
 
 

Munkkiniemen seurakunnan toimintamalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menkää ja tehkää! 

Seurakunta ei muodostu vain työntekijöistä ja rakennuksista. Seurakunta on yhteisö, joka 

on jokaisen siinä elävän ihmisen – sinun ja minun – näköinen. Ihmiset kokevat kirkon 

jäsenyyden eri tavoin. Haluamme kutsua yhteisöömme mukaan kaikkia jäsenyydestä 

riippumatta.  

Vastuuryhmät 

Munkkiniemen seurakunnan toimintamalli on pyritty rakentamaan siten, että se loisi 

mahdollisuuksia seurakuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle ja osallistumiselle. 
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Vastuuryhmät sekä niiden kanssa työskentelevät työryhmät tarjoavat avoimen väylän 

ideoida ja toteuttaa seurakuntaelämää. 

Seurakunnassa toimii kolme vastuuryhmää, joissa jokaisessa on mukana työntekijä ja 

yhdyshenkilönä luottamushenkilö. 

 

Elävä seurakunta -vastuuryhmä suunnittelee esimerkiksi jumalanpalveluselämää, 

jäsenyyttä vahvistavaa toimintaa ja matalan kynnyksen tapaamispaikkoja sekä 

tapahtumia, tiedotusta ja viestintää. Yhdyshenkilönä on Helena Moilanen. 

Lähetyksen ja diakonian vastuuryhmä suunnittelee lähetystyön ja diakoniatyön 

(kirkollisen auttamistyön) toimintamuotoja sekä keräyksiä. Yhdyshenkilönä on Kaarina 

Osmoviita. 

Kasvatuksen vastuuryhmä suunnittelee nuorisotyötä ja varhaiskasvatuksen 

toimintamuotoja. Yhdyshenkilönä toimii Fatim Diarra. 

Työryhmät 

Vastuuryhmillä on omia työryhmiä. Ne ovat kaikille avoimia, ja ne voivat järjestää 

esimerkiksi erilaisia tapahtumia, kursseja, projekteja ja keskusteluryhmiä joko verkossa tai 

kirkolla. Työryhmät ovat järjestäneet esimerkiksi käsityöiltojen sarjan sekä luentoja eri 

teemoista, muun muassa paikallishistoriasta. Myös MunkkaLove-hanke konsertteineen 

toteutettiin työryhmän ponnistuksena. 

Onko sinulla idea tapahtumasta tai tapaamisesta, joka voisi innostaa Munkinseudulla 

asuvaa väkeä? Ota yhteyttä vapaaehtoistyön koordinaattoriin Heidi Karviseen, 

heidi.karvinen@evl.fi, p. 09 2340 5138 tai osoitteeseen munkkiniemi.srk@evl.fi. 

Työalakohtaiset tiimit 

Vastuuryhmät työskentelevät yhteistyössä työalakohtaisten tiimien kanssa. Tiimit 

koostuvat seurakunnan työntekijöistä ja ne huolehtivat seurakunnan ydintehtävistä, kuten 

rippikoulusta ja jumalanpalveluselämästä.  

Tiimit ovat: 

 Varhaiskasvatuksen ja perhetyön tiimi 

 Nuoriso- ja rippikoulutyön tiimi 

 Diakoniatiimi 

 Kirkonpalvelun tiimi (sisältää suntio- ja vahtimestaripalvelut) 

 Toimistotiimi (sisältää hallinnon, talouden ja viestinnän). 
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Päätöksenteko-organisaatio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvostoon kuuluu 14 luottamushenkilöä. 

Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Munkkiniemen seurakunnalla on 

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa neljä edustajaa. Lisäksi yksi 

henkilö on valittu yhteisen kirkkoneuvoston jäseneksi.  

Seurakuntaneuvoston jäsenet ja yhteisen kirkkovaltuuston edustajat valitaan vaaleilla joka 

neljäs vuosi. Tällä hetkellä on menossa vaalikausi 2019–2022. 

Voit lukea tarkemmin yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston tehtävistä 

täältä 

https://www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/helsinginseurakuntienyhteinenpaatoksenteko 
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