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PERHEKERHOT 

 
Perhekerho kutsuu koolle lapsia ja kaikkia lasten kanssa kotona olevia. Perhekerhossa 

leikitään, lauletaan, askarrellaan ja jutellaan, ja seurataan tietenkin kirkkovuoden kulkua. 

Kerho päättyy yhteiseen välipalaan, 2 € / perhe. Tervetuloa myös vauvan kanssa! Kerhosta 

vastaa Marika Sointula.  

 

Kerhot aloittavat viikolla 34, Kulosaaressa viikolla 35 ja vuoden viimeiset kerhokerrat ovat 

viikolla 49. Syyslomaviikon 42 kerhot ovat kiinni. 

 

Myllypuron kirkolla maanantaisin klo 9.30-11.30 

Herttoniemenrannan kappelilla tiistaisin klo 9.30-11.30 

Kulosaaren seurakuntatalolla torstaisin klo 9.30-11.30 

Herttoniemen kirkolla perjantaisin klo 9.30-11.30 

 

PÄIVÄKERHOT 

Päiväkerho on 3-5 –vuotiaiden lasten ryhmätoimintaa, jossa panostetaan uuden 

oppimiseen, lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja lasten ystävyyssuhteisiin. Luovuus, 

leikit, musiikki, kädentaidot, liikunta ja uusien asioiden tutkiminen kuuluvat päiväkerhon 

arkeen. Kristilliset juhlat ja tavat kuten ruokarukous kulkevat mukana kerhokerroissa.  

Herttoniemen seurakunnan päiväkerhot ovat kolmipäiväisiä. Herttoniemen kirkon kerho 

maksaa 35 € / kk, Myllypuron kirkon kerho 30 € / kk. Maksu peritään täytenä kaikilta 

kerhokuukausilta, paitsi elokuulta. Kerhokausi kestää syksystä 2016 kevääseen 2017. 

Lapset ottavat kerhoon omat eväät.   

Mukaan voi tulla myös kesken kauden, jos vapaita paikkoja on. Säännöllisen kerhoilun voi 

aloittaa vasta täytettyään 3 vuotta. Vastaanotettu ja vahvistettu kerhopaikka on sitova. Jos 

lapsen kerhopaikka irtisanotaan kerhovuoden aikana, irtisanomisaika on kaksi 

kalenterikuukautta.  

Päiväkerhoryhmä vaatii käynnistyäkseen 8 lasta. Jos ryhmä tulee täyteen, paikan saavat 

ensisijaisesti nykyiset kerholaiset sisaruksineen ja Herttoniemen seurakunnan jäsenet.  



 

 

 

 

 

 

LASTENKIRKOT 

Lastenkirkot ovat kaikille kotona oleville lapsille ja vanhemmille suunnattuja 

pikkukirkkohetkiä arkisin. Niihin kutsutaan mukaan myös päiväkoteja ja seurakunnan 

omat päiväkerhoryhmät. Lastenkirkoista lisätietoja antavat Jenni Kallio ja Stina Huima. 

Arkikirkot 

 

 

Adventinajan ja joulun kirkot 

 

 

 

 

 

 

Herttoniemen kirkon päiväkerho  

Kerhopäivät ovat ma, ti ja to ja 

kerhoaika klo 9-12 

Herttoniemen kerhosta lisätietoja 

antavat varhaiskasvatuksen ohjaaja 

Seija Manninen sekä 

varhaiskasvatuksen pappi Stina 

Huima. 

 

Myllypuron kirkon päiväkerho  

Kerhopäivät ovat ti, to ja pe ja kerhoaika 

klo 9-11.30 

Myllypuron kerhosta lisätietoja antavat 

vastaava varhaiskasvatuksen ohjaaja 

Hannele Ylä-Autio sekä 

varhaiskasvatuksen pappi Stina Huima. 

 

Myllypuron kirkko  

To 1.9. klo 9 ja 10 

To 13.10. klo 10 

 

 

Herttoniemen kirkko 

Pe 26.8. klo 10.15 

Pe 14.10. klo 10.15 
 

Herttoniemenrannan kappeli 

Ti 6.9. klo 9.30 ja 10.30  

Myllypuron kirkko  

To 24.11. klo 10 Lasten adventtikirkko 

Pe 16.12. klo 9 ja 10 Lasten joulukirkko 

La 17.12. klo 16 Lasten kauneimmat 

joululaulut 

 

 

Herttoniemen kirkko 

Pe 25.11. klo 10.15 Lasten adventtikirkko 

La 3.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut 

Pe 9.12. klo 9.15 ja 10.15 Lasten joulukirkko 

 

Herttoniemenrannan kappeli 

Ti 13.12. klo 9.30 ja 10.30 Lasten joulukirkot 

 Kulosaaren kirkko 

La 24.12. klo 14 Lasten ja perheiden aattohartaus 

 



METSÄN JOULU - KOKO PERHEEN 

JOULUKONSERTTI 

Herttoniemen kirkossa Su 18.12. klo 15. 

Konsertin jälkeen puurojuhla! 

 
 

PERHEPÄIVÄT 
 

Perhepäivinä kirkolla on puuhaa koko perheelle: Tarjolla on askartelupiste ja muskareita ja 

jumppasalikin on auki. Yhteisen kirkkohetken jälkeen myös syödään yhdessä. Lisätietoja 

perhepäivistä antaa Stina Huima. 

 

 

 

 

 

 

 

MUUTA MUKAVAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikkelinpäivän 

perhesunnuntai! 

Herttoniemen kirkolla  

su 2.10.  

 

klo 13-15 työpajat 

klo 15 perhemessu, jonka 

jälkeen yhteinen ruokailu 

 

Adventin ajan 

perhelauantai! 

Herttoniemen kirkolla  

la 3.12. 

 

klo 14-16 työpajat 

klo 16 Lasten kauneimmat 

joululaulut, jonka jälkeen 

yhteinen ruokailu 

ÄITIEN ILLAT 

Sunnuntait 18.9., 16.10 ja 20.11. 

klo 17.30 alkaen Kulosaaren 

seurakuntasalissa 

Nuorten naisten, erityisesti 

pikkulasten äitien keskeneräisten 

käsitöiden ja oleilemisen illoissa 

on tarkoitus rauhoittua hetkeksi 

arjen keskellä käsitöiden, pienen 

purtavan ja hyvän seuran 

puitteissa. Mukana Jenni Kallio. 

 

 



PERHERETKI NOKIAN EDENIIN LA 8.10.2016 

Syksyn perheretki suuntautuu Nokialle Edenin kylpylään. Matkalla käydään Tampereen 

Vapriikissa syömässä ja tutustutaan monipuoliseen museotarjontaan. Syksyllä Vapriikissa 

on mm. odotettu Hurriganes-näyttely ja Haiharan nukkemuseo! 

Lähtö klo 9.30 Herttoniemen kirkolta, paluu klo 20 maissa. Hinta 35 € / henkilö sisältää 

matkat tilausbussilla, sisäänpääsyn Vapriikkiin ja kylpylään sekä ruokailun. Maksu 

kerätään retkellä. Lapset ovat retken aikana huoltajan vastuulla. 

Ilmoittautumiset ja kyselyt sähköpostilla Santtu Perkiölle  

 

ISÄ – POIKA RETKI 

Isä – poika –retken ajankohta selviää, kun SM –liigan aikataulu  

on julkaistu! Tiedustelut Juuso Perilältä 
 

AIKUISTEN SÄHLY 

Aikuisille on tarjolla sählyä Herttoniemen kirkolla TORSTAISIN klo 19-20.30! Lisätietoja 

Jyrki Keinäseltä. 

 

VIESTINTÄ 

 Varhaiskasvatuksen tiimi tiedottaa tapahtumistaan myös 

tekstiviestilistojen kautta. Liity mukaan seurakunnan nettisivujen 

kautta: helsinginseurakunnat.fi/herttoniemi -> Toiminta –> 

Lapset ja lapsiperheet, tai ilmoita numerosi Jenni Kalliolle.  

 Tykkää meistä myös Facebookissa sivuilla Herttoniemen 

seurakunta ja Herttoniemen seurakunnan perheet 

 Seuraa nettisivuja!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ILTAPÄIVÄKERHOT 

Isompien iltapäiväkerho Herttoniemen kirkolla 

Herttoniemen kirkolla toimiva isompien iltapäiväkerho on tarkoitettu erityisesti 2.- ja 3.-

luokkalaisille lapsille, jotka ovat jääneet ilman kaupungin iltapäiväkerhopaikkaa. Kerho 

toimii kaikkina koulupäivinä klo 12-16. Kerhomaksu on 130 € / kk kirkkoon kuuluvilta 

lapsilta (Kirkkoon kuulumattomilta maksu on 160 € / kk). Maksu sisältää toiminnan, 

välipalan ja vakuutuksen kerhoajalta. Kerho on seurakunnan omaa toimintaa eikä kiinni 

kaupungin iltapäivätoiminnassa.  

Maksu peritään täytenä kaikilta kerhokuukausilta, paitsi elokuulta. Vastaanotettu ja 

vahvistettu kerhopaikka on sitova. Jos lapsen kerhopaikka irtisanotaan kerhovuoden 

aikana, irtisanomisaika on kaksi kalenterikuukautta.  

Kyselyt kerhosta Jenni Kalliolta.  

 

Iltapäiväkerho Kulosaaren kirkolla 

Kulosaaren kirkon iltapäiväkerho toteutetaan osana Helsingin kaupungin 

iltapäivätoimintaa ja siihen haetaan kaupungin haussa. Kyselyt kerhosta Hannele Ylä-

Autiolta. 

 

 

KOULUUN LÄHTEVIEN 

SIUNAAMINEN 

Keskiviikkona 10.8. klo 18 

Herttoniemen kirkolla 

 



 

KOULULAISTEN AVOIMET KERHOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYYSLEIRIT 

Syyslomalla pidetään tytöille ja pojille omat leirit yhdessä Mikaelin seurakunnan kanssa 

Lohirannan leirikeskuksessa. 

Tyttöjen leiri 17.-19.10. 

Poikien leiri 19.-21.10. 

Leirin hinta on 40 € / lapsi ja se sisältää majoituksen täysihoidolla, kuljetukset ja 

ohjelman sekä tapaturmavakuutuksen. Ilmoittautumien osoitteessa 

tinyurl.com/syysleiri2016. Tiedustelut Juuso Perilältä. 

 

 

 

Myllypuron kirkko  

Tiistaisin klo 13-16 Avoimet ovet 2.-6. –luokkalaisille. Kirkolla voit viettää aikaa, tehdä 

läksyjä, pelata pingistä, bilistä ja lautapelejä yms. Lisätietoja Santtu Perkiöltä. 

 

 Herttoniemen kirkko 

Keskiviikkoisin klo 15-16 pelataan 1.-6. –luokkalaisten sählyä! Lisätietoja Juuso Perilältä 

 

Herttoniemenrannan ala-aste 

Perjantaisin klo 14-15 pelataan 1.-3.-luokkalaisten sählyä, klo 15-16 4.-6.-luokkalaisten 

sählyä. Lisätietoja Bobbylta, eli Jari Mäki-Arvelalta. 

 

Kulosaaren kirkko 

Keskiviikkoisin klo 17-18 1.-5.-luokkalaisten näytelmäkerho. Lisätietoja Eve Niemelältä 

(eve.niemela@hnmky.fi, 050 572 1270) 

 

mailto:eve.niemela@hnmky.fi


 

 

Varhaiskasvatuksen tiimi, alle kouluikäiset 

Stina Huima, varhaiskasvatuksen pastori 

 050 380 3033, stina.huima@evl.fi 

Jenni Kallio, varhaiskasvatuksen pastori 

 050 380 3455, jenni.h.kallio@evl.fi 

Hannele Ylä-Autio, vastaava varhaiskasvattaja, Myllypuron päiväkerho, Kulosaaren 

iltapäiväkerho 

 050 380 2984, hannele.yla-autio @evl.fi 

Marika Sointula, perhekerhot 

 050 382 7950, marika.sointula@ evl.fi 

Elisabeth Bäckman, Herttoniemen iltapäiväkerho 

 050 380 2975, elisabeth.backman@evl.fi 

Seija Manninen, Herttoniemen päiväkerho 

 050 380 2934, seija.manninen@evl.fi 

 

Nuorisotiimi, koululaiset 

Jari ”Bobby” Mäki-Arvela, nuorisotyönohjaaja, Herttoniemenrannan alue 

 040 507 9718, jari.maki-arvela@evl.fi 

Juha ”Juuso” Perilä, nuorisotyönohjaaja, Herttoniemen alue 

 041 527 6061, juha.perila@evl.fi 

Samuli ”Santtu” Perkiö, nuorisotyönohjaaja, Kulosaaren ja Myllypuron alueet 

 050 526 6595, samuli.perkio@evl.fi 

Jyrki Keinänen, rippikoulutyön ja nuorten aikuisten pastori 

 050 380 3004, jyrki.keinanen@evl.fi 

VINKKI! 

VÄRITÄ ESITTEEN KUVAT 

SYKSYN VÄREILLÄ! 
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