
 
 
 
 
 
 

 
  

Töölön seurakunta 

 



KERHOT  
 

MAANANTAI: 

 
KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille 
maanantaisin klo. 16.00-17.30 
Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 

Kerhossa opetellaan leipomaan ja 
kokkailemaan erilaisia herkkuja. 
Kerhomaksu 15€ maksetaan 
ensimmäisellä kerralla käteisellä. 
Kerhoon mahtuu 8 kokkailijaa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEATTERIKERHO 1.-4. luokkalaisille 

maanantaisin klo. 17.00-18.00 
Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 

Kerhossa tutustutaan toisiinsa ja 
teatteriin leikkien sekä improvisaatio- 
ja muiden hauskojen harjoitusten 
avulla. Kerhossa harjoitellaan myös 
pientä näytelmää kerhojen 
joulujuhlassa esitettäväksi. Kerho on 
maksuton. Mukaan mahtuu 8 lasta. 
 

 

TIISTAI: 

 
KOKKIKERHO 1.-7. luokkalaisille 
tiistaisin klo. 16.00-17.30 
Temppeliaukion kirkon kerhotilat, 
Temppelikatu 16 B  

Kerhossa opetellaan leipomaan ja 
kokkailemaan erilaisia herkkuja. 
Kerhomaksu 15€ maksetaan 
ensimmäisellä kerralla käteisellä. 
Kerhoon mahtuu 6 kokkailijaa. 

KOKKIKERHO 4.-7. luokkalaisille 
tiistaisin klo. 18.00-19.30 
Temppeliaukion kirkon kerhotilat, 
Temppelikatu 16 B  

Kerhossa opetellaan leipomaan ja 
kokkailemaan erilaisia herkkuja. 
Kerhomaksu 15€ maksetaan 
ensimmäisellä kerralla käteisellä. 
Kerhoon mahtuu 6 kokkailijaa. 

 
PUUHAKERHO 1.-7. luokkalaisille 

tiistaisin klo. 17.00-18.00 
Temppeliaukion kirkon kerhotilat, 
Temppelikatu 16 B 

Puuhakerhossa luvassa on mm. 
askartelua, kokkaamista, pelailua ja 
muuta yhteistä tekemistä. Myös 
kerholaisten toiveet toiminnasta 
otetaan huomioon! Kerhomaksu 10€ 
maksetaan ensimmäisellä kerralla 
käteisellä. Kerhoon mahtuu mukaan 
10 lasta.  



 

KESKIVIIKKO:  
 
Temppeliaukion lapsikuoro  
1.-6. luokkalaisille 
keskiviikkoisin klo 16.00-17.00 
Temppeliaukion kirkon seurakuntasali 
Temppelikatu 16 B 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki lapset 
aiempaan musiikkitaustaan 
katsomatta. Kuorossa lauletaan, 
leikitään, rytmitellään, tanssitaan, 
esiinnytään ja tietenkin nauretaan! 
Kuoroa johtaa KM Miina Meurman.  

Kuoro alkaa 7.9. Ilmoittautuminen 
miina.meurman@edu.hel.fi 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

KERHOIHIN TAPAHTUU 

NETISSÄ: 

www.helsinginseurakunnat.fi/toolo 
Toiminta -> Lapset ja perheet  

-> Kouluikäisten kerhoja 

Lisätiedot ja tiedustelut: 
Nuorisotyönohjaaja Tilda Tiljander 

050 408 1985 / tilda.tiljander@evl.fi 

 

 

 

TORSTAI:  

 
KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille 
torstaisin klo. 16.00-17.30 
Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 

Kerhossa opetellaan leipomaan ja 
kokkailemaan erilaisia herkkuja. 
Ilmoittautumisen yhteydessä 
mainittava mahdolliset ruoka-
aineallergiat! Kerhomaksu 15€ 
maksetaan ensimmäisellä kerralla 
käteisellä. Kerhoon mahtuu 8 
kokkailijaa. 

SÄHLYKERHO 3.-6. luokkalaisille 
torstaisin klo 16.00-17.00 
Töölön ala-aste, Töölönkatu 41-45 
 

Tervetuloa oppimaan sählyn saloja ja 
joukkuepelihenkeä! Mailan ja 
suojalasit saat lainaksi paikan päältä, 
mutta voit toki tuoda omatkin 
varusteet. Mukaan tarvitset myös 
vesipullon ja sisäpelikengät. 
Sählykerho on maksuton. Mukaan 
mahtuu 15 kerholaista.  
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LEIRIT JA TAPAHTUMAT 

 

Syysleiri 16.–18.9.2016 
 

Tervetuloa mukaan viettämään hauska 
viikonloppu hyvässä seurassa leirikeskuksessa 
Kellokoskella! Luvassa perinteistä 
leiriohjelmaa sisällä ja ulkona, pelejä ja 
leikkejä, musiikkia, liikuntaa sekä hyvää 
ruokaa! 

 

Leirille tulee osallistujia 
muistakin keskustan 
seurakunnista. 

Leirimaksu 40€ kattaa 
ruokailun, kuljetukset, 
vakuutuksen sekä 
hauskan leiriohjelman. 

Paikkoja leirille on rajoitetusti ja ne täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 

ILMOITTAUTUMINEN ELOKUUN 

LOPPUUN MENNESSÄ NETISSÄ 

http://www.helsinginseurakunnat.fi/toolo 
Toiminta -> Lapset ja perheet -> 
Kouluikäisten leirit 

 

Isänpäivän puuhapäivä  
sunnuntaina 13.11. klo. 14-17 

Töölön kirkolla 
 

Isänpäivänä kirkolla järjestetään 
hauskaa puuhaa isille ja lapsille sekä 

muillekin perheenjäsenille. Tule 
kokeilemaan millaista olisi lentää 
konetta lentosimulaattorin avulla! 
Luvassa myös askartelua ja muuta 

mukavaa puuhastelua. 
 

JUMALANPALVELUSELÄMÄ 

 

PERHEMESSUT 

Perhemessut on suunniteltu erityisesti 
perheen pienimmät huomioonottaviksi.  

Temppeliaukion kirkolla:  

sunnuntaina 2.10. klo 10 

Mikkelinpäivän perhemessu 

Töölön kirkolla: 

sunnuntaina 13.11. klo. 17 

Isänpäivän perhemessu 

Messua ennen kirkolla puuhapäivä.  

 

POPMESSUT 

Messun perusrakenne noudattelee 
perhemessun kaavaa. Virret lauletaan 

bändin säestyksellä. Jokaisessa 
messussa artistivieras joka esittää 

muutaman kappaleen. Pienille lapsille 
on messun ajan omaa ohjelmaa Töölön 

kirkon lastentilassa. 

Töölön kirkolla  

sunnuntaina 4.9. klo. 17.00 

sunnuntaina 2.10.. klo. 17.00 

sunnuntaina 30.10. klo. 17.00 

sunnuntaina 27.11. klo. 17.00 

 

http://www.helsinginseurakunnat.fi/#toolo


 

PERHEIDEN AATTOHARTAUS 
lauantaina 24.12. klo. 13.00 Temppeliaukion kirkossa 

 
 

Aattohartaudessa joulukuvaelma, 
ikäiset lapset ja nuoret.  
 

Kuvaelman harjoitus aatonaattona  

perjantaina 23.12 klo. 13.  
      

Ilmoita lapsesi mukaan kuvaelmaan
 ottamalla yhteyttä Tildaan ennen 
 aatonaaton harjoitusta tilda.tiljander@evl.fi
 tai 050 408 1985 tai saavu vain paikalle! 

JOULUNAIKA 

 

Jouluinen perheiden 

tapahtuma 

 lauantaina 3.12. klo. 11-14 

Töölön kirkko 

Luvassa mm. jouluvaellus, myyjäiset, 
kahvio ja jouluista tekemistä perheille.  

 

Pikkuväen kauneimmat 

joululaulut 

 lauantaina 10.12. klo. 14 

Temppeliaukion kirkko 

 

 

 

 

Perheiden jouluaskartelu  
torstaina 15.12. klo. 18-20 

Töölön kirkko 

Jouluista askartelua, joulumusiikkia, 
yhdessäoloa ja jouluista tarjoilua.  

 
Hinta 4€ aikuinen ja 2€ lapsi. Alle 5v 

lapset maksutta. Osallistuminen 
maksetaan käteisellä paikanpäällä.  

 

Ilmoittaudu perjantaihin 9.12. 

mennessä nuorisotyönohjaaja 

Tildalle, tilda.tiljander@evl.fi / 

050 408 1985 
 

Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä 
mainita mahdolliset ruoka-aineallergiat 

tarjoilua varten. 
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Seurakunnan verkkosivut   Facebook-sivu 
www.helsinginseurakunnat.fi/toolo  facebook.com/toolonseurakunta 
 
 
Yhteystiedot  
 
Nuorisotyönohjaaja Tilda Tiljander 
p. 050 408 1985 / tilda.tiljander@evl.fi 
 
Lapsi- ja perhetyön pappi Markus Lehtimäki 
p. 050 359 3559 / markus.lehtimäki@evl.fi  
 
 
 
TEMPPELIAUKION KIRKON KERHOTILAT  TÖÖLÖN KIRKKO 
Temppelikatu 16b    Topeliuksenkatu 4 
  
  
     
    
 
 

http://www.helsinginseurakunnat.fi/toolo
mailto:tilda.tiljander@evl.fi
mailto:markus.lehtimäki@evl.fi

