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Tervetuloa 
kirkonmäelle!
 

Me seurakunnan työntekijät olemme 
sinua varten. Haluamme luoda kanssasi 
Lauttasaareen hyvän me-hengen, jossa 
kaikkien on mukava olla ja asua.
Kirkonmäki on elämän ja toiminnan 
keskus jossa usko toivo ja rakkaus 
tulevat todeksi keskellä arkea.

Nähdään kirkolla!

Aurinkoista kevättä sinulle toivoen,
Me kaikki, oman kotiseurakuntasi työntekijät.

Voit kurkata kuvamme viimeiseltä aukeamalta.

 

Mukavia lukuhetkiä!

Kevään aikana toteutuu 
monen haave, kun kirkon 
takapihalle Myllykalliolle 
rakennetaan lasten toi-
veiden pohjalta puumaja. 
Samaiselle leikkipaikalle 
kannattaa suunnata jo 
nyt, koska sieltä löytyy 
yhteinen kevään retkieväi-
den grillauspaikka.
 
Suurempikin rakennusurak-
ka on edessä, kun vuosi-
kymmeniä hyvin palvellut 
kirkkorakennus on menossa 
peruskorjaukseen. Kerääm-
me kevään aikana ideoita 
siitä miten rakennetaan mo-
nipuolista tilaa lauttasaare-
laisten eri tarpeisiin. Näin 
valmistaudutaan nykyisten 
lauttasaarelaisten lasten tila-
tarpeisiin muutaman vuosi-
kymmenen päähän.

Kirkonmäellä tapahtuu en-
nen peruskorjausta kuiten-
kin monenlaisia kohtaamisia. 
Kädessäsi olevaan kevätesit-
teeseen on poimittu tapahtu-
mia alkaneen vuoden 2016 
toiminnasta. Kaiken keskel-
lä pilkahtaa toivottavasti Ju-
malan armo, joka antaa elä-
mään kestävän perustan. 
 
Kohtaamisia yksinäisten laut-
tasaarelaisten luona on toi-
vottavasti yhä enemmän. Yh-
dessä Lauttasaari –työstä on 
tässä kevätesitteessä lisää 
tietoa. Tervetuloa mukaan 
työhön, joka auttaa naapu-
ria lähellä. Yksinäisyyden 
vähentäminen onnistuu, kun 
niin yhdessä päätämme.  

Haluan kiittää sinua tues-
tasi ja kirkon jäsenyydestä!  

Tuellasi tehdään paljon hy-
vää paitsi täällä Lauttasaa-
ressa, myös maailmalla.
 
Siunausta alkaneelle vuodel-
le 2016.
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Seurakuntalaisten kirkko

Kannen kuva 
Valokuvaaja Mikael Rantalainen,
Meiseman Lumo

Lauttasaaren seurakunta  
Kevätesite  •  Tammikuu 2016  
painos 8 000 kpl 
Painokiila Oy

jakelu 1 per kotitalous,
vanhimman jäsenen 
mukaan koko perhelle 
osoitelähde 
Kirkon jäsenrekisteri Kirjuri

Toimitus ja taitto:
Sonja Orupabo ja Mimi Kaskinen 
Kansikuva ja valokuvat
Mikael Rantalainen, Elina Manninen
Helsingin Seurakuntayhtymä

K
e

v
ä

t 
2

0
1

6

Kirkkoherra
Juha Rintamäki

facebook.com/lauttasaarenseurakunta
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Kirkko kutsuu
jumalanpalvelukseen

Sunnuntaisin
vietetään messua 
pyhäpäivisin klo 11. 
Kirkkokahvitarjoilu 
messun jälkeen. 

Keskiviikkoisin
vietetään viikkomessua, 
pienimuotoista ehtoollis-
kirkkoa klo 19.
Kuun ensimmäisenä 
keskiviikkona viikkomessun 
tilalla Herännäisseurat. 

Lasten Pikku Kirkko
klo 9.30-9.50
22.1., 12.2., 11.3., 23.3., 
22.4. ja 6.5.

Vauvakirkko
n. 20 min. 
Kasteperheille lähetetään 
kutsu postitse.

Perhemessut klo 11-12
7.2. Laskiaisen perhemessu
20.3. Palmusunnuntain per-
hemessu
 
Popahtava messu
su 25.5. klo 11
Laulua kitaran, rumpujen, 
saksofonin  ja muiden soit-
timien säestyksellä. 

Haluatko kirkkoväärtiksi 
avustamaan messuihin? 
Ota yhteyttä pastori
Pirjo Työrinojaan
p. 09-2340 4328

Tervetuloa 
Jumalan rakkauden 
läsnäolon juhlaan 
kirkkoomme Lauttasaaressa.

Kiirastorstain ehtoollis-
kirkot 
to 24.3. klo 14 ja 19

Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus 
pe 25.3. klo 11

Pääsiäispäivän messu 
su 27.3. klo 11

Toisen Pääsiäispäivän 
messu 
ma 28.3. klo 11

Helluntaina 60v saaristojuhlat

Seurakunnan tilat olivat Lauttasaarentien korkeim-
malla kohdalla. Aktiivinen ja nopeasti kasvava seu-
rakunta alkoi tehdä suunnitelmia oman kirkkoraken-
nuksen rakentamiseksi. Palkintolautakunta ihastui 
Petäjän Cour ehdotuksen maastoon sopivuuteen, 
huoneiden monipuolisuuteen sekä toimitilojen kes-
kelle jäävään sisäpihaan, jota kuvattiin seurakunnan 
vastaanottavana sylinä.
 
Tänä päivänä Lauttasaaren seurakunta on uskollinen 
missiolleen. Seurakunta on armon asialla, lauttasaa-
relaisten keskuudessa oleva monipuolinen yhteisö. 
Seurakunta on yksi niistä, joiden jäsenmäärä on ko-
koajan kasvussa.

Seurakunnan perustamisesta on kulunut 60 vuotta. 
On aika kiittää kaikkia menneistä vuosista. Kiittää 
kirkon jäsenyydestä, jonka kautta tehdään paljon hy-
vää Lauttasaaressa ja kaukana maailmalla.

Helluntaina 15.5. vietetään juhlamessua klo 11 ja 
sen jälkeen kirkon sisäpihalla 60 kiitosjuhlat. 
Saaristolaisjuhlissa kalakeittoa, syntymäpäiväyllätyk-
siä sekä ohjelmaa kaikenikäisille. Tervetuloa!
 

Lautasaaren rakentaminen alkoi todenteolla sotien 
jälkeen. Vuonna 1956 lauttasaarelaiset saivat vihdoin 
oman seurakunnan. Siihen kuului tammikuussa 6000 
jäsentä. Vuoden aikana määrä kasvoi jopa kolmella 
tuhannella.

”Te ette siis enää ole vieraita 
ja muukalaisia, vaan kuulutte 
Jumalan perheeseen, samaan 

kansaan kuin pyhät.”

Ef.2:19
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Tule mukaan  iloiseen Laskiaisriehaan kirkonmäelle!
Herkuttele ja nauti mukavasta ohjelmasta hyvän asian puolesta. 
Iloisella mielellä yhteisvastuun hyväksi!

Ohjelmassa:  

Laskiaissunnuntain perhemessu klo 11

Iloinen Laskiaisrieha  klo 12-15 

Illalla kirkossa: Kale-klubin artistivieraana 
Jaakko Löytty klo 18

Poniratsastusta, koiravaljakkoajelua (sisäpihalla), 
pomppulinna, kasvomaalausta, satutunti, ongintaa, 
Liikuntakeskus liikuttamassa lapsia kirkolla ja paljon 
muuta mukavaa puuhaa! 

Riehalippu 12e tai erikseen 2-5e

Partioteltta kirkon takapihalla. 
Luvassa makkaranpaistoa 
(makkaran hinta 2e)

Myynnissä myös lounas 
seurakuntasalissa 
Hernekeittoa, kahvit/tee/mehu 
laskiaispulla. 
Hinta aikuiset 10e lapset 5e 
(alle 2-vuotiaat ilmaiseksi aikuisen 
lounastaessa. Kahvi/tee/mehu  ja 
laskiaispulla aik. 5e/3e lapset.)

Järjestäjinä: Lauttasaaren seurakunta,
Partiolaiset ja Lauttasaaren liikuntakeskus

TEE HYVÄÄ - SYÖ HYVIN 
-YHTEISVASTUUN HYVÄKSI!
Sunnuntaina 7.2.2016.

Lauttasaaren Opettajat il-
man rajoja -projektin hyväk-
si. 

Ompeluseurapöytä Kirk-
kokahvilassa klo 18
Istahda toisten villasukka-
tehtailijoiden ja virkkuukou-
kussa olevien kanssa kah-
vilan ompeluseurapöytään! 
Ota omat kutimet mukaan 
ja tule neulomaan itsellesi 
tai lähimmäisillesi hyvässä 
seurassa.

Aikuisten askartelukerho 
Kirkkokahvilassa klo 18
Askartelu kuuluu kaiken-
ikäisille! Kahvilassa askar-
rellaan yhdessä ajankoh-
taisten aiheiden äärellä 
valmistautuen ystävänpäi-

Keskiviikkoi-
sin kirkolla 
Keskiviikkoiltaisin 
kannattaa suunnata 
askeleet kirkonmäelle! 
Kirkkosalista ja kahvi-
lasta löytyy ravintoa 
sekä sielulle että ruu-
miille ja tietenkin myös 
monenlaista hauskaa 
tekemistä. Tule kirkol-
le nauttimaan lämpi-
mästä tunnelmasta ja 
tutustumaan uusiin 
ihmisiin!

Nuorten aikuisten bändi 
kirkkosalissa klo 18
Bändi harjoittelee yhdessä 
muutaman laulun ja säes-
tää ne viikkomessussa. Ota 
oma soitin mukaan tai tule 
laulamaan!

Viikkomessu kirkkosalis-
sa klo 19
Keskiviikkoiltaisin voi leväh-
tää hetkeksi sanankuuloon 
ja ehtoollisen sakramentin 
äärelle. Viikkomessu on ly-
hyt ja rento arkimessu, jon-
ka musiikista vastaa nuor-
ten aikuisten bändi Aino 
Valojärven johdolla. (Seurat 
joka kuun ensimmäinen 
keskiviikko.)

Tähdellinen iltapala Kirk-
kokahvilassa klo 18-20
Kaupan hävikkiruoka muut-
tuu vapaaehtoistiimin kä-
sissä herkulliseksi iltapa-
laksi, lämpimiksi voileiviksi 
ja hedelmäsalaatiksi. Täh-
dellisestä iltapalasta voi an-
taa vapaaehtoisen maksun 

vään, pääsiäiseen, vap-
puun ja muihin kevätkauden 
juhliin. 

Psst! Keskiviikkoiltaisin kir-
kolla tarvitaan myös paljon 
vapaaehtoisia: bändiläisiä, 
messuavustajia, kahvilassa 
palvelevia kirkkoväärtejä, 
iltapalaa valmistavia täh-
dellisiä tiimiläisiä, askarte-
lunohjaajia. Ota yhteyttä 
vapaaehtoiskoordinaattori 
Marjut Mulariin ja tule mu-
kaan!

Tiedustelut 
vapaaehtoiskoordinaattori
Marjut ”Maikki” Mulari
marjut.mulari@evl.fi
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7.2.

14.4.

JAAKKO�LÖYTTY�&�TRE

EXIT Klubia isännöi
TOMMI�KALENIUS

TUNNELMALLISET�KONSERTIT�KIRKOISSA�
–�HYVÄÄ�TEKEMÄSSÄ

MUSIIKKIA KIRKOLLA

Ti   9.2.  klo 13 
”Palkeen käännöksiä - so-
vituksia harmonikalle”  Trio 
Kooma: Ilona Suomalainen, 
Janne Valkeajoki ja Matti 
Pulkki -  Franck, Bach, 
Rameau. Ohjelma 5€

Su 14.2.  klo 18 
LaRue Trio - Virva Garam, 
piano, Susanna Arminen, 
viulu, Markus Pelli, sello. 
Ohjelma 5€

Su 28.2.  klo 18 
Urut soikoon! Heikki Pouta-
nen. Ohjelma 5€

Pe 4.3.  klo 12.40-13.45  
Koululaiskonsertti ala-
koulun 3-6 -luokkalaisille: 
TreTonus-lyömäsoitinduo 
Johanna Toivanen ja Eppu 
Hietalahti, marimboja ja 
vibrafoneja. 

Kirkko soikoon festi-
vaali 2016:

Su 13.3.  klo 18 
Matkalla Marian kanssa, 
Aija-Leena Ranta, laulu, 
Ritva Koistinen, kannel, 
Katja Pakarinen, lausunta. 
Ohjelma 7€

Ti 15.3.   klo  13
Nuoren Bachin kynästä – 
urkukonsertti, Marjukka
Andersson. Ohjelma 5€

To 17.3.  klo 13 
Kannelkuoron konsertti, 
johtaa Lenne Mitt.
Ohjelma 5€

Pääsiäisen sielun- 
messut:

La 19.3.  klo 18 
- Giacomo Puccini: Messa 
di Gloria tenorille, baritonil-
le, kuorolle ja orkesterille 
sekä W.A.Mozart: Requiem.                                                             
Lohjan kaupunginorkesteri, 
johtaa Esa Heikkilä, solis-
teina mm. Mika Pohjonen 
Dominante-kuoro, kuoron-
valmennus Seppo Murto.
Yhteistyössä Lauttasaa-
ren seurakunta, Lohjan 
kaupunginorkesteri, Lohjan 
Tenoripäivät 2016. 
Liput 15/10€

Hiljainen viikko:

Ke 23.3.  klo 19 
Pergolesi: Stabat Mater, 
Satu Ristlakki ja Maria Ki-
vinen, laulu, Marjukka An-
dersson, urut. Vapaa pääsy

Pe 25.3.  klo 16 
Jenkins: Requiem, Lautta-
saaren Laulajat, johtaa Vic-
toria Meerson.  
Ohjelma 10€

Su 10.4.  klo 18     
Pianon juhlaa, Risto-Matti 
Marin. Ohjelma 5€

Su 17.4.  klo 18
Lauttasaaren Orkesterin 
kevätkonsertti. Johtaa Ahti 
Valtonen. Ohjelma 10€

Su 24.4.  klo 18     
Lauttasaaren musiikkiopis-
ton opettajien konsertti

Musiikin iloa 
kaikille!

Lapsikuoro 
keskiviikkoisin klo 15
kanttori Aino Valojärven 
johdolla.

Nuorten aikuisten bändi
keskiviikkoisin klo 18
kanttori Aino Valojärven 
johdolla.

Lauttasaaren Kirkon Ka-
marikuoro
maanantaisin klo 18.30 
Marjukka Anderssonin joh-
dolla.

Tule mukaan laulamaan, 
soittamaan ja ideoimaan. 
Rentoa meininkiä, haus-
kasti yhdessä!

Ti 26.4.  klo 18    
Lauttasaaren musiikkiopis-
ton orkestereiden konsertti.

Pe 13.5.  klo 18  
Sannan Musiikkikoulun 
kevätkonsertti seurakunta-
salissa.

Ti 24.5.  klo 18 
Lauttasaaren musiikkiopis-
ton kevätkonsertti.

klo 19.00

klo 18.00

Lippujen hinta 10 €
Varaukset: varpu.koivunen@evl.fi8 9



Kirkkoherranvirasto
Myllykallionrinne 1 F
00200 Helsinki
avoinna 
ma, ti, to, pe klo 9–12 
ja ke 12–18
p. 09 2340 4300
lauttasaari.srk@evl.fi

Päivystävä pappi 
arkisin klo 9–21 (puhelimit-
se) virastolla tavattavissa
viraston aukioloaikoina
p. 09 2340 4302
Toimitusvaraukset
kirkkoherranviraston
aukioloaikoina. 

Papin kanssa voi käydä 
keskustelua, viettää yksi-
tyistä ehtoollista tai rukous-
hetkeä sekä saada yhdes-
sä hetkeksi levähtää.

Virastoajan ulkopuolella  
emme voi tehdä toimitus-
varauksia järjestelmäämme. 
 

Kirkolla kohdataan
Päivystävä pappi on paikalla sinua varten.
Kirkkokahvila tarjoaa saaren kuulua tunnelmaa.

avoinna 
maanantaista 

perjantaihin klo 10–17
keskiviikkoisin

klo 21 asti
 

Lounas klo 11–13

Kirkkokahvilan tuotto 
Kirkon Ulkomaanavulle

Suomen Lähetysseuralle

Kirkkokahvila kaikille
Joka arkipäivä uunituorei-
ta leipomuksia ja lounaalla 
maukasta kotiruokaa ja rai-
kasta salaattia. 

Lauttasaarelaiset yhteisöt 
voivat kokoontua omiin tilai-
suuksiinsa Kirkkokahvilas-
sa tai sen yhteydessä ole-
vissa tiloissa. Tied. virasto.

Kirkkokahvilassa vaihtuva 
kuukauden taidenäyttely, 
ilmainen internet-yhteys ja 
mahdollisuus ostaa lahja-
tavaroita.

Kirkolla tapahtuu 
Lauttasaaren kirkolla tarjolla tapahtumia ja toimin-
taa eri-ikäisille ihmisille – työikäisille ja senioreille. 

Lisäksi erikseen
- lapsille ja lapsiperheille s. 16–17
- koululaisille, nuorille ja nuorille aikuisille s. 18–19

Ajankohtaisimmat tiedot 
- Kirkko ja Kaupunki -lehdestä 
- Lauttasaari -lehdestä
- facebookista
- nettisivuiltamme
www.helsinginseurakunnat.fi/lauttasaari 

”Tule sellaisena kuin 
olet”-raamattupiiri 
joka toinen torstai 
21.1.- 28.4. klo 18.30-20, 
B-porras, 2.krs, huone 10  

Kaikille avoin parisuhde-
luento 
yhteistyössä Kataja ry:n ja 
MLL:n kanssa la 12.3. klo 
15-18. Ei ennakkoilmoit-
tautumista, vapaa pääsy, 
lastenhoito järjestetty, 
ilmoitus lastenhoitotar-
peesta. Juha ja Liisa Välilä 
Kataja-Parisuhdekeskus 
ry:stä ”Läheisyyden voima-
vara parisuhteessa”.

Savenvalajat-Keramiikka-
ryhmä 
ma 11.1.- 11.4.
klo 17-20.30
vetäjänä Hanna Vuorio

Avoin rukouspiiri 
ti 12.1.-14.6. klo 18
vetäjänä Ulla Nenonen

Isovanhempien iltapäivä 
yhdessä perhetyön kanssa 
to 3.3. klo 15-16.30

Lentopallon avoin vuoro
lauantaisin klo 12.30–14
Kirkolla pelataan lentopal-
loa kuntoilumielessä C-por-
taan liikuntasalissa. Uudet 
pelaajat tervetulleita mukaan. 
Tied. Arto Saario 
p. 045 633 6188.

Töppösryhmä
Töppösryhmä kokoontuu 
Kirkko-kahvilassa joka 
kuukauden toinen torstai 
Vuoden 2016 kokoontumi-
set ovat: to. 14.1., to.11.2., 
to. 10.3., to. 14.4. ja to.12.5. 
Kokoontumiskellonaika 
on aina klo 10.30 -12.00

Nuortenaikuisten 
Raamatturinkeli
19.1-10.5  klo 19-21
joka toinen tiistai 
parittomilla viikoilla 
E-rapun alakerrassa.
Tied. sannayk@gmail.com

2016
Pääsiäisvaellukset

Sunnuntai 20.3. 
klo 12.30, 13.10, 13.50, 
15.00, 15.40, 16.40 ja 
17.20

Maanantai ja Tiistai
21.-22.3 
klo 15.30, 16.10, 16.50, 
18.00, 18.40, 19.40 ja 
20.20

Keskiviikko ja Torstai 
23.-24.3 
klo 16.00, 16.40, 17.20 ja 
18.00

Naimisiin
kirkontornissa!

Tornivihkimiset
la 18.6. ja 20.8. klo 13-17.
Vai karkaatko torniin kultasi 
kanssa jo karkauspäivänä? 
(29.2.)
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Lauttasaaren diakonia 
auttaa

Diakoniatyöntekijämme Taina ja Sini apunasi
Voit varata keskusteluajan puhelimitse 09 2340 4318 
tai käymällä diakoniatoimistossa Lauttasaaren kirkolla 
tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 10–11.

Onko sinulla tarvetta keskustelulle? 
Sairaudet taakkana? Kaipuuta sielunhoitoon? 
Surua menetettyä omaisesi?
Taloudellisia huolia? 

Käsityö-piiri
parittomien viikkojen 
tiistaina 8.9. - 15.12. klo 13 
Kokoonnumme Kirkkokahvi-
lassa. Tervetuloa tekemään 
käsitöitä yhdessä hyvänte-
keväisyyteen.
Tied. Sini Havas.

Lähimmäisen palvelijoi-
den virkistys – ja koulu-
tuspäivä 9.4 klo 10-13 
Ilmoittautumiset 21.3. men-
nessä Diakoni Sini Havak-
selle p. 09 2340 4322

Kirkon Palveleva puhelin 
010 19 0071 
su–to klo 18–01 
pe–la klo 18–03
Luottamuksellista keskus-
telua kahden kesken.

Palveleva netti
www.verkkoauttaminen.fi
Palveleva netti vastaa viestei-
hin muutamassa päivässä.

Palveleva kirje 
PL 210
00131 Helsinki 
Kirjoita huolistasi kirjeen 
muodossa. Kirjepäivystä-
jä vastaa kirjeeseesi parin 
viikon sisällä, mikäli olet 
liittänyt mukaan osoitteesi. 
Kirjeet käsitellään luotta-
muksellisesti. 

Kirkko Suomessa 
auttaa 

Kun elämä tuntuu raskaalta 
tai huolet liian suurilta,  
usein riittää, että joku kuuntelee. 

Kirkon ylläpitämässä palvelussa 
sinua palvellaan luottamuksellisesti.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Torstaipiiri
torstaisin klo 12–12.30
14.1. - 19.5.
Kohtaamispaikka  senioreille 
keskustelun ja kahvikuppo-
sen äärellä seurakuntasalis-
sa. Tied. Sini Havas.

Omaishoitajaryhmä
Kokoonnumme itsenäisesti 
kuun ensimmäisenä tors-
taina, 3.9. alkaen klo 14  
Kirkkokahvilassa. 
Tied. Sini Havas.

Senioreiden kevätjuhla
ti 17.5. Vivamossa, Lohjalla
ohjelmassa: kevätjuhlakirk-
ko; Särkyneen sydämen 
kirkossa, lounas, musiikil- 
linen nostalgiamatka, yh-
teislaulua, päätöskahvit. 
Hinta 30 euroa. Tarkemmat 
tiedot ja ilmoittautuminen 
huhtikuussa.

Lauttasaaren Perhesää-
tiöltä myös mahdollista 
hakea avustuksia tarvit- 
taessa. www.lsps.fi

Kirkko Suomessa -Chat 
facebook.com/
kirkkosuomessa  
arkisin klo 12–20
Verkossa luottamuksellista 
keskustelua kahden kesken. 
Ei vaadi kirjautumista Fa-
cebookkiin.

Kirkon perheasioiden 
neuvottelukeskus
Haluatko käsitellä 
parisuhteeseen, 
perheeseen ja henkilökoh-
taiseen elämääsi liittyviä 
kysymyksiä? 

Ajanvaraus 
arkisin klo 9–12  
p. 2340 2555

Itkumuuri 
Palvelu jossa voit antaa pa-
lautetta ihan mistä vain tai 
lähettää esirukouspyyntösi. 
Me kuuntelemme.
Korvat aina höröllään ja 
sydän avoimena.
www.itkumuuri.fi

facebook.com
/lauttasaarenseurakunta
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Yhdessä Lauttasaari 
projekti

Tule mukaan!

Yhdessä Lauttasaari projektia jatketaan 2016 eri Teemojen parissa. 
Syksyn toiminnalliset tapahtumat keskiviikkoisin keräsivät ihmisiä 
Lauttasaaren kirkon kahvilaan seurustelemaan ja tekemään askarte-
lutöitä.

Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen koskettaa meitä kaik-
kia. Onko Sinulla mahdollisuus olla ystävänä tai arjen apuna? Tule 
mukaan ohjattuun toimintaan tai muodosta oma auttamisen rinki. 
Kerro meille ideasi, voimme olla tukenasi toiminnan aloittamisessa.

Tulevana keväänä jalkaudumme Lauttasaaren alueelle kohtaamaan lauttasaarelaisia
kodeissa, palvelutaloissa, senioritalolla, kirjastossa ja terveyskeskuksessa. 

Käynnistämme Laru Olohuoneen toiminnan. 
Kokoonnumme Lauttasaaren kirkkokahvilassa ja yhdessä ideoimme Olohuoneen toimintaa. 

Tapaamisajankohdat tarkentuvat ja ilmoitamme niistä sivuillamme 
www.lauttasaarenseurakunta.fi sekä Lauttasaaren seurakunta FB- sivuillamme.

Ota yhteyttä ja tuo

ideasi Laru Olohuo-

neen kehittämiseksi.
Laru Olohuoneen 
tapahtumat
keväällä ja
kesällä 2016

Kohti Kevättä
10.2. klo 17.30 – 20.00 
Kokoonnumme Kirkkokah-
vilaan keskiviikkoisin alka-
en ohjatusti, mm. Ystävän 
ja läheisen muistaminen, 
ideoidaan yhdessä. Tarjolla 
iltapalaa ja mukavaa yh-
dessäoloa.

Kohden Pääsiäistä
3.3. – 23.3.
klo 17.30 – 20.00
Askarrellen ohjaajien avus-
tuksella Kirkkokahvilassa 
pääsiäiskoristeita, tarjolla 
iltapalaa ja mukavaa yh-
dessäoloa. 

Laru Olohuone 
Kokoonnumme Lauttasaaren kirkkokahvilassa ja yh-
dessä ideoimme Olohuoneen toimintaa. Tapaamis-
ajankohdat tarkentuvat ja ilmoitamme niistä sivuillam-
me www.lauttasaarenseurakunta.fi sekä Lauttasaaren 
seurakunta FB- sivuillamme.

Kohden Vappua ja 
kesää
6.4. – 27.4.
klo 17.30 – 20.00 
Tapaamiset Kirkkokahvi-
lassa, mietitään yhdessä 
miten valmistaudumme 
kohti kevättä ja kesää, as-
kartelemme ja ideoimme 
yhdessä vappuun ja äidille, 
isoäidille äitienpäiväjuhlaan 
Tule mukaan ideoimaan 
yhteisissä työpajoissa.

Kesälomaan yhdessä
Tule nauttimaan yhteisistä 
hetkistä kirkkokahvilassa 
tai nauttien kesän hetkistä 
grillaten kirkon takapihalla. 
Rakennetaan yhdessä hy-
viä muistoja.

Yhteystiedot 
Projektivastaava
Siru Hannula 
050 380 3529
siru.hannula@evl.fi
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Isovanhempien päivä
to 3.3. klo 15-16.30
Avoimien ovien päivänä 
toivotamme isovanhemmat 
mukaan tutustumaan lasten 
päiväkerhoihin ja iltapäivä-
kerhoon. 
Mukana Reima-pappi ja Eija. 

Perheiden pääsiäis-
askartelut
to 17.3. klo 17.30–19
Pääsiäisaskartelua. Ei ma-
teriaali tai osallistums mak-
suja. Tervetuloa!

Lisäksi: 
Huhti ja toukokuussa viete-
tään erilaisia tapahtumia ja 
näyttelyjä päiväkerhotyön 
70-vuotisen toiminnan kun-
niaksi. Lisätietoa tulossa!

Lasten Pikku Kirkossa 
Lasten Pikku Kirkossa lapsi 
saa iloita, nauttia ja levätä 
leppoisassa seurakunta-
yhteydessä.

Lasten Pikku Kirkot 
klo 9.30-9.50 
22.1., 12.2., 11.3., 23.3., 
22.4. ja 6.5. 
ovat 20 min lasten jumalan-
palveluksia, joissa lauletaan 
paljon ja ihmetellään yhdes-
sä Raamatun kertomuksia. 

Lasten 
Pikku 

Kirkko

Lastentoimintana 
7.1. - 3.6.

Kirkon päiväkerho
3–6-vuotiaille 
arkisin klo 9–12
Kerhossa ulkoillaan, askar-
rellaan, lauletaan ja leiki-
tään. 

Avoin perhekerho
maanantaisin ja perjan-
taisin klo 9-12. Maanan-
taisin kerhossa jumpa-
taan jumppasalissa klo 
10-11, D-rappu.
Lasten ja aikuisten yhtei-
nen kohtaamishetki ja en-
siaskel ryhmässä olemi-
seen ja uusiin tuttaviin. 
Kerhoon voi ottaa omat 
eväät, aikuisille kahvi- ja 
teetarjoilu. Ei ilmoittautu-
mista.  Kierrätyspiste  perhe - 
kerho-tiloissa avoinna per-
hekerhon aikaan. 

Pyhäkoulu
sunnuntaisin klo 11.
10.1.-22.5. (paitsi 7.2., 21.2. 
ja 20.3.) välisenä aikana 
kaikenikäisille lapsille, pie-
nimmät vanhempiensa seu-

rassa Pyhäkoulussa lapsi 
voi turvallisesti pohtia Ju-
malaa, ihmetellä maailmaa 
ja päästä osalliseksi koti-
seurakunnan jumalanpalve-
luselämästä. Pyhäkoulussa 
eletään vahvasti kirkkovuo-
dessa ja tutustutaan Raa-
matun kertomuksiin kuun-
nellen, leikkien, askarrellen 
ja laulaen. Pyhäkouluopet-
tajina toimivat vapaaehtoi-
set aikuiset. 

Vauvakirkko
Vauvakirkko perheen pie-
nimmille keväällä 2016. 
Kutsut lähetetään viimeisen 
puolen vuoden aikana kas-
tetuille. Musiikintäytteinen 
ja toiminnallinen Vauvakirk-
ko sopii myös taaperoille ja 
leikki-ikäisille. Vanhemmat,
isovanhemmat, kummit ja 
ystävät, lämpimästi tervetu-
loa! Kysy lisää pappi Annet-
te Markkuselta, p. 050 380 
3513 tai kanttori Marjukka 
Anderssonilta, p. 050 380 
3526.

Lapsi-
perheiden 
tapahtumia

Lasten  
tapahtuma

Tiedustelut: 
Lapsi- ja perhetyö
Eija Härkänen
eija.harkanen@evl.fi
Annette Markkunen
annette.markkunen@evl.fi

Facebook:
Larun seurakunnan perheet
Lauttasaaren seurakunta

Lasten kirkko Mukava ja mutkaton 
Kastepäivä Helsingissä 
24.4.2016

Pääkaupunkiseudun kir-
koissa järjestetään ker-
ran pari vuodessa Kaste-
päivä, joissa iloinen asia 
on tehty mahdollisimman 
mukavaksi ja helpoksi. 
  
Voit tuoda Kastepäivään 
kastettavaksi pienen tai 
isomman lapsen. Seura-
kunta tarjoaa kauniit puit-
teet ja kakkukahvit.

Seuraava kastepäivä jär-
jestetään Helsingissä ja 
Vantaalla sunnuntaina 
24.4.2016. Voit tuoda lap-
sesi Lauttasaaren kirkkoon 
kasteelle su 24.4. klo 14.

Ilmoittautuminen avataan 
maaliskuussa 2016. Lisä-
tietoja pappi Annette Mark-
kuselle p. 050 380 3513.

Muistettavaa: 

-Kastettavan lapsen toisen 
huoltajan on kuuluttava 
kirkkoon. Eikä haittaa, vaik-
ka kumpikin kuuluisi. 

-Lähtökohtana on, että kas-
tettavalla pitää olla kaksi 
kirkkoon kuuluvaa kummia. 

-Jos kummin löytäminen 
on vaikeaa, seurakunta voi 
auttaa etsinnässä. Eri-
tyistapauksissa myös yksi 
kummi voi riittää.

-Mahdollisuus kaksikieli-
seen toimitukseen.

Lapsen tärkein hetki on nyt.  
Seurakuntasi tarjoaa sinulle ja 
lapsellesi unohtumattomia hetkiä 
nyt ja tulevaisuudessa.   
Tervetuloa kirkolle!
 
–  Eija ja Annette-pappi  sekä kaikki lapsi- ja 

perhetyöntekijät 
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Koululaistoiminnan
tiedustelut ja 
ilmoittautuminen
varhaisnuorisotyönohjaaja
Teijo ”Teiska” Junnola
teijo.junnola@evl.fi

TALVI- WIPINÄT 22. – 24.2.
Rovastikunnallisesti järjes-
tämme viikolla 8 kaikille ala-
kouluikäisille tytöille ja pojille 
vipinää hiihtolomaviikolla 
maanantaista keskiviikkoon. 
Kokoonnumme Lauttasaaren 
kirkolle, josta suuntaamme 
yleisillä Ruoholahteen kap-
pelille, jossa päivät pidetään.
Päivän aluksi toimintaa pai-
kalla ja iltapäivällä retkeilem-
me. 
Tarjoamme ruuan ja välipa-
lan. Päivä alkaa klo 9:15 ja 
loppuu 16:30. 
Päivien hinta on 25€.
Ilmoittautumiset 
Teijo Junnolalle.

Koululaisten Krypta-klubit 

Krypta - Klubi 
tiistaisin klo 13:00 – 16:00 
7 – 10 v.
Tässä Kryptassa voi pelail-
la ja tavata kavereita.
(myydään karkkia) 

Krypta - Klubi 
Keskiviikkoisin
klo 15:00 – 17:00 
9 – 13 v.
Tämä Klubi on tarkoitettu 
niille, jotka lähestyvät var-
haisnuoruutta eli kokevat 
olevansa jo ”isoja”. Tapaat 
kavereita ja pääset mukaan 
hyviin peliharrasteisiin. 
Sopii tytöille ja pojille.

Krypta - Klubi
Torstaina klo 13:00 – 16:00 
7 – 10 v.
Tässä Kryptassa voi pe-
lailla ja tavata kavereita. 
Teemallisia ja ohjelmallista 
toimintaa.

Kerhot ja Krypta loppuvat 
viikolla 20.

PÄÄSIÄISVAELLUS 
21.- 23.3. 
Pääsiäisviikolla järjeste-
tään pääsiäisvaelluksia eri 
ryhmille. Pienemmille lap-
sille sekä 1 ja 2 luokkalai-
sille omia vaelluksia.

Nuorisotoiminnan
tiedustelut ja 
ilmoittautuminen
nuorisotyönohjaaja
Varpu Koivunen
varpu.koivunen@evl.fi

Nuorten kirkko
Yhdessäoloa, kavereita,  
tekemistä, rentoa menoa. 
Jokaiselle jotakin!  
Nähdään kirkolla!
 
– Varpu, Teiska ja Annette

KESÄKERHO
Kesäkerho järjestetään 
ajalla 6.– 23.6. sekä 
1.– 5.8. Kesäkerho toimii 
päivittäin klo 9 – 17 ja tarjo-
taan ruoka sekä välipala. 
Kerhon hinta on 1 viikko 
60€, 2 viikkoa 120€ ja kol-
me viikkoa 160€. Kesä-
kerhon jokaisella viikolla 
järjestetään retki, joka on 
tarkoitettu kaikille 7 – 13 
vuotiaille.
RETKI  8.6. Vivamo
RETKI 22.6. Porvoo
RETKI 3.8. Puuhamaa
Lisätietoja: Teijo Junnola

Kevään tapahtumia

LEIRI TYTÖILLE JA PO-
JILLE 22.- 24.4.
Rovastikunnallisena järjes-
tämme 7 – 13 vuotiail- 
le leirin Kellokoskella. 
Leirillä pelataan, leikitään, 
tehdään käden taitoja ja 
seikkaillaan. Leirin hinta 
on 40€. Leiri on mukava 
ja lyhyt breikki normaaliin 
elämään ja samalla se on 
vanhemmille vapaa viikon-
loppu.

SÄRKÄNNIEMEEN
Poikien ja tyttöjen keskus-
järjestää retken Särkännie-
meen 15.5. Retken hinta 
30€.

HELSINGIN SEURAKUN-
TIEN YHTEINEN LEIRI 
Leiri pidetään 27. – 29.6. 
Korpirauhassa. Leirillä 
asutaan teltoissa, tehdään 
kädentaitoja, seikkaillaan ja 
tutustutaan luonnon ihmei-
siin. Leirin hinta kaikkine 
kuluineen on 40€. 

10 VUOTIAIDEN JUHLA
Seurakuntayhtymä jär-
jestää Lintsi tapahtuman 
Linnanmäellä kymmenen 
vuotta vuoden aikana täyt-
täville 21.5. ja heidän per-
heilleen.

Kerhot 
7–14-vuotiaille 
Elektroniikkakerho 
maanantaisin klo 18–19. 
Tässä kerhossa voit raken-
taa elektronisia pelejä tai 
laitteita, kuten ovikelloja, 
kuuntelulaitteita, musiik-
kivempaimia. Kaikki on 
mahdollista. Opit liittämään 
johtoja ja vastuksia toisiin-
sa turvallisten ohjaajien 
opastuksessa.

Koripallokerho
9–12-vuotiaille tiistaisin
klo  17–18 jumppasalissa. 
Koripalloilua ja pelitekniikkaa.

Salibandykerho 
7–8-vuotiaille perjantaisin 
klo 16–17 jumppasalissa.
Pääset tutustumaan sali-
bändin saloihin osaavien 
ohjaajien johdolla. Tällä 
joukolla osallistutaan Kirk-
ko ja Kaupunki turnauk-
seen.

Lapsikuoro 
keskiviikkoisin klo 15-15.45 
seurakuntasalissa 
Aino Valojärven johdolla.

Kokkikerho 
7-12-vuotiaille tiistaisin 
klo 17-19 kirkon keittiössä.
Harjoitellaan yhdessä kok-
kailua ja makujen maail-
moja.

PERHEKIRKKO 20.3. 
Perhekirkko Palmusunnun-
taina 20.3. Tuolloin kokoon-
nutaan perhekirkkoon klo 
11:00, johon kutsumme 
määrätyn ikäluokan lapsia 
ja heidän perheensä. 18 19



Uudella Kambodzhan lip-
puun perustuvalla logol-
la julistamme tekevämme 
yhteistyötä Kirkon Ulko-
maanavun ja Suomen Lä-
hetysseuran kanssa Kam-
bodzhan tulevaisuuden 
hyväksi. 

Mitä Kambodzhassa 
tuetaan?
Kirkon Ulkomaanavun 
Opettajat ilman rajoja 
-verkoston kautta Lautta-
saaren seurakunta aloitti 
vuonna 2014 saaren oman 
OIR-projektin. Juurikin 
lauttasaarelaisten ja nyt 
ilmeeltään uudistuvan Kirk-
kokahvilan tavoitteena on 
tukea Kambodzhan opetta-
jien pedagogista osaamis-
ta ja laadukkaan opetuk-
sen toteutumista. Samalla 
Lauttasaaren seurakunnan 
OIR-projekti vahvistaa laut-
tasaarelaisten opettajien 
kehitysyhteistyötä ja koke-
muksia. 

Suomen Lähetysseuran 
Ruokaturva-hanke pyrkii 
kohentamaan maaseudun 
olosuhteita, jotta edelly-
tykset paikalliseen ruoan-
tuotantoon paranisivat ja 

ihmiset saisivat itselleen 
ja perheilleen riittävän toi-
meentulon.

Mitä uutta Kirkkokah-
vilassa?
Kirkkokahvilan tuotto me-
nee OIR- ja Ruokatur-
va-hankkeiden hyväksi 
tukemaan Kambodzhan 
tulevaisuutta. 

KIrkkokahvilassa on nyt 
myös myynnissä käsin teh-
tyjä kambodzhalaisia tuot-
teita, jotka on valmistettu 
OIR-projektimme kohteena 
olevassa kylässä.  

Kirkkokahvilassa tulee ole-
maan pitkin vuotta erilaisia 
Kambodzha-aiheisia tee-
mapäiviä, jolloin myynnis-
sä on kambodzhalaista 
ruokaa. Näissä tapahtu-
missa saat myös lisätietoa 
tukemistamme projekteista.

Lauttasaaren Kirkko-
kahvila - Kambodzhan 
tulevaisuutta tukemassa
Kirkkokahvila keskittyy vuoden 2016 alusta tuke-
maan Kambodzhassa tehtävää työtä. 

Viime syksynä Suomeen 
saapuneiden pakolaisten 
suuren määrän myötä seu-
rakunnat olivat aktiivisesti 
mukana tukemassa hädäs-
sä olevia ihmisiä. 

Meillä Lauttasaaressa 
seurakunta tarjosi hätäma-
joitusta kuukauden ajan 
reilulle sadalle maahamme 
tulleelle turvapaikanhaki-
jalle. 

Tämän kuukauden aikana 
Lauttasaaressa koettiin 
monia hienoja kohtaamisia. 
Ihmisten kesken jaettiin ilon 
ja surun tunteita, tutustut-
tiin ja kyseltiin kysymyksiä 
puolin ja toisin.

Kaiken tämän keskellä 
muodostettiin siteitä, jotka 
ovat säilyneet hätämajoi-
tuksen päätyttyäkin.

Kevään 2016 aikana pyrim-
me mahdollistamaan erilai-
sia kohtaamisia iloisessa 
hengessä ja toivotamme 
kaikki lämpimästi tervetul-
leiksi seurakuntamme mo-
nikulttuuriseen toimintaan. 

Menovinkkinä lauantai-
na 23. huhtikuuta kirkollam-
me järjestettävä kansainvä-
linen tapahtuma, josta lisää 
infoa lähempänä.

Terveisin:

Antti Alanen, Lauttasaa-
ren seurakunnan maahan-
muuttotyön koordinaattori 
kevään 2016 ajan. 

Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt ovat kautta ai-
kojen tarjonneet fyysistä ja henkistä turvaa eri 
tavoin vainotuille ja hädässä oleville ihmisille. 
Tänä päivänä kirkon monikulttuurisen työn ta-
voitteena on edistää maahanmuuttajien kotou-
tumista ja osallisuutta kirkkoon ja suomalai-
seen yhteiskuntaan. 

Lauttasaaren seurakunnan 
maahanmuuttajatyö

-Kirkko kaikkia varten

Kirkolla tavataan!

Kirkkokahvila avoinna
tammikuusta juhannukseen 
Osoite Myllykallionrinne 1B, 
Lauttasaari, Helsinki. 

Avoinna 
maanantaista 
perjantaihin klo 10–17
keskiviikkoisin klo 21 asti
(Paitsi ma 21.3.-28.3. 
Suljettu!)
 
Lounas klo 11–13

Kirkkokahvilan tuotto 
Kirkon Ulkomaanavulle ja 
Suomen Lähetysseuralle.

Lisätietoa http://www.kirk-
kokahvila.fi tai http://www.
kirkkohelsingissa.fi/lautta-
saari 
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Kasvatuksentiimi – lapset
tiimivastaava Eija Härkänen, pk ja ip 050 430 8835 
Taru Hahto, päivä- ja iltapäiväkerho 050 529 6288 
Nadya Jalkanen, päivä- ja iltapäiväkerho 050 529 6288 
Anu Lönnqvist, iltapäiväkerho 050 380 3514 
Soili Ollikka, päiväkerho 050 380 3542  

Taina

Siru

Ka
i

seurakuntasi
Julistustiimi

Tiimivastaava, kappalainen 
Pirjo Työrinoja 09-2340 4328

Seurakuntapastori 
Reima Niemelä 09-2340 4316

Seurakuntapastori 
Kalle Kuusniemi 09-2340 4331

Kanttori  Marjukka Andersson 
09-2340 4317

Kirkon palveluskunta -tiimi

Pääsuntio-taloussihteeri 
Kai Sorokin 09-2340 4315

Emäntä Riitta Halsas 
09-2340 4351

Suntio Aila Kärkkäinen
09-2340 4320

Siivooja Svetlana Popova

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Virastotiimi

Kirkkoherra 
Juha Rintamäki 09-2340 4310

Seurakuntasihteeri 
Mimi Kaskinen 09-2340 4312

Seurakuntapastori 
Kalle Kuusniemi 09-2340 4331

Maahanmuuttotyön koordinaattori
Antti Alanen 09-2340 4319

Palvelutiimi

Tiimivastaava,
Diakoniatyöntekijä 
Taina Viherkari  09-2340 4323

Diakoniatyöntekijä 
Sini Havas 09-2340 4322

Projektivastaava 
Siru Hannula 09-2340 4321

Seurakuntapastori 
Marko Heusala 09-2340 4306

Kasvatuksentiimi-nuoret

Tiimivastaava,nuorisotyönohj. 
Varpu Koivunen  09-2340 4307

Nuorisotyönohjaaja 
Teijo Junnola 09-2340 4305

Seurakuntapastori 
Annette Markkunen 09-2340 4303

Kanttori Aino Valojärvi 
09-2340 4327

Sinun

facebook.com/lauttasaarenseurakunta
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Kirkkoherranvirasto
Myllykallionrinne 1 F
00200 Helsinki

avoinna 
ma, ti, to, pe klo 9–12 ja ke 12–18
p. 09 2340 4300
lauttasaari.srk@evl.fi

Päivystävä pappi
arkisin klo 9–21 (puhelimitse)
virastolla tavattavissa
viraston aukioloaikoina.
p. 09 2340 4302
Toimitusvaraukset
kirkkoherranviraston
aukioloaikoina.

Helsingin  seurakuntien 
keskusrekisteri

Virkatodistukset
p. 09 2340 5000
virkatodistukset@evl.fi
Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki 
(avoinna arkisin klo 8.00-15.45)

Diakoniatoimisto
Myllykallionrinne 1 F
päivystys ajanvarausta varten
ti, to, pe klo 10–11 p. 09 2340 4318

Ajankohtaiset tapahtumat Internetissä
helsinginseurakunnat.fi/lauttasaari
facebook.com/lauttasaarenseurakunta

Lehdissä
seurakunnan toimintapalsta
Lauttasaari-lehti
Kirkko ja kaupunki -lehti

Itkumuuri
on palvelu jossa voit antaa palautetta
ihan mistä vain tai lähettää esirukouspyyntösi.
Me kuuntelemme.
Korvat aina höröllään ja sydän avoimena.
www.itkumuuri.fi

Kirkko 
sinua varten

Palautetta ja kehitysideoita otetaan vastaan!p. 09 2340 4300lauttasaari.srk@evl.fi


