänä työstimme yhdessä luottamushenkilöiden kanssa vuoden 
2019 alussa aloittavan uuden Töölön seurakunnan toiminta-ajatusta ja ar-
voja. Toiminta-ajatuksemme on: Seurakunnassa toteutuu avara kristillisyys 
ja varaukseton lähimmäisenrakkaus. Toimimme aktiivisesti ja merkitykselli-
sesti ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Olemme Helsingin näkyvin, tunnetuin ja 
verkottunein seurakunta. Rakennamme uutta toimintakulttuuria.

Ydinarvoiksi valikoituivat: Pyhän kunnioittaminen, Lähimmäisyys, Vas-
tuullisuus ja Tavoitteellisuus. Kunkin ydinarvon purimme arvojen sisältöjä 
enemmän avaaviin lauseisiin. Vastuullisuudesta lausuimme muun muassa: 
”Kannamme vastuuta ympäristöstämme noudattaen kestävän kehityksen 
periaatteita.” 

Ylikulutuksemme ja vahvasti haastavan tulevaisuutemme edessä seu-
rakunnan toiminta-ajatuksesta ja arvoista nousevat esille aktiivisesti ja 
merkityksellisesti toimiminen, uusi toimintakulttuuri sekä vastuun kanta-
minen ympäristöstä. Niihin me seurakuntana tahdomme sitoutua. Uu-
den seurakunnan aloittaessa yhdessä kyselemme: Mitkä ovat vuosittaiset 
ydintavoitteemme? Missä meidän on välttämätöntä onnistua? Mitkä asiat 
ovat vaikeimpia haasteitamme sekä miten aiomme niihin vastata? Näiden 
asioiden pohtimiseen ja yhdessä toimimiseen tahdomme lämpimästi kutsua 
kaikkia uuden Töölön seurakunnan jäseniä ja alueella asuvia. ■
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Häät

Kaste on kirkollinen toimitus, sakramentti, 
jossa lapsi liitetään seurakunnan jäseneksi. 
Lapsi kastetaan noin kahden kuukauden 
kuluttua syntymästä.
Lapsi voidaan kastaa kirkossa tai kotona. 
Kasteen toimittaa oman seurakunnan pap-
pi tai kastepapiksi voi pyytää myös omaa 
tuttua pappia toisesta seurakunnasta. 
Kastettavalla lapsella on oltava vähintään 
kaksi kummia, jotka ovat evankelis-luteri-
laisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Lisäksi 

kummina voi olla myös jonkun muun kris-
tillisen kirkon jäsen. Kirkkoon kuulumaton 
ei voi toimia kummina.
Erityisistä syistä lapsella voi olla vain yksi 
evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuu-
luva kummi. Yhden kummin riittävyydestä 
on pyydettävä kirjallinen päätös oman 
kotiseurakunnan kirkkoherralta.
Lisätietoja:  helsinginseurakunnat.fi/ 
pyhatjuhlat/pienelleparasta

Kirkkohäiden edellytyksenä on rippikou-
lun käyminen ja kirkkoon kuuluminen.  
Kirkossa voidaan vihkiä myös silloin, kun 
toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon ja toinen johonkin muuhun  
kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan, 
tai kun toinen kihlakumppaneista kuuluu 
ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkko-
kuntaan.
Siviilivihkimisessä solmittu avioliitto voi-
daan siunata kirkollisesti.
Vihkivä pappi tulee tavallisesti kihlapa-
rin kotiseurakunnasta ja kanttori siitä 
seurakunnasta, jonka kirkossa vihkiminen 
tapahtuu. 

Vihkimistä edeltää avioliiton esteiden 
tutkinta, jota haetaan yhdessä. Tutkinta-
lomakkeen voi täyttää netissä tai jomman-
kumman vihittävän seurakunnan kirkko-
herranvirastossa. Tutkinta saa lainvoiman 
7 päivän kuluttua ja se on voimassa 4 
kuukautta.
Lisätietoja:  evl.fi/perhejuhlat/haat 
 naimisiinkirkossa.fi
 esteidentutkinta.fi

Hautaan siunaaminen tapahtuu hautaus-
maan kappelissa, kirkossa tai haudalla 
yleensä kahden – kolmen viikon kulues-
sa kuoleman jälkeen. Kappeleita ovat 
Malmin, Honkanummen ja Hietaniemen 
kappelit sekä Krematoriokappelit Hieta-
niemessä.  Kappelit varataan Helsingin 
seurakuntayhtymän hautapalveluista, 
puhelin 09 2340 6000. Käyntiosiote on 
Kolmas linja 22.

Hautaustoimisto ja seurakunta auttavat 
siunaamisen järjestelyissä.
Pappi tulee tavallisesti siitä seurakunnasta, 
missä vainaja oli viimeksi kirjoilla. 
Omasten suostumuksella vainajan nimi 
luetaan ja hänelle sytytetään muistokynt-
tilä jumalanpalveluksessa siunaamista 
seuraavana sunnuntaina.
Lisätietoja:  hautaansiunaus.fi

Hautajaiset

Kaste

 Kirkolliset toimitukset



5

 Tilojen varaaminen
Helsingin seurakuntien jäsenet voivat varata Temppeliaukion ja Töölön sekä Meilahden 
kirkon tiloja kirkollisiin toimituksiin ja perhejuhliin.
Tilavaraukset ja tiedustelut seurakuntatoimistoista.

 Virkatodistukset
Virkatodistus tilataan sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse 09 2340 5000, ruotsinkie-
linen palvelu 09 2340 5001. Puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 9-15. Virkatodistuksen 
voi tilata myös vierailemalla Keskusrekisterissä, Kolmas linja 22 B. Asiakaspalvelupiste 
on avoinna ma-to klo 9-15, pe suljettu.
Keskusrekisteristä tilattu todistus kattaa aina kaikki Helsingin evankelisluterilaisissa 
seurakunnissa kirjoillaoloajat.
Lisätietoja verkkosivulla: helsinginseurakunnat.fi/virkatodistukset

 Pappi tavattavissa
Temppeliaukion kirkolla, Lutherinkatu 3
Maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 10-14 sekä messujen ja hartaus- 
hetkien jälkeen. Seurakuntatoimistossa keskiviikkoisin klo 14-17.30.
Päivystävän papin puhelin 09 2340 6302.

 Kodin siunaaminen
Oletko muuttamassa uuteen kotiin? Tai haluaisitko viettää pienen rukoushetken jo 
pidempään asuttamassasi kodissa? Kodin siunaus on siunauksen pyytämistä kodin asuk-
kaalle tai asukkaille ja kaikille siellä vieraileville. 
Kodin siunaamisen rukoushetken voi toteuttaa monella tavalla. Siunaamisen voi myös 
yhdistää tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon 
vihkimisen yhteyteen tai muuhun juhlaan. Koti siunataan useimmiten muuton jälkeen tai 
ensimmäistä yhteistä kotia perustettaessa, mutta myös muulloin. 
Kysy lisätietoja seurakuntatoimistoista.

 Tarjoilu tilaisuuksiin
Töölön seurakunnan kautta on mahdollisuus saada tarjoilu kaste-, muisto- ja häätilai-
suuksiin. Tarjoilut onnistuvat sekä Temppeliaukion että Töölön kirkon tiloissa. 
Lisätiedot ja tilaukset Pekka Soininen, pekka.soininen@evl.fi,  puhelin 09 2340 6333 tai 
050 324 5730. Tarjoiluhinnasto on nähtävillä Töölön seurakunnan verkkosivuilla.
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Sinustako seurakuntapäättäjä? Asetu ehdolle!
Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia

Seurakuntaneuvostossa päätetään paikallisseurakunnan kehittämisestä.
Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein, ja vaaleissa valitaan luot-
tamushenkilöt sekä kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon. 
Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä 
elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä ja palkkaa 
työntekijät.
 
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka
• täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
• on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018
• antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta.

Luottamushenkilön tehtävät
• edustaa seurakuntalaisia
• päättää ja vaikuttaa
• vaalii avoimuutta
• ideoi ja kehittää
• tuo osaamisensa seurakunnan päätöksentekoon
• on seurakunnan työntekijöiden yhteistyökumppani

Tärkeitä päivämääriä
• Ehdokasasettelu päättyy ma 17.9.
• Ennakkoäänestys pidetään ti-la 6.-10.11.
• Vaalipäivä su 18.11.

Lisätietoja verkkosivuilla  
• helsinginseurakunnat.fi/toolonseurakunta/vaalit  
• seurakuntavaalit.fi
• naviryhma.fi

Kuka voi äänestää?
Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta 
täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.
Käytä ääntäsi niiden asioiden puolesta, joita pidät tärkeänä. Muuten joku 
muu käyttää sitä.
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 HILJENTYMISEEN

MESSUT JA MUUT JUMALANPALVELUKSET

TEMPPELIAUKION KIRKKO
Messu sunnuntaisin klo 10. Musiikilliset messuyhteistyökumppanit alla, muut 
tarkemmat tiedot nettisivuilla. Messujen musiikin suunnittelu ja koordinointi Leena 
Tiitu, p. 050 3801 684, leena.tiitu@evl.fi.

2.9.  Sauli Saarinen, trumpetti
9.9.  Laulu-Miehet, joht. Matti Hyökki. Vapaaehtoisten siunaaminen.
16.9.  Merisunnuntai. Polyteknikkojen Salonkiorkesteri
23.9.  Saarna Suomussalmen kirkkoherra emeritus Risto Kormilainen. ROSSO  
 Strings, joht. Ross Jamie Collins. Adeliina Maliniemi, sopraano.
30.9.  Perhemessu. Musiikkia Käpylän musiikkiopistosta
7.10 Lottaperinnepäivä. Saarna Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.   
 Sibelius-lukion Kamarikuoro, joht. Reijo Aittakumpu.
14.10.  Ekumeeninen lähetyspyhä. Sauli Saarinen, trumpetti
21.10  Suomen Laulu, joht. Esko Kallio
28.10.  Valkotakit Kamariorkesteri
3.11. Leena Tiitu, mezzosopraano, Tapio Tiitu, piano 
4.11.  Töölön kirkon kamariorkesteri, joht. Tuomas Karjalainen
11.11. Helsingin Kaupungin Liikennelaitoksen Mieslaulajat
18.11.  Sauli Saarinen, trumpetti
25.11. Omaishoitajien kirkkopyhä. Seppo Pohjoisaho, trumpetti
2.12. Tapiolan kuoro, joht. Pasi Hyökki
6.12.  Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat, joht. Visa Yrjölä 
9.12. Seeli Toivio, sello
16.12. Helsingin Työväen Orkesteri, joht. Luis Ramirez
23.12.  Kauneimpien joululaulujen messu
25.12. Ahjo Ensemble

KESKIPÄIVÄN RUKOUSHETKI - DAILY PRAYER
Ma, ti, to ja pe klo 12 
Pysähdy hetkeksi ja anna rukouksen täyttää mielesi. Englanninkielinen rukoushetki.

EKUMEENINEN LÄHETYSPYHÄ 
Sunnuntaina 14.10. klo 10
Kirkkokahvilla Sari Lehtelä Suomen Lähetysseurasta kertoo Etiopian kummityöstä 
ja Toivon kouluista Jordaniassa.

Seurakuntiemme jumalanpalvelukset ovat pääsääntöisesti messuja eli 
ehtoollisjumalanpalveluksia. Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä jumalanpalve-
luksen jälkeen seurakuntasalissa on tarjolla kirkkokahvit.



8

OMAISHOITAJIEN KIRKKOPYHÄ 
Sunnuntaina 25.11. klo 10 
Kirkkokahvilla vieraana Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry:stä toimin-
nanjohtaja Marja Ruotsalainen, joka kertoo omaishoidon ajankohtaiset kuulumiset.

TÖÖLÖN KIRKKO
Messu sunnuntaisin klo 17. Tarkemmat messutiedot ovat verkkosivuillamme.

POP-MESSU
Sunnuntaina 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 17
Vierailevia messupalvelijoita ja artistivieraita. Lastenhoito on järjestetty ja messun 
jälkeen on jatkot seurakuntasalissa. Yhteyshenkilö Mikko Saari, p. 040 837 9291 
mikko.saari@evl.fi. Ensimmäisessä messussa 2.9. artistivieraana Ina Forsman.
Ajankohtaiset tiedot Pop-messun facebook-sivulta. 

RUKOUSMESSU
Rukousmessut kuukauden kolmas sunnuntai klo 17
Kaikenikäisten Rukousmessu 16.9., mukana Markus Lehtimäki, Sirpa Huhtamäki, 
Satu Antila ja Tilda Tiljander. Syksyn muut Rukousmessut: 21.10. ja 18.11.
Rukoilemme yhdessä ja laulamme rukous- ja ylistyslauluja messuorkesterin
säestyksellä. Voit kirjoittaa omat rukousaiheesi, saada öljyllä voitelun ja halutessasi 
puolestasi rukoillaan. Messuorkesterina Kari Pulakka Band. Tiedustelut Kika Pauk-
kunen p. 040 5030 707.

RUKOUSETKOT
Keskiviikkoisin 5.9. alkaen klo 17–18 pienessä neuvotteluhuoneessa
Tule rukoilemaan yhteisten ja omien asioiden puolesta. Voit myös tuoda rukous-
pyyntöjä, tai pyytää että puolestasi rukoillaan. Lisätiedot Kika Paukkunen 
p. 040 503 0707.

EHTOOLLISHETKI
Keskiviikkoisin klo 18
Pappi tavattavissa hartaushetken jälkeen.

KUUNTELEVA RUKOUS
Keskiviikkona klo 18.45, Ehtoollishetken jälkeen kirkkosalin etuosassa 
12.9., 17.10. ja 14.11. Opettelemme kuuntelemaan rukouksessa ja jaamme koke-
maamme toisillemme. Lisätietoja Kika Paukkunen p. 0405030707

VAPAAMUOTOINEN AAMURUKOUSHETKI 
Torstaisin klo 7.30-8 Pärinäpirtissä
Vetäjinä Helena Kotro ja Margit Sederholm. Lisätietoja Hannu Hietalahti p. 09 
2340 6354. Rukoushetki kokoontuu 6.9.-13.12. (ei 6.12.). Pärinäpirtti on kirkon 
Topeliuksenkadun puolella.
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MEILAHDEN KIRKKO
Messu sununtaisin klo 11. Tarkemmat messutiedot ovat verkkosivuillamme.

SLANGIMESSU
Sunnuntaina 2.9. klo 11 
Messussa mukana Slangikuoro, johtaa Matti Reittamo.

HERÄTTÄJÄYHDISTYKSEN KIRKKOPYHÄ
Sunnuntaina 16.9. klo 11 
Saarna pastori Kirsti Hildén. Herännäisnuorten kuoro, johtaa Hanna-Maria Hapulin.

VALON JA ILON MESSU
Torstaina 20.9., 25.10., 29.11. ja 13.12. klo 18 Tuomaankirkossa
Jokaisessa messussa on saarna- ja musiikkivieras. Valon ja ilon messu on ihmislä-
heinen, vapaaehtoisten toteuttama messu.

MIKKELINPÄIVÄN PUUHAMESSU
Sunnuntaina 30.9. klo 11 Tuomaan lastenkirkossa
Katso tarkemmin s. 12.

VASTUUVIIKON ALOITUSMESSU
Sunnuntaina 21.10. klo 11
Mukana kansainvälisen diakonian vapaaehtoisten ryhmä.

EVANKELISEN LÄHETYSYHDISTYKSEN ELY:N KIRKKOPYHÄ
Sunnuntaina  28.10. klo 11

PYHÄINPÄIVÄN KIRKKOILTA
Lauantaina 3.11. klo 18
Tilaisuuden yhteydessä luetaan vuoden aikana poisnukkuneiden Meilahden seura-
kunnan jäsenten nimet ja heidän muistolleen sytytetään kynttilät.

TYHJÄN SYLIN MESSU
Lauantaina 10.11. klo 16  
Lapsettomille, lapsensa menettäneille ja muillekin tyhjää syliä sureville. 

SEURAKUNTAVAALISUNNUNTAIN MESSU
Sunnuntaina 18.11. klo 11 Tuomaankirkossa
Vaalitoimitus alkaa Meilahden kirkossa klo 11.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KIRKKOPYHÄ 
Sunnuntaina 16.12. klo 11 
Messun yhteydessä vapaaehtoiset siunataan tehtävään. Siunattavaksi voi tulla 
kaikki vapaaehtoiset, jotka toimivat ja tulevat tulevaisuudessa toimimaan vapaaeh-
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toisina. Messun jälkeen juhlimme seurakuntasalissa ohjelmallisilla kirkkokahveilla 
kaikkia vapaaehtoisia. 

ADVENTIN PUUHAMESSU
Sunnuntaina 2.12. klo 11 Meilahden kirkossa
Messussa mukana Pasilan pyhäkoululaiset. Messun jälkeen kirkkokahvit ja seura-
kuntalounas 4/2 €.

MUITA TAPAHTUMIA
VIIKKOMESSU 
Keskiviikkoisin 5.9. ja 28.11. klo 18 Länsi-Pasilan seurakuntakodilla

EHTOOLLISHARTAUS
Tiistaisin klo 15-15.30 palvelukoti Wilhelmiinassa, Taavetti Laitisen tie 4
Hartaushetki pidetään 18.9., 16.10., 20.11. ja 18.12. 

ARKI-ILLAN EHTOOLLINEN 
Tiistaisin 25.9., 23.10. ja 27.11. klo 18 seurakuntakeskus Rastissa
Kahvit tarjolla klo 17.30 alkaen.

SIIONINVIRSISEURAT 
Torstaisin 27.9., 18.10. ja 15.11. klo 18 Länsi-Pasilan seurakuntakodilla
Tilaisuudessa on lyhyitä puheita ja siioninvirsien veisuuta.

EKUMEENISEN VASTUUVIIKON ALOITUSMESSU
Sunnuntaina 21.10. klo 11 Andreaskyrkan, Korkeavuorenkatu 22
Messukielinä ruotsi ja englanti. Mukana Helsingin kantakaupungin seurakuntia, 
mm. Töölön seurakunta.
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 LAPSILLE, KOULUIKÄISILLE & PERHEILLE

PÄIVÄKERHO NALLET
Töölön seurakunnassa toimii päiväkerho Nallet, joka tarjoaa laadukasta varhaiskas-
vatusta 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhossa lapsi on tärkeä. Arvostamme lapsen 
ainutlaatuisuutta, hengellisyyttä ja yksilöllisiä piirteitä. Ryhmässä lapsi saa ystäviä, 
kokee leikkimisen riemua ja samalla hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät.
Vapaita paikkoja voi tiedustella sirpa.huhtamaki@evl.fi.

AVOIMET PERHEKERHOT
Kerhojen toiminta on suunnattu vanhemmille, isovanhemmille, perhepäivähoitajille 
ja heidän lapsilleen. Kerhoissa toimitaan lasten ehdoilla leikkien, laulaen ja askar-
rellen sekä syventyen yhdessä elämän tärkeisiin kysymyksiin. 
Ohjelmassa on laulu- ja hartaushetkiä, leikkiä, askartelua ja vapaata keskustelua 
lapsiperheen elämään liittyvistä asioista. Avoimeen perhekerhoon ei tarvitse ilmoit-
tautua, eikä osallistumismaksua ole. 

Tiistaisin 11.9.-27.11. klo 9.45 Meilahden kerhotilassa
Tiedustelut Reija Lind, reija.lind@evl.fi

Tiistaisin 11.9. alkaen klo 10-12 Temppeliaukion kirkon takkahuoneessa
Perjantaisin 7.9.-30.11. klo 10  Ruskeasuon seurakuntakeskus Rastissa 
Tiedustelut Mia Malm, mia.malm@evl.fi.

Perjantaisin 14.9. alkaen klo 10-12 Töölön kirkolla

ESIKOISVAUVAKERHO 
Torstaisin 27.9.-22.11. klo 14-15.30 Tuomaankirkon seurakuntasalissa.
Tule mukaan jakamaan vanhemmuuden kokemuksia ja tutustumaan muihin alueel-
la asuviin esikoisvauvaperheisiin.  Ilmoittautumiset ja tiedustelut 22.9. mennessä 
mia.malm@evl.fi.

KOULUIKÄISTEN KERHOJA
Töölön seurakunnan kerhot 1.-7 -luokkalaisille jatkuvat syksyllä syyskuun ensim-
mäisellä viikolla eli viikolla 36.
Tietoa kerhoista tulee seurakunnan nettisivuille ja ilmoittautuminen tapahtuu sieltä
löytyvän linkin takaa viikolta 33 alkaen. (Töölön seurakunnan nettisivut  Palvelut
ja yhteystiedot  Kouluikäiset ).
Meilahden seurakunnan kerhot alkavat viikolla 36 ellei toisin mainita.

Tarjoamme perheille luontevan tien seurakuntayhteyteen ja tuemme  
kotien kristillistä kasvatusta. Järjestämme muutaman kerran vuodessa 
perhemessun sekä erilaisia tapahtumia, kuten puuhapäiviä ja askartelu- 
iltoja. Tarjoamme myös turvallisia iltapäiviä kouluikäisille sekä retkiä, 
tapahtumia ja leirejä.
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KURSSIT PASILAN ALAKOULULLA
Meilahden seurakunnan, Pasilan alakoululla toteutettavat kurssit varmistuvat myö-
hemmin syksyllä. Niistä ilmoitetaan Wilmassa Meilahden seurakunnan nettisivulla 
ja ilmoitustauluilla.  Lisäksi eri toimipisteisiin tulee kerhoja, jotka varmistuvat 
myöhemmin. Niistä ilmoitetan Meilahden nettisivuilla ja ilmoitustauluilla.

PIIRAKKAKURSSI
Torstaina 13.9. klo 13-15 ja perjantaina 14.9. klo 13-15 Meilahden kirkolla
Torstaina maistelemme erilaisia piirakoita ja suunnittelemme oman piirakan, joka 
leivotaan perjantaina.  Valmiin piirakan saa mukaan kotiin. Hinta 15 €, joka sisältää 
materiaalin ja pienen välipalan. Maksetaan ensimmäisenä kurssipäivänä. Ohjaajana 
Anu ”Porkkana” Aalto. Kurssille mahtuu 12 lasta. Ilmoittautuminen anu.aalto@evl.fi 
3.9. mennessä.

PYHÄKOULU 
Sunnuntaisin klo 11 Länsi-Pasilan seurakuntakodilla
Pyhäkoulussa kuullaan Raamatun kertomus, leikitään, lauletaan ja askarrellaan. 
Lopuksi nautitaan mehut ja keksit, sekä saadaan tarra pyhäkoulutauluun. 4-vuoti-
aat voivat tulla yksin ja sitä nuoremmat yhdessä aikuisen kanssa. Vetäjinä vapaa-
ehtoiset pyhäkouluopettajat. Tiedustelut virva.krans@evl.fi. Pyhäkoulu kokoontuu 
16.9.-25.11. (ei 30.9.).

SYYSLEIRI KOULULAISILLE 
Perjantaista sunnuntaihin 28.-30.9. Korpirauhan leirikeskuksessa, Siuntiossa
Leiri 1.-7. -luokkalaisille tytöille ja pojille. Mukana työntekijöitä ja leiriläisiä Kallion, 
Paavalin, Lauttasaaren, Töölön ja Meilahden seurakunnista, sekä Tuomiokirkko-
seurakunnasta. Luvassa yhdessäoloa, ulkoilua, pelejä ja leikkejä, askartelua ja hyvää 
seuraa. Hinta 40 €, sisarusalennuksella 30 €. Ilmoittautuminen nettisivujen kautta, 
helsinginseurakunnat.fi/meilahti | helsinginseurakunnat.fi/toolo

MIKKELINPÄIVÄN PERHEMESSU
Sunnuntaina 30.9. klo 10 Temppeliaukion kirkossa
Mikkelinpäivän ilosanomaa sanoin, sävelin ja visualisoiden ovat toteuttamassa
Sirpa Huhtamäki, Satu Antila, Santeri Kaleva, Otto Alanen, Leena Tiitu ja Käpylän 
musiikkiopiston lapsiesiintyjät.

MIKKELINPÄIVÄN PUUHAMESSU
Sunnuntaina 30.9. klo 11 Tuomaan lastenkirkossa
Puuhamessuun kutsutaan kaikki vuoden aikana kastetut vauvat perheineen, myös 
isovanhemmat ja kummit tervetuloa. Messun jälkeen kirkkokahvit ja seurakunta-
lounas 4/2 €. 

TYTTÖJENPÄIVÄ
Torstaina 11.10. klo 13-17 Länsi-Pasilan seurakuntakodilla
Kaikenikäisille tytöille! Vietämme tyttöjen oikeuksien päivää yhdessä askarrellen ja 
jutustellen tyttöydestä eri aikakausina.  Tarjolla on pientä purtavaa. Tapahtuma on 
ilmainen eikä vaadi ilmoittautumista. 
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SYYSLOMAN PÄIVÄLEIRIT
Maanantaista perjantaihin 15.-19.10. klo 9-16
Päiväleirit on suunnattu Töölön ja Meilahden alakouluikäisille lapsille. Teemme päi-
väretkiä eri kohteisiin. Lapsi voi osallistua joko koko viikkoon tai vain osaan päivis-
tä. Yhden päivän hinta on 20 €, sisältäen matkat retkikohteeseen, sisäänpääsylipun, 
lounaan ja pienen välipalan. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen nettisivujen 
kautta, helsinginseurakunnat.fi/meilahti.

TÄYTEKAKKUKURSSI
Torstaina 8.11. ja perjantaina 9.11 klo 13-15 Meilahden kirkolla
Torstaina leivomme pohjan sekä suunnittelemme kakun sisällön ja koristelun. 
Perjantaina täytämme ja koristelemme kakun. Valmiin kakun saa mukaan kotiin. 
Hinta 15 €, joka sisältää materiaalin ja pienen välipalan. Maksetaan ensimmäisenä 
kurssipäivänä. Ohjaajana Anu ”Porkkana” Aalto.  Kurssille mahtuu 12 lasta. Ilmoit-
tautuminen anu.aalto@evl.fi 29.10. mennessä.

PIPARKAKKUKURSSI
Torstaina 22.11. ja 29.11. sekä perjantaina 30.11. klo 13–15 Meilahden kirkolla
Kurssi on tarkoitettu 9-12 –vuotiaille. Kurssilla tehdään piparkakkutaikina, leivo-
taan, paistetaan ja koristellaan piparkakut. Tekemänsä piparkakut saa kotiin. 
Hinta 15 €, joka sisältää materiaalin ja pienen välipalan. Maksetaan ensimmäisenä 
kurssipäivänä. Ohjaajana Anu ”Porkkana” Aalto.  Kurssille mahtuu 12 lasta. Ilmoit-
tautuminen anu.aalto@evl.fi 12.11. mennessä.

LEIKKIPUISTOJEN ADVENTTIHARTAUDET 
Torstaina 29.11. klo 10 Viiri
Perjantaina 30.11. klo 10 Tullinpuomi
Maanantaina 3.12. klo 10 Sanna

PARTIOTOIMINTA
Viestitytöt ja Nuotioveikot järjestävät partiotoimintaa Meilahdessa yli 7-vuotiaille. 
Uusia partiolaisia otetaan mukaan. Lisätietoa ja ilmoittautumiset, p. Saara Mutanen 
040 5878 958 (tytöt) ja Raine Malm, p. 050 3734 651 (pojat). 
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 NUORET & ENTISET NUORET

KERHIS
NUORTEN PELI-ILTA
Maanantaisin klo 18-21
Pingistä, lautapelejä, oleilua ja kohtaamisia. Ilmaista ruokaa tarjolla, paikalla Mikko. 
Peli-illat alkavat 27.8.

NUORTENILTA
Keskiviikkoisin klo 18-21
Ovet avataan klo 18 ja legendaarinen kuulumiskierros on klo 19. Sen jälkeen käsi-
tellään illan casea vetäjien toimesta. Klo 20 lähtien vapaata hengailua ja klo 20.45 
iltahartaus. Mukaan saa tulla missä vaiheessa iltaa tahansa. Nuortenilloissa mukana 
Mikko. Ensimmäinen ilta on 29.8.

AIKUISTEN NUORTENILTA
Torstaisin klo 18.30, parillisina viikkoina
Ilta tavallisille aikuisille, jotka kokevat kaipaavansa seurakuntakytköstä, olla te-
kemisissä henkevien ja hengellisten aiheiden kanssa, keskustella, kuunnella. Illan 
ohjelmassa on yhteisen teeman pohdintaa, vapaata oleilua, kahvia & teetä sekä 
päätteeksi iltahartaus. Illat alkavat 6.9. ja viimeinen on 27.12.

CAFÉ
Perjantaisin klo 18-23
Turvallinen ja päihteetön nuorisokahvila perjantai-illan viettoon. DJ-musiikkia vinyy-
lilevyiltä, paikalla Mikko & vanhempia nuoria vastuunkannossa. Café aukeaa 31.8.

POP-MESSU
Sunnuntaina 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 17
Katso tarkemmin sivu 8.

KYMPPIKOULUTUS 
Lauantaina 22.9. klo 11-16 Kerhiksellä
Koulutus on suunnattu noin 18-25 -vuotiaille. Koulutus antaa työkaluja mm. 
nuorteniltojen itsenäiseen ohjaamiseen sekä leiri-isännän ja yövalvojan tehtävään. 
Koulutuksessa käydään läpi turvallisuutta toiminnassa, yhteisiä pelisääntöjä ja 

Nuorten oma kokoontumispaikka Töölössä on Kerhis, ja Meilahdessa 
Tuomaankirkon tilat. Kynnys on matalalla ja tarjolla on tervehenkiset ja 
tunnelmalliset kohtaamispaikat. Tarjoamme viihtyisän tilan missä olla, 
sekä kahvia, teetä sekä hengellistä evästä. Kysy lisää: Töölö | Mikko Saari,  
p. 040 837 9291 ja Meilahti | anni.i.laakso@evl.fi tai pasi.riepponen@evl.fi. 
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ohjeistuksia miten toimin –tilanteisiin. Ilmoittautuminen koulutukseen 3.-14.9. 
somen ja nettisivujen kautta. 

TUOMAANKIRKKO
NUORTENILTA
Perjantaisin 10.8.-30.11. klo 18–21 

NUORTEN KIRKKOYÖ 
Perjantaista lauantaihin 2.11. klo 18-3.11. klo 8 
Ilmoittautuminen 8.-26.10. somen ja nettisivujen kautta. 

ISOSKOULUTUS 
Torstaisin 23.8. - 29.11. klo 17-19 Meilahden Tuomaankirkolla ja Kerhiksellä
Isosleirit pidetään syyskuussa ja lokakuussa, 7.-9.9. ja 5.-7.10.
Isoskoulutuksessa on kaksi ryhmää ja ne kokoontuvat joka toinen viikko. Ilmoittau-
tuminen perjantaina 24.8. klo 18-20 nuortenillassa Meilahden Tuomaankirkolla.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
Torstaina 6.12. klo 18-22
Laita ykköset päälle ja tule juhlimaan 101 -vuotiasta Suomea! Ilmoittautuminen 
19.-30.11. somen ja nettisivujen kautta. 

MUITA TAPAHTUMIA
VEISULAULUJA SOUTUSTADIKALLA 
Sunnuntaina 26.8. klo 18-19 Soutustadionilla, Merikannontie 4
Kuuluu virsilauluiltojen sarjaan.

NUORTEN LEIRI
Perjantaista 14.12.- sunnuntaihin 16.12. Lohirannan leirikeskuksessa Lohjalla 
Leirillä valitaan uusi nuortenparlamentti vuodelle 2019. Ilmoittautuminen 9.11.-
7.12. somen ja nettisivujen kautta. Leiri järjestetään yhteistyössä Töölön ja Meilah-
den seurakuntien kesken.

RIPPIKOULUT TÖÖLÖ JA MEILAHTI 
Seurakuntien nettisivuilta löytyy tarkempaa tietoa vuoden 2019 rippikouluista.
Ilmoittautuminen rippikouluun on 1.–31.10. nettisivujen kautta. 
Meilahti, tiedustelut pasi.riepponen@evl.fi
Töölö, tiedustelut tuomas.meurman@evl.fi
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RESONANSSI-KLUBI
Miten musiikki ja tila vuoropuhelevat keskenään? Millaisia ajatuksia ja oivalluksia 
äänen ja vision kohtaaminen saa aikaan?
Temppeliaukion kirkon Resonanssi -klubien idea on synnyttää arvaamattomia ja 
mielenkiintoisia tilanteita ainutlaatuisen pyhän tilan ja erilaisten musiikkityylien 
kohdatessa.

Torstaina 27.9. klo 19 Temppeliaukion kirkossa
Syvänmerensukeltaja - Juicen virsikirjan helmet

 KULTTUURIKLUBI

Tiistai-iltoina klo 19, Temppeliaukion kirkossa
Iltateet tilaisuuksien jälkeen seurakuntasalissa
Tiistaina 18.9. klo 19 Rakkausrunoja Helsingin sydämessä
Runoilijat lukevat omia runojaan. Mukana Sinikka Vuola, Sirpa Kyyrönen, Markku 
Paasonen, Jukka Viikilä ja Katariina Vuorinen. Musiikki Virsipuu-duo.
Tiistaina 16.10. klo 19 Runoja ja musiikkia
Pia Perkiön runoja ja Kari Tikan lauluja; runot Pia Perkiö, laulu Liisa Siikanen. 
Tiistaina 23.10. klo 19 Kaksi kitaraa
Levyn julkaisemiskonsertti; Rodi von Gemert.
Maanantaina 5.11. klo 17 Ekumenia Merimieskirkossa
Helsingin Seniorilaulajat
Tiistaina 20.11. klo 19 
Gospelkonsertti
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 DIAKONIATYÖ ARJESSA MUKANA 

 
JUMPPARYHMÄ 
Tiistaisin klo 10.30-11.15. Temppeliaukion kirkon seurakuntasalissa
Leppoisaa ja kevyttä liikuntaa ikäihmisille seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöiden 
vetämänä. Ryhmä kokoontuu 4.9.-27.11.

KESKIVIIKKOKERHO 
Keskiviikkoisin klo 13-14.30 Meilahden kirkon seurakuntasalissa
Ohjelmaa, keskustelua, hartaushetki, kahvitarjoilua. Mukana seurakunnan työn-
tekijä. Kaikille avoin voimaannuttava iltapäivähetki. Tervetuloa yksin, ystävän tai 
omaishoidettavan kanssa. Vastuuhenkilö diakonissa Sirkku Kuusanmäki p. 09 2340 
4740, sirkku.kuusanmaki@evl.fi. Kerho kokoontuu 5.9. - 5.12. 

WASTE & FEAST CAFÉ TÖÖLÖ
Keskiviikkoisin klo 14-18 Töölön kirkon seurakuntasalissa
Café Töölö on seurakunnan kahvila, jota ylläpitävät vapaaehtoi-
set. Nimi Waste & Feast kertoo siitä, että Cafe Töölö on sitoutu-
nut ekologisiin arvoihin. Hyödynnämme kahvilassa ruokahävik-
kiä. Feast tarkoittaa juhlaa. Iloitsemme siitä, kun saamme viettää 

Diakoniatyöntekijään voit olla yhteydessä, kun tarvitset keskusteluapua, 
kuuntelijaa elämän eri kriisitilanteissa: surussa, oman tai läheisen sairau-
den keskellä, ihmissuhdeongelmissa, yksinäisyydessä, työttömyyden koh-
datessa, hengellisissä kysymyksissä, päihdeongelmissa tai muissa asioissa, 
jotka painavat mielessä. Keskusteluaikoja voit varata suoraan diakonia-
työntekijöiltä. Tarvittaessa teemme myös kotikäyntejä.
Meiltä voi hakea myös taloudellista tukea. Annamme taloudellista ohjausta 
sekä neuvontaa yhteistyössä Kelan, kaupungin sosiaalitoimen ja velkaneu-
vonnan kanssa. Elämän kriisitilanteissa voimme antaa tilapäistä taloudel-
lista apua. Pienituloisten lapsiperheiden on mahdollista hakea avustusta 
lasten ja nuorten harrastus- ja opiskelukuluihin.
Antamamme tuki pohjautuu luottamuksellisuuteen. Taloudellista apua 
haettaessa teemme talousselvityksen. 

Töölö
Taloudellisissa asioissa ota yhteys päivystysnumeroon p. 09 2340 6318.

Meilahti
Puhelinajanvaraus tiistaisin klo 10-11/ taloudelliset asiat
Länsi-Pasila ja Meilahti
Sirkku Kuusanmäki, p. 09 2340 4740, sirkku.kuusanmaki@evl.fi
Ruskeasuo ja Pikku Huopalahti
Pasi Rautiainen p. 09 2340 4742, pasi.rautiainen@evl.fi.

77,99,0,0

100,54,4,19

42,11,2,7

3,100,66,12

70,0,100,0
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aikaa yhdessä. Kahvilamme hinnat ovat kukkarolle ystävälliset. Kahvilan ohjelmasta 
lisätietoa Facebookista ja ilmoitustauluilta. Kahvila on avoinna 5.9. – 5.12.
Ohjelmaa syyskuussa
Keskiviikkona 26.9. klo 15 Kokemuksia suhteesta Raamattuun. Tarinoita suhteesta 
pyhään kirjaan ja siitä, miten kielen rakenne ja ympäröivä kulttuuri vaikuttavat 
Raamatun käännöstyössä. Voit ottaa mukaan oman Raamattusi. Aiheeseen johdat-
taa Saara Ruokonen. 

CAFÉ TÖÖLÖN YHTEINEN LOUNAS 
Tiistaisin ja perjantaisin klo 12 – 13 Töölön kirkon seurakuntasalissa
Tule nauttimaan lounasta seisovasta pöydästä edulliseen 3,50 € hintaan. Lounaan 
yhteydessä voit ottaa mukaasi jaossa olevaa hävikkileipää ja pullaa. Lounasta tar-
joillaan 4.9. – 4.12.

SURURYHMÄ 
Neljänä torstaina klo 10-11.30, Töölön palvelutalo, Töölönkatu 33 A
Saat olla itsesi, saat tuoda surusi. Saat tuoda ikäväsi, vihasi, huolesi, kysymyksesi
ja kaipauksesi. Olemme yhdessä.
Yli 60-vuotiaille omaishoitajille suunnattu sururyhmä kokoontuu 1.11., 8.11., 15.11. 
sekä 22.11. klo 10-11.30. Ryhmän ohjaajina ovat pastori Matilda Hakkarainen, 
 p. 09 2340 6353 tai 040 833 5858, matilda.hakkarainen@evl.fi ja sosiaaliohjaaja 
Irma Alander, p. 09 31074208 tai 040-3340245, irma.alander@hel.fi.
Ilmoittautuminen Omaishoidon toimintakeskukseen, p. 09 310 74208 viimeistään 
ke 24.10. 

PÄIHDEKUNTOUTUJIEN OMAISTEN VARTAISTUKIRYHMÄ 
Torstaisin klo 18 parittomina viikkoina Kellarikirkossa
Ryhmä kokoontuu 16.8. klo 18 alkaen Kellarikirkossa, os. Ruusulankatu 10. Lisätiedot 
Minna Valkiainen, p. 09 2340 6371.

LOUNAS
Perjantaisin klo 11.30-13 seurakuntakeskus Rastissa
Hartaus klo 11.20. Lounaan hinta on 3/1 €. Lounas järjestetään 7.9.-30.11. 

HOPEAPIIRI
Perjantaisin klo 13.15 Töölön kirkon seurakuntasalissa
Piirissä alustuksia eri aiheista, keskustelua ja hartaushetki vapaaehtoisen ohjaajan 
vetämänä. Piirissä nautitaan yhdessä myös kahvipöydän antimista. Piiri kokoontuu 
7.9.-30.11.

OMAISHOITAJIEN VIRKISTYSRETKI 
Tuusulanjärven ympäristöön perjantaina 28.9.
Retken järjestävät Tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyö ja Helsingin 
kaupungin eteläinen omaishoidon toimintakeskus. Ilmoittautuminen 14.9. mennes-
sä Kallion seurakunnan kirkkoherranvirastoon p. 09 2340 3600.
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OMAISHOITAJIEN KIRKKOPYHÄ 
Sunnuntaina 25.11. klo 10
Katso tarkemmin s. 8.

DIAKONIAN VAPAAEHTOISTYÖN PROJEKTIN  
PÄÄTÖSKAHVITILAISUUS 
Keskiviikkona 5.12. klo 14 alkaen Café Töölössä, Töölön kirkon seurakuntasalissa
Tervetuloa seurakunnan vapaaehtoiset, yhteistyökumppanit ja vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneet kuulemaan projektin tuloksia ja tulevaisuuden suuntaviivoja.

 VAPAAEHTOISTYÖ VIRKISTÄÄ

VAPAAEHTOISEKSI TÖÖLÖN TOIMINTAAN
Tulisitko juttuseuraksi tai ulkoilukaveriksi töölöläiselle vanhukselle? Olisiko yhtei-
sellä lounaalla tai Töölön kirkon kahvilassa palveleminen sinun juttusi? Ota yhteyttä, 
Mari Munne-Kärkelä, p. 050 465 7793, tai mari.munne- karkela@evl.fi.

VAPAAEHTOISEKSI MEILAHDEN TOIMINTAAN
Syksyllä 2018 haemme vapaaehtoisia erityisesti ruuanvalmistus- ja tarjoilutehtäviin. 
Yhteiset lounaat keskiviikkoisin ja perjantaisin sekä sunnuntain kirkkokahvit tar-
vitsevat toteutuakseen vapaaehtoisia. Lisäksi seurakuntamme vapaaehtoiset, jotka 
käyvät pitämässä alueen eri laitoksissa ja palvelutaloissa hartaushetkiä, tarvitsevat 
ryhmäänsä uusia innokkaita jäseniä.
Kaikki vapaaehtoiset haastatellaan ja perehdytetään sekä tarvittaessa koulutetaan 
tehtäviin.
Tarjolla on runsaasti muitakin vapaaehtoistehtäviä. Kaikki tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Lauri Anttila, p. 050 3877 154 tai lauri.anttila@evl.fi.

VAPAAEHTOISTEN SIUNAAMINEN
Sunnuntaina 9.9. klo 10 Temppeliaukion kirkossa
Kaikki Töölön seurakunnan eri tehtävissä toimivat vapaaehtoiset saavat halutessaan 
alttarilla siunauksen tehtäviinsä messun yhteydessä. Messuvieraille kirkkokahvit 
seurakuntasalissa.

Vapaaehtoistyö on yksi tapa osallistua seurakunnan elämään. 
Vapaaehtoistyöstä saat iloa itsellesi ja lähimmäiselle!
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VAPAAEHTOISTEN VIRKISTYSILTA 
Torstaina 13.9. klo 17-22 Lohjalla, Lohirannan leirikeskuksessa
Meilahden seurakunnan vapaaehtoisille yhteinen virkistysilta Lohirannan leirikes-
kuksessa. Illan aikana tutustutaan muihin vapaaehtoisiin, virkistäydytään ja suun-
nitellaan syksyn vapaaehtoistoimintoja. Ohjelmassa on saunomista, yhdessäoloa, 
ruokailua ja pientä ohjelmaa. Illan päättää hartaushetki.
Yhteiskuljetus lähtee torstaina 13.9. klo 17 Meilahden kirkolta, Pihlajatie 16. Paluu 
samaan paikkaan noin klo 21.45. Virkistysilta on maksuton.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut torstaihin 30.8. mennessä Lauri Anttila, p. 050 3877 
154 tai lauri.anttila@evl.fi. Ilmoita mahdollinen erityisruokavalio ilmoittautumisen 
yhteydessä.
 
VAPAAEHTOISTOIMINNAN KIRKKOPYHÄ 
Sunnuntaina 16.12. klo 11 Meilahden kirkossa
Katso tarkemmin s. 9. 

Palveleva puhelin
0400 22 11 80
Puhelin on avoinna joka ilta klo 18 alkaen.
Perjantaisin ja lauantaisin klo -03 saakka ja muina päivinä klo 01 saakka.

Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm)
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 LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN VASTUU 

MERIMIESKIRKKOPIIRI
Maanantaisin klo 16.30 parittomina viikkoina, Temppeliaukion kirkon seura- 
kuntasali
Vierailijoita Suomen Merimieskirkosta. Piiri kokoontuu 10.9.-3.12.

LÄHETYSPIIRI
Tiistaisin klo 13.15, Töölön kirkon seurakuntasalissa
Kahvin ja laulujen lomassa asiaa lähetystyöstä, uskosta ja rukouksesta. Keskustelujen 
alustajina vierailijoita sekä seurakunnan työntekijöitä. Piiri aloittaa 18.9.
Lisätiedot Kika Paukkunen p. 040 503 0707.

KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN VAPAAEHTOISRYHMÄ 
Tiistaisin 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. klo 17-19 Meilahden kerhotilassa
Kansainvälisen diakonian vapaaehtoistoiminnan painopisteet ovat vuosittainen 
Yhteisvastuukeräys sekä Ekumeeninen vastuuviikko. Olemme mukana seurakunnan 
tapahtumissa ja myyjäisissä, joiden tuotto ohjataan Kirkon Ulkomaanavulle. 
Vastuuhenkilö Tiina Linkoaho, tiina.linkoaho@espoo.fi.

LÄHETYKSEN KÄDENTAITOPIIRI
Tiistaisin klo 17-19 Meilahden kerhotilassa
Lähetyksen ystävät kokoontuvat kahvin, keskustelun ja käsitöiden merkeissä.
Piirissä tehdään käsitöitä myyntituotteiksi eri tapahtumiin. Vetäjänä Heleena Hilvo. 
Piiri kokoontuu 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 30.10., 13.11. ja 27.11.

HANNA -RUKOUSRYHMÄT
Tiistaisin klo 18-20 parillisina viikkoina, Töölön kirkon seurakuntasali
Keskivikkoisin klo 18 parittomina viikkoina Länsi-Pasilan seurakuntakodilla
Toivoa naisille / Hanna-työ perustetiin 1997 osaksi TWR:n (Trans World Radio)
työtä. Toivoa naisille -työ toimii 126 maassa ja kokoaa naiset ympäri maailman ru-
koilemaan toistensa puolesta ja pohtimaan globaaleja kysymyksiä naisten asemasta
ja arjesta mm. kehitysmaissa. Suomessa on yli 90 Toivoa naisille/Hanna-rukous-
ryhmää. Suomalaiset tukevat Toivoa naisille -ohjelmien tuottamista ja lähettämistä 
yhdeksällä kielellä. Töölön Hannat tukevat turkinkielisiä Toivoa naisille –radio-oh-
jelmia. 
Töölön ryhmää vetää Liisa Tojkander. Lisätiedot Kika Paukkunen, p. 040 5030 707. 
Ryhmä aloittaa 7.8.
Meilahden ryhmää vetää Pirkko Kontunen. Ryhmä kokoontuu 12.9.-21.11.

EHTOOLLISHETKI
Töölön kirkossa keskiviikkona 5.9. klo 18 Ehtoollishetkessä ja klo 19 teehetkessä 
on  vieraana Malawin Pipliaseuran pääsihteeri Clapperton Mayunilla. Kuulemme 
uudesta lukutaitohankkeesta naisille itäisessä Afrikassa.
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TOIVON MARKKINAT 
Lauantaina 8.9. klo 10-14 Narinkkatorilla
Töölön seurakunta on mukana markkinoilla ja voit tuoda pöydällemme myyntiin 
syksyn satoa, mehuja, hilloja, leivonnaisia sekä käsitöitä Suomen Lähetysseuran 
työn hyväksi. Lisätietoja Kika Paukkunen p. 040 5030 707.

MAJATALOILTA 
Sunnuntaina 9.9. klo 17 Temppeliaukion kirkossa 
Pekka Simojoki ja lauluyhtye Saviastiat 40v.  Pekka Simojoen uuden ylistyslevyn 
julkistaminen. Ilkka Puhakan puhe, Jukka Jämsenin rukousopetus ja Make Perttilä 
Band. Paljon musiikkia, yhteislaulua ja mukavaa yhdessäoloa! Vapaa pääsy, kolehti 
Suomen Lähetysseuran Tasauskeräykselle.

TULLAAN TUTUIKSI
Kansainvälisen työn ilta
Tiistaina 30.10. klo 17 -20 seurakuntakeskus Rastissa
Tapahtuma kaikille Töölön ja Meilahden seurakuntien kansainvälisen työn vastuun-
kantajille, vapaaehtoisille ja työntekijöille. Ilmoittautuminen 19.10. mennessä Kika 
Paukkuselle p. 040 503 0707 tai Pasi Rautiaiselle p. 0923404742.
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 MUSIIKKI VIE MUKANAAN 

MUSIIKKILEIKKIKOULU
Musiikkileikkikoulu eli muskari on seurakunnan järjestämää varhaisiän musiik-
kikasvatusta alle kouluikäisille. Musiikkikasvatus on tavoitteellista toimintaa. 
Laulun, leikin, liikunnan ja soiton avulla kehitetään lapsen sosiaalista, motorista, 
hengellistä ja musiikillista kasvua.
Keskiviikkoisin Temppeliaukion kirkolla. Syyskausi alkaa keskiviikkona 29.8.
• 14.45-15.15  Vauvamuskari (n. 3-12kk)
• 15.30-16  Muskari 1-2 -vuotiaat
• 16.15-16.45  Muskari 2-3 -vuotiaat 
• 17-17.40  Muskari 3-4 -vuotiaat 
• 17.45-18.30  Muskari 4-6 -vuotiaat 

Torstaisin Töölön kirkolla. Syyskausi alkaa torstaina 30.8.
• 13.30-14  Vauvamuskari (3-12kk)
• 14.05-14.35  Muskari 1-2 -vuotiaat
• 14.40-15.10  Muskari 2-3 -vuotiaat
• 16.45-17.15  Muskari 3 -vuotiaat 
• 17.30-18.15  Muskari 4 -vuotiaat
• 18.30-19.15  Kantelemuskari 5-6v 

Torstaisin Ruskeasuon seurakuntakeskus Rastilla.  Syyskausi alkaa torstaina 30.8. 
• 9.30-10  Vauvamuskari (3-12kk)
• 10.15-10.45  Muskari 1-2v
• 11-11.30  Muskari 2-4v
• 17-17.45  Laulumuskari 4-7v

Tiedustelut ja ilmoittautuminen, jenni.paaso@evl.fi, 050 596 5601

TÖÖLÖN KIRKON KAMARIKUORO JA -ORKESTERI
Seurakunnassamme toimii Töölön kirkon kamarikuoro sekä Töölön kirkon kama-
riorkesteri. Kamarikuoro harjoittelee keskiviikkoisin klo 18.30 Töölön kirkolla. 
Koelaulusta ja -soitosta sopiminen ja lisätietoja Tuomas Karjalaiselta, puhelin  
040 8281 822.

MEILAHDEN KAMARIKUORO
Kuoro kokoontuu maanantaisin 3.9.-10.12. Meilahden kirkolla. Lisätiedot Pete  
Vuorio, p. 09 2340 4731, pete.vuorio@evl.fi.

Musiikkia vauvasta vaariin - päiväkodeista vanhainkoteihin, ilosta suruun 
- häistä hautajaisiin, arjesta juhlaan - kuoroharjoituksista konsertteihin. 
Ihmisen kohtaamista elämän suurissa käännekohdissa ja arkisessa aher-
ruksessa. Musiikkia monella eri elämän tasolla. Musiikkia ovat toteut-
tamassa seurakunnan kirkkomuusikot, kuorot ja monet muut musiikin 
ammattilaiset, harrastajat ja seurakuntalaiset.
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RIFFIT HALTUUN
Maanantaisin klo 16-21 Temppeliaukion kirkon takkahuoneella
Katso tarkemmin s. 27.

YHTEISLAULUA
Tiistaisin klo 18-20 Töölön kirjastossa 
Laulamme tuttuja lauluja vuosien varrelta Kari Pulakan bändin johdolla Mika  
Waltari-salissa, 4. krs. Lauluillat 11.9.; 16.10; 13.11. ja 18.12., jolloin laulamme kau-
neimpia joululauluja.

GOSPEL HELSINKI 
Keskiviikkoisin klo 18-20 Meilahden kirkossa
Gospel Helsinki Ensemble klo 20-21 Meilahden kirkossa
Kuoro kokoaa yhteen gospelista kiinnostuneita laulajia pääkaupunkiseudulta. Kuo-
ron taiteellisena johtajana toimii sen perustaja, Nina Pakkanen. 
Kuoro laulaa nykygospelia, jonka juuret ovat Yhdysvalloissa, maan afroamerikka- 
laisen väestön hengellisessä kuoromusiikissa.
Gospel Helsinki ottaa uusia laulajia joukkoonsa koelaulun kautta. Seuraava kuo-
ron koelaulu on lauantaina 12.1.2019 kello 12-16 avoimen Workshopin yhteydessä 
Meilahden kirkossa. Avoimessa Workshopissa kello 12-14 opitaan koelaulussa käy-
tettävä materiaali ja oelaulut alkavat klo  14.15. Avoimeen Workshopiin voi osallis-
tua, vaikka ei jäisikään koelauluun. Koelaulu edellyttää Workshopiin osallistumista. 
Miesääniä otetaan kuoroon pitkin vuotta. Yhteydenotot kuoro@gospelhelsinki.fi.

GOSPELIA KAIKILLE
Puhutteleeko gospel sydäntäsi? Haluatko laulaa mukana? Tule mukaan opettele-
maan gospelin laulamista, rytmiä ja liikettä! Opettelemme lauluja yksi- ja moniää-
nisesti, maistelemme Complete Vocal -tekniikkaa ja gospelsoundia sekä rytmikkää-
seen gospellaulamiseen kuuluvaa liikkumista. 
Aloitamme sunnuntaina 16.9. klo 15-17 Meilahden kirkossa. Osallistumismaksu on 
30 €/kausi, tulit sitten mukaan heti ensimmäisellä kerralla tai myöhemmin. Kausi 
huipentuu konserttiin joulukuussa.
Syksyn 2018 kokoontumiskerrat
sunnuntai 16.9. klo 15-17 Meilahden kirkko
sunnuntai 28.10. klo 15-17 Temppeliaukion kirkko
sunnuntai 25.11. klo 15-17 Meilahden kirkko
sunnuntai 9.12. klo 15-17 Vanha kirkko
lauantai 15.12. klo 19 Gospel Christmas Temppeliaukion kirkko
Ilmoittautuminen gospeliakaikille@gmail.com
Lisätietoa linkistä gospelhelsinki.fi/gospeliakaikille/
Takana on neljä helsinkiläistä seurakuntaa, Lauttasaari, Meilahti, Tuomiokirkko ja 
Töölö, sekä Gospel Helsinki ry. 

MUUTTUVAT LAULUT
Lauantaina 15.9. klo 18 Temppeliaukion kirkossa
Laulavaiset sukulaiset, Kotilanpyörteitä -ryhmä esiintyy teemalla ”Muuttuvat laulut”, 
joukossa mukana säveltäjänä, laulujen sovittajana ja säestäjänä Timo Alakotila. 



25

Konsertin äänentoistosta vastaa Roope Liikanen. 
Hyväntekeväisyyskonserttiin on vapaa pääsy. Ohjelman hinta on 7 € ja sen tuotto 
menee lyhentämättömänä Medialähetys Sanansaattajien kriisiradiotoiminnan 
hyväksi.

EERO SIPILÄ 100 VUOTTA
Sunnuntaina 28.10. klo 18 Meilahden kirkossa
Suomalainen kamarikuoro, johtaa Eric-Olof Söderström ja Peter Peitsalo, urut.
100 vuotta säveltäjä, urkuri ja musiikkipedagogi Eero Sipilän syntymästä. Merkki-
vuoden kunniaksi järjestetyssä konsertissa kuullaan Eero Sipilän Sipilän tuotantoa, 
sekä kahden teoksen kantaesitykset. Konsertin alullepanija on säveltäjän poika, 
Suomen musiikkikustantajien toiminnanjohtaja Pekka Sipilä. vapaa pääsy, maksul-
linen ohjelma.

KUULA-KONSERTTI
Sunnuntaina 11.11. klo 19 Temppeliaukion kirkossa
Konsertrissa esiintyy  Tapiolan kamarikuoro, jota johtaa Hannu Norjanen. 
Toivo Kuulan sävellyksiä. Konsertin järjestää järjestää Töölön seurakunta. Vapaa 
pääsy.

KONSERTTI
Sunnuntaina 2.12. lo 18 Meilahden kirkossa
Vapaa pääsy, maksullinen ohjelma.
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 PIENRYHMIÄ KAIKILLE

NEULEKERHO
Maanantaisin klo 13-15  seurakuntakeskus Rastissa
Kerho kokoontuu 3.9.-17.12. Vastuuhenkilö Toini Härmä p. 050 4952 407.

MIESTEN MAANANTAISEURA
Maanantaisin klo 13 Meilahden kirkon seurakuntasalissa    
Uusi ja vanha Espoo
Kokopäivän kiertoajelu tiistaina 18.9. Retki tutustuttaa meidät naapurikaupungin 
monipuolisiin nähtävyyksiin. Retken hinta 35 € sisältää lounaan ja kahvin. Retki on 
yhteinen Naisten Forumin kanssa; ks. erillinen retkiohjelma.

Retki Hollolaan
Maanantaina 24.9. Lähtö Meilahden kirkolta klo 9.30, Pihlajatie 16. Europarla-
mentaarikko ja kansanedustaja Kyösti Toivonen esittelee keskiaikaisen ja uutta 
arkkitehtuuria edustavan Sovituksen kirkon. Retken hinta 35 € sisältää lounaan ja 
kahvin. Retki on yhteinen Naisten Forumin kanssa. 
Ilmoittautuminen viimeistään ma 17.9. seurakuntatoimistoon, Jalavatie 6b, avoinna 
ma ja pe klo 10-14, ke klo 14-18. Toivottavaa on, että maksat osallistumismaksun 
ilmoittautumisen yhteydessä. Jos et pääse käymään toimistolla, ilmoittaudu p. 09 
2340 4700 tai meilahti.srk@evl.fi. Tällöin maksu kerätään bussissa.

Lääkintälähetystyö
Maanantaina 15.10.  Tapio Pitkänen kertoo lääkintälähetystyöstä kehitysmaissa.

Joulujuhla
Maanantaina 26.11. Joulujuhla puuron ja ohjelman merkeissä Ruskeasuon seu-
rakuntakeskuksessa, Tenholantie 6. Vieraana Energiaviraston Uusiutuva energia 
-ryhmän johtaja Pekka Ripatti, joka kertoo meille uusiutuvasta energiasta.   
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POSLIINIPIIRI
Maanantaisin klo 14-20 Töölön kirkon Pärinäpirtissä
Lisätiedot Tuula Setälä, p. 050 512 2271. 

MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Maanantaisin klo 16.30 parittomina viikkoina Temppeliaukion kirkon seurakunta-
salissa
Katso tarkemmin s. 21.

RAAMATTUPIIRI 
Maanantaisin klo 17.30-19 parillisina viikkoina Meilahden kerhotilassa 
Piiri aloittaa 20.8. 

RIFFIT HALTUUN
Maanantaisin klo 16-21 Temppeliaukion kirkon takkahuoneella
Kari Pulakka opettaa kitaran ja ukulelen soittoa kaikille halukkaille klo 16-19. Illan 
päätteeksi jamitellaan yhdessä klo 19-20.30 helpoilla kolmisoinnuilla. Alkaen 10.9. 
Ilmoittautuminen klo 17. 

LÄHETYSPIIRI
Tiistaisin klo 13.15 Töölön kirkon seurakuntasalissa
Katso tarkemmin s. 21.

LÄHETYKSEN KÄDENTAITOPIIRI
Tiistaisin klo 17-19 Meilahden kerhotilassa
Katso tarkemmin s. 21.

NAISTEN FORUM
Tiistaisin klo 15-17 Meilahden kirkon seurakuntasalissa                                             
Uusi ja vanha Espoo
Kokopäivän kiertoajelu tiistaina 18.9. Retki tutustuttaa meidät naapurikaupungin 
monipuolisiin nähtävyyksiin. Retken hinta 35 € sisältää lounaan ja kahvin. Retki on 
yhteinen Miesten maanantaiseuran kanssa.
Ilmoittautuminen viimeistään pe 7.9. seurakuntatoimistoon, Jalavatie 6b, avoinna 
ma ja pe klo 10-14, ke klo 14-18. Toivottavaa on, että maksat osallistumismaksun 
ilmoittautumisen yhteydessä. Jos et pääse käymään toimistolla, ilmoittaudu p. 09 
2340 4700 tai meilahti.srk@evl.fi. Tällöin maksu kerätään bussissa. 

Retki Hollolaan
Maanantaina 24.9. Retkellä tutustutaan Hollolan vanhaan kirkkoon ja Sovituksen 
kirkkoon. Retki on yhteinen Miesten maanantaiseuran kanssa; ks. erillinen retkioh-
jelma

Ikääntyvän oma sijoitustoiminta terveytensä ja toimintakykynsä hyväksi 
– korkotuottona hyvinvointia ja elämänlaatua
Tiistaina 9.10.  Alustuksessa käsitellään ikääntyvän naisen ja miehen omatoimista 
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terveyden ja toimintakyvyn edistämistä ja vahvistamista. Alustus FT, TtM, esh Heli 
Bäckmand.

Suunnittelukokous
Tiistaina 23.10. Suunnitellaan vuoden 2019 ohjelmaa.

Ekumenia
Tiistaina 6.11. Suomen ekumeenisen neuvoston koulutussihteeri Vilma Saarinen: 
Ekumenia tarkoittaa eri kristillisten kirkkojen ja tunnustuskuntien yhteistyötä ja  
pyrkimystä läheisempään yhteyteen. Ekumenian saavutusten ohella riittää  myös 
ekumeenisia ongelmia.

Tytön tie 
Tiistaina 27.11. Helsingin Sanomien eläkkeellä oleva päätoimittaja Reetta Meriläi-
nen kertoo pitkästä urastaan sanomalehtimaailmassa ja järjestötyöstään Naisten 
Pankissa sekä  Kirkon Ulkomaanavussa.

HANNA -RUKOUSRYHMÄ
Tiistaisin klo 18-20 parillisina viikkoina Töölön kirkolla
Keskivikkoisin klo 18 parittomina viikkoina Länsi-Pasilan seurakuntakodilla
Katso tarkemmin s. 21.

ÄIJÄKUPPILA
Keskiviikkoisin klo 13-15 seurakuntakeskus Rastissa
Kuppilassa ei tyrkytetä muuta kuin kahvia. Kuppila on auki 19.9.-12.12.
Vastuuhenkilö Paavo Ripatti p. 050 522 4529.
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MIESTENPIIRI
Keskiviikkoisin klo 16-18 parillisina viikkoina Töölön kirkolla 
Miehinen joukko kokoontuu keskustelemaan eri elämän aiheista. Piiri aloittaa 5.9.

KESKUSTELURYHMÄ KUJE
Torstaisin klo 13-15 seurakuntakeskus Rastissa
Ryhmä kokoontuu 13.9.-13.12. s.27. Kuje on kaikille avoin kahvi- ja keskusteluhetki.

DOWNSHIFTAAJAT 
Torstaisin 6.9. alkaen klo 12-15 Töölön kirkolla
Hidasta elämääsi ja tule nauttimaan iltapäivästä hyvässä seurassa!
Haluatko oppia esimerkiksi neulomaan sukan kantapään, lapasen, isoäidin neliöitä 
tai tekemään koruja napeista? Neulo, virkkaa, tuunaa, skräppää, ompele tai askar-
tele, maalaa tai piirtele. Lyhennetään housun puntit yhdessä. Ota omat tarvikkeet 
mukaan tai hankitaan yhdessä. Kokoontumiset jatkuvat 29.11. saakka.
”Tärkeintä ei ole kuin puutarhanhoito, eikä sekään ole kovin tärkeää”. Ideoidaan ja 
inspiroidutaan yhdessä! 
Ohjaajina Tuula Pekonen ja Kika Paukkunen p. 040 503 0707.

IKONIMAALAUSKURSSI
Torstaisin klo 13-17  Temppeliaukion kirkon takkahuoneella
Kurssi alkaa 13.9. klo 13. Yhteyshenkilö Arja Launis, p. 045 6139 201.
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 MUUTA TOIMINTAA 

KOHTAAMISPAIKKA JA KAHVILA 
Maanantaisin klo 14 Länsi-Pasilan seurakuntakodilla
Kohtaamisia ja kahvittelua kaikenikäisille 3.9.-3.12. 

VANHASTA KUTOUTUU UUTTA 
Ryhmä yli 55-vuotiaille
Maanantaisin klo 17-20 parittomina viikkoina Meilahden kirkolla
Ohjaajina kirjoittajakouluttaja Heli Hulmi ja opettaja Riitta Ahvenjärvi. Lähestym-
me elämän ikuisia kysymyksiä kuten vanhenemista, rakkautta ja kuolemaa. Teem-
me omaelämäkerrallista taidekirjaa.
Ryhmä sopii kirjallisuudesta ja avarasta hengellisyydestä kiinnostuneille, pian eläk-
keelle siirtyville sekä jo eläkeläisen arkeen solahtaneille. Rohkaisemme osallistujia 
koko talven kestävään sisäiseen matkaan. Haemme kosketuspintaa elämän taite-
kohtiin alustusten, keskustelujen ja oman taidekirjatyöskentelyn myötä. 
Kymmenen illan aikana sukellat annettuihin teemoihin kirjoittamalla, maalaamalla, 
valokuvin tai seulomalla arkistojasi. Tarkoitus on myös tuoda taiteen menetelmiä 
itse kunkin arkeen. 
Yhteistyössä Meilahden seurakunta ja Kirjoitusretket (kirjoitusretket.fi)
Kokoontumiset 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12. sekä 14.1., 28.1., 11.2. ja 
18.2.2019.  
Hinta 200 € sisältää taidemateriaaleja, avoimen kirjan ja iltapalan.
Ilmoittautuminen hulmi.heli@gmail.com, p. 050 527 2041.

RAAMATTULUENTO
Tiistaisin klo 12.30-15, Temppeliaukion kirkon seurakuntasali
Helsingin Raamattukoulun vetämä luentosarja. Luennoitsijan alustuksen jälkeen 
keskustellaan päivän teemasta ja juodaan luentokahvit. Alustajina Jari A. Jolkko-
nen, Hannu Äimänen, Marja Heimala-Pelkonen ja Soili Maisila. Syksyn luentokausi 
on 1.9.-4.12.

RAAMATTUA LÖYHÄPIPOISESTI
Ihmettelijä Jumalan johdatuksessa
Israel eilen, tänään ja huomenna! Tieto ja Raamatun tapahtumapaikat kohtaavat 
sanoin ja kuvin. Faktaa ja ajatuksia jakamassa Liisa Siikanen.
Kokoontumiset kuutena tiistaina klo 16.30 Temppeliaukion kirkon takkahuoneella.
18.9.  Samaria, Sinne missä toiset eivät aja, Ambulanssin lahjoitus Siilossa  
 rabbi Itamar Ben Galin muistolle, Golanin kukkulat ja näkymät
25.9.  Jerikon rauniokukkulat ja tapahtumat
2.10.  Ein Kerem, Betlehem ja Jerusalem eilen ja tänään
9.10.  Magdala, Vuorisaarnan vuori, Autuuksien kirkko ja puutarha, Korasin
23.10.  Laupiaan samarialaisen majatalo ja Masada
30.10.  Taabor/kiusauksien vuoro – Kaana -Nasaret
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NAISTEN VERTAISRYHMÄ
Voimasiskot tarjoaa hienon mahdollisuuden yhdessä jakaa naiseuteen liittyviä 
ajatuksia ja kokemuksia. Naisten vertaisryhmässä keskustellaan naisena olemises-
ta, tunteista ja voimavaroista. Ryhmä on suljettu, luottamuksellinen ja maksuton. 
Ryhmään otetaan 9 osallistujaa.
Tapaamiset Töölön seurakuntatoimistolla keskiviikkoisin 10.10.-12.12. klo 18.15-19.45. 
Ohjaaja YAMK sosionomi, diakoni Minna Valkiainen. Ryhmä järjestetään yhteis-
työssä Helsingin NNKY:n kanssa. 
Ilmoittautuminen 26.9. mennessä, minna.valkiainen@evl.fi. Lisätietoa Minnalta 
myös puhelimitse 09 2340 6371.

HILJAISUUDEN JOOGA
Keskiviikkoisin klo 16-20 Temppeliaukion kirkon seurakuntasalissa
Heli Harjunpää opastaa kehon hiljaiseen tuntemiseen. Jooga alkaa 12.9. klo 16. 
Kaksi ryhmää.

KOHTAAMISEN KAHVILA
Torstaisin klo 15.30-17 Tapanilan asemalla
Kahvila on auki 6.9.-22.11. Pikku Huopalahden asukastalossa, Tilkantori 12. 
Vetäjinä Pasi Rautiainen ja Jukka Valkama.

ALFA-KURSSI
Torstaisin 13.9.-15.11. klo 18 Töölön kirkon Pärinäpirtissä
Alfa on avoin jokaiselle, joka haluaa tietää, mistä kristinuskossa on kysymys.
Luentoja, keskustelua, hauskaa yhdessäoloa yhteisen iltapalan ääressä. Keskustelu-
ryhmissä on mahdollisuus paneutua luennon herättämiin kysymyksiin.
Vetäjinä Jari Jolkkonen, Jari Leinonen ja Arja Launis. Yhteistyössä Helsingin Raa-
mattukoulun kanssa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.9. mennessä, Jari Leinonen p. 050 538 2251, 
jari.leinonen@evl.fi, tai Jari A. Jolkkonen p. 040 512 6612, jari@helsinginraamattu-
koulu.fi.
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JUUTALAINEN PERIMÄTIETO JA RAAMATTU
Perjantaisin parillisina viikkoina, Töölön kirkon Pärinäpirtti
Luennoitsijana on Hermann Aistrich. Luennot alkavat 7.9.

RAAMATTUA KUUNNELLEN 
Perjantaisin klo 17, Temppeliaukion kirkon takkahuoneessa
Tutustumista viikon raamatunteksteihin. Ryhmä kokoontuu 7.9.-14.12. 

RUSKEASUO-SARJA
Mitä meille kuuluu? –Tule keskustelemaan hyvästä elämästä ja vaikuttamisesta 
esim. seurakuntavaaleissa. Mukana mm. Ilkka Taipale ja Jouni Kylmälä. 
Tilaisuus lauantaina 8.9. klo 13-15 Bar Shivassa, Koroistentie 8
Seurakuntavaalikeskustelutilaisuus perjantaina 2.11. klo 13 Rastissa.
Sote ja Ruskeasuo-keskustelutilaisuus perjantaina 23.11. klo 13 Rastissa.

SYYSMYYJÄISET 
Lauantaina 6.10. klo 12-15 seurakuntakeskus Rastilla
Ruokailun tuotto ohjataan Kirkon ulkomaanavulle. Järjestäjänä kansainvälisen 
diakonian ryhmä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

MERIMIESKIRKKOPIIRIN MYYJÄISET 
Lauantaina 10.11. klo 11-13, Temppeliaukion kirkon seurakuntasalissa
Myynnissä leivonnaisia ja kotiruokaa sekä lista- ja pika-arpoja. Kahvio.

ISRAEL TÄNÄÄN 
Raamatun arkeologian ja Lähi-idän ajankohtaisten tapahtumien valossa 
Lauantaina 24.11. klo 18-20 Meilahden kirkossa
Miten arkeologia valottaa Raamatun kertomuksia ja millaisia ovat uusimmat arkeo-
logiset löydöt Samariassa? Millainen on Lähi-idän geopoliittinen nykytilanne ja sen 
vaikutus Israeliin?
Illan uennoitsijoina ovat toimitusjohtaja ja arkeologi Aaron Lipkin sekä kirjailija ja 
tutkija Avi Lipkin. 
Aaron Lipkin on aktiivisesti mukana juutalaisten ja kristittyjen kesken käytävässä 
uskontojen välisessä vuoropuhelussa. Kirjailija ja tutkija Avi Lipkin, joka on Israe-
lissa tunnettu asiantuntijavierailija radio- ja tv-ohjelmissa, ja on myös luennoinut 
Lähi-Idän kysymyksistä kirkoissa ja synagogissa useissa eri maissa. 
Esityksien tulkkina toimii Usva Cohen. Hän on suomalaissyntyinen, Israelissa asuva 
matkaopas, joka on opiskellut Helsingin yliopistossa Lähi-idän tutkimusta, ja hän 
on hyvin perehtynyt alueen monimutkaisiin poliittisiin ja sotilaallisiin kysymyksiin. 
Illan isäntänä on Meilahden kirkkoherra Hannu Ronimus.

RUNOMATINEA
Sunnuntaina 23.9. klo 13 Temppeliaukion kirkon seurakuntasalissa
Lääninrovasti, Suomussalmen kirkkoherra emeritus Risto Kormilainen. Vapaa 
pääsy.
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 ADVENTIN JA JOULUN AIKA 

RAKENNA JOULUPUU
Keräyksellä hankitaan vähävaraisille lapsille, nuorille ja vanhuksille joululahja tai 
tarpeellinen hankinta. Voit hakea toiveen Joulupuusta ensimmäisenä adventtisun-
nuntaina 2.12. Meilahden kirkolta klo 11 messun jälkeen tai kirkon aulasta 13.12.
saakka. Toiveita voi kysyä myös diakoniatyöntekijöiltä tai eurakuntatoimistolta jo 
25.11.alkaen. Vähävaraisten  auttamiseksi voit ostaa myös lahjakortin ruoka- tai 
urheilukauppaan a tuoda sen oimistolle. Diakoniatyöntekijät jakavat lahjat avuntar-
vitsijoille kotikäynneillä ja vastaanotolla. 
Lisätiedot Sirkku Kuusanmäki p. 09 2340 4740,  p. 050 3877 150, sirkku.kuusan-
maki@evl.fi.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
Torstaina 29.11. Tapanilan asemalla klo 17
Pikku Huopalahden asukastalo, Tilkantori 12
Temppeliaukion kirkossa keskiviikkona 12.12. klo 19
Juvenalia-orkesteri, johtaa Janne Hanhijärvi.
Töölön kirkossa sunnuntaina 16.12. klo 17
Töölön kirkon kamariorkesteri.
Meilahden kirkossa su nnuntaina 16.12. klo 18
Länsi-Pasilan seurakuntakeskuksessa keskiviikkona 19.12. klo 18

PIKKUVÄEN JOULULAULUT
Lauantaina 15.12. klo 14 Temppeliaukion kirkossa
TV:stä tuttu Siina ja Taikaradio-orkesteri laulattavat ja leikittävät. Vapaa pääsy. 

LASTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Sunnuntaina 16.12. Tuomaankirkossa
Leikki-ikäiset ja koululaiset klo 14
Taaperot klo 16

JOULUTAPAHTUMA
Perjantaina 30.11. klo 15-18 Meilahden kirkolla

JOULUMYYJÄISET
Lauantaina 1.12. klo 11-14 Töölön kirkolla
Kerromme myyjäisistä tarkemmin lähempänä ajankohtaa verkkosivuillamme, face-
bookissa sekä Kirkko & kaupunki -lehdessä.

ADVENTIN PUUHAMESSU
Sunnuntaina 2.12. klo 11 Meilahden kirkossa
Messussa mukana Pasilan pyhäkoululaiset. Messun jälkeen kirkkokahvit ja seura-
kuntalounas 4/2 €.
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KERRO MULLE, MITÄ JOULU ON
Sunnuntaina 2.12. klo 18-19.30 Meilahden kirkossa
Jouluajan avajaiskonsertti 1. adventtisunnuntaina. Esiintyjinä Jenni Taari, laulu ja 
Noora Oinasmaa, piano. Vapaa pääsy.

GOSPEL CHRISTMAS
Lauantaina 15.12. klo 19 Temppeliaukion kirkossa
Konsertissa esiintyy Gospel Helsinki, Gospel Helsinki Ensemble, Gospelia kaikille 
Mass Choir, Gospel Helsinki Band, feat. Joonatan Rautio, saksofoni. Musiikinjohto 
Nina Pakkanen. Liput.

KYNTTILÄT SYTTYVÄT -JOULUKONSERTTI
Torstaina 20.12. klo 19 Meilahden kirkossa
Pepe Willberg ja orkesteri. Meilahden seurakunnan perinteinen joulukonsertti, 
mukana kirkkoherra Hannu Ronimus. Vapaa pääsy.

JOULUN MESSUT JA HARTAUDET
Perheiden aattohartaus 24.12. klo 13 Temppeliaukion kirkossa
Aattohartaus 24.12. klo 13 Länsi-Pasilan seurakuntakodilla
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 14 Töölön kirkossa
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 15 Temppeliaukion kirkossa
Aattohartaus klo 15 Meilahden kirkossa
Jouluaaton messu 24.12. klo 18 Töölön kirkossa
Jouluyön messu 24.12. klo 23 Temppeliaukion kirkossa
Jouluaamun messu 25.12. klo 10 Temppeliaukion kirkossa. Ahjo Ensemble.
Joulupäivän messu klo 11 Meilahden kirkossa
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10 Temppeliaukion kirkossa
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 11 Meilahden kirkossa. Kauneimmat joululaulut.

Muutokset mahdollisia
Kuvat Katri Saarela ja seurakunnan kuvapankki
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 KIRKOT JA TOIMIPISTEET

Töölön seurakuntatoimisto 
Mechelininkatu 32 a B, 00260 Helsinki 
p. 09 2340 6300 (toolo.srk@evl.fi) 
Avoinna ma, ti, to, pe klo 10–14  
ja ke klo 14–18 
• esteetön kulku 

Töölön Diakoniatoimisto 
Mechelininkatu 32 a B
Ajanvaraus arkisin p. 09 2340 6318 
• esteetön kulku

Meilahden seurakuntatoimisto, 
diakoniatoimisto, kappeli ja 
kerhotilat
Jalavatie 6b
Puh. 09 2340 4700 (meilahti.srk@evl.fi)
Avoinna ma ja pe klo 10-14, ke klo 14-18,
ti ja to suljettu.

Temppeliaukion kirkko 
Lutherinkatu 3, p. 09 2340 6320 
• esteetön kulku kadulta kirkkosaliin,   
   ei portaita

Temppeliaukion kirkon 
seurakuntasali 
Temppelikatu 16 A 
• portaat, ei hissiä

Temppeliaukion kirkon  
kerhotilat, takkahuone 
Temppelikatu 16 B  

Töölön kirkko ja seurakuntasali 
Topeliuksenkatu 4
p. 09 2340 6321
• hissi, luiska kirkon takana

Meilahden kirkko ja Tuomaankirkko
Pihlajatie 16
Puh. 09 2340 4720 (ti ja to ei suntio- 
palveluja)

Kerhis 
Mechelininkatu 32 a C

Länsi-Pasilan seurakuntakoti
Maistraatinkatu 5

Ruskeasuon seurakuntakeskus 
Rasti
Tenholantie 6
Puh. 09 2340 4775
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Verkkosivut  helsinginseurakunnat.fi/toolo
 helsinginseurakunnat.fi/meilahti

Instagram Töölö   Töölön seurakunta, @toolonsrk
 Nuorten Kerhis, @toolokerhis
 Lapset ja perheet, @toololapset
 Temppeliaukion kirkko, @temppeliaukio

Instagram Meilahti   Seurakunnan nuoret, @meikkusrk
 #meilahdenseurakunta
 #meikkusrk

Facebook-sivut   facebook.com/toolonseurakunta
 facebook.com/meilahdenseurakunta

 Facebookista löydät myös Temppeliaukion  
 kirkon sivun sekä nuorten Kerhiksen.


