
  kevät 2017

KASVUN IHME

–PERHEMESSU

JA PUUHAPÄIVÄ

Mikaelinkirkolla

su 26.3.

klo 11-14.

Messun jälkeen 

lounas ja

puuhaa perheille.

LapsiLLe ja perheiLLe
”MEIDÄN METSÄN

KEVÄT”
Lasten kirkko soikoon 

-konsertti

Mikaelinkirkossa
ti 25.4.

klo 9.15-9.45.

Iloinen, hauska ja

keväisen musiikillinen

metsäretki on
suunnattu

3-6 -vuotiaille ja

heidän perheilleen.

PERHEIDENKEVÄTKIRKKOMikaelinkirkossama 15.5.klo 10-10.30

SKIDIROCK
Leikkipuisto
Kurkimäessä

pe 19.5.
klo 9.30-14

SYLI-PERHEMESSU 
JA YHTEISVASTUUN 
PERHETAPAHTUMA

Mikaelinkirkolla
su 5.2.

klo 11-14.
Messun jälkeen lounas

ja Kolmen kaverin
jäätelömyynti

yhteisvastuun hyväksi 
sekä puuhaa perheille.

IHANA KIVIKKO 
–KYLÄJUHLA
Leikkipuisto

Kipinäpuistossa
su 28.5.

klo 10-14



perheiLLe
Perhetoiminnassa on musiikkia, taiteilua ja liikunnallista puuhaa. Yhteiset tuoki-
ot viestivät iloa kristittynä elämisessä lapsentasoisesti. Pienillä lapsilla on oman 
ikäistä seuraa ja aikuiset voivat istahtaa yhdessä kahville. Tule mukaan silloin, 
kun perheellenne sopii. Kaikki toiminta on maksutonta eikä vaadi ilmoittautu-
mista. Välipalamaksu on 1 €/perhe. Toiminta alkaa ma 9.1.2017. 

MUSKARIKAHVILA maanantaisin klo 9.30-11.30 Mikaelinkirkolla.
Muskarihetki klo 9.30.

PERHEKERHO tiistaisin klo 9.30-11.30 Sakarinmäen päiväkodissa.
Yhteinen tuokio klo 11.

PERHERAAMIS tiistaisin klo 17.30-19.30 Leikkipuisto Kipinäpuistossa.
Aikuisille ja lapsille osittain oma ohjelma.

INTERNATIONAL FAMILY EVENINgS at Mikaelinkirkko on Wednesday
(25.1., 15.2., 15.3., 26.4., 17.5.) at 17.30-19.30 hrs.

PERHEIDEN PUUHAKAHVILA torstaisin klo 9-30-11.30 Leikkipuisto Mellun-
mäessä. Yhteinen tuokio klo 10.

PERHEKAHVILA perjantaisin klo 9-14 Länsimäen kirkolla. Muskarihetki klo 10.

ENSI KERTAA ÄIDIKSI -ryhmä on alle puolivuotiaille esikoisvauvoille ja heidän
äideilleen tarkoitettu vertaisryhmä. Kuudella kokoontumiskerralla lorutellaan,
lauletaan ja liikutaan vauvojen
kanssa ja jutellaan vanhem-
muuteen liittyvistä teemoista.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
25.1. mennessä;
lastenohjaaja Riitta Haikonen.
Mikaelinkirkolla
keskiviikkoisin 1.2. -15.3.
klo 13.30-15.30 (ei viikolla 8).

If Finnish isn´t your strongest language, don´t hesitate to join us! Children and families with 
a multicultural background are warmly welcome to join our activities. We have family cafes 
in three different locations and many other activities as well. With us you get a chance to 
meet other families and strengthen your language skills. Our staff consists of professional 
educators, who are able to support your childs development. For further information, please 
contact Minna Kin, 050 380 4053.



LapsiLLe
PYHIS on tähtihetki arjen keskellä. Yhteisen toimintahetken jälkeen koululaisilla on 
omaa tekemistä ja pienemmillä leikkiaikaa. Aiheita lähestytään lapsentasoisesti ja elä-
myksellisesti. Pyhikseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Ohjaajina toimivat koulute-
tut vapaaehtoiset. Mikaelinkirkolla sunnuntaisin klo 11-12, 15.1. alkaen.

MIKAELIN LASTENTUPA tarjoaa vanhemmille vapaahetken. Voit tuoda lapsesi 
leikkimään ja askartelemaan. Sopii myös vauvoille. Pakkaa lapselle mukaan eväät ja 
pienimmille vaipat. Toiminta on maksutonta. Ilmoittautuminen yhdeksi tai useammaksi 
kerraksi; lastenohjaaja Seija Perttilä. Mikaelinkirkolla parillisilla viikoilla keskiviikkoi-
sin klo 9-12 ja parittomilla viikoilla maanantaisin klo 16-19.

LASTEN KIRKKOMUSKARISSA lapset saavat laulaa, leikkiä ja soittaa rytmisoittimil-
la. Muskarin tavoitteena on antaa lapselle musiikillisia elämyksiä sekä tukea ja kehittää 
lapsen henkistä, hengellistä ja musiikillista kasvua. Lapset osallistuvat musiikkikerhoon 
ilman vanhempia. Lukukausimaksu 40 €/perhe/kerho. Lisätiedot ja sähköinen ilmoittau-
tuminen 2016- 2017 ryhmään nettisivuillamme. Tiedustelut; kanttori Kirsi Honkanen-
Punkari. Mikaelinkirkolla to klo 17-17.45 (3-5v.)

iLOPISARAT- KUORO  (yli 6-vuotiaille) kokoontuu Mikaelinkirkolla ke 18-19.
Varhaisnuorten kuoro tarjoaa yhdessä laulamisen riemua, mukavia kavereita ja monen-
laisia tapahtumia, joissa kuoro pääsee esiintymään. Kuorotoiminta on maksutonta.
Lisätiedot ja sähköinen ilmoittautuminen 2016- 2017 ryhmään nettisivuillamme.
Tiedustelut; kanttori Kirsi Honkanen-Punkari.

PÄIVÄKERHO on 3-6 -vuotiaiden lasten varhaiskasvatusta. Luovuus, leikit, musiik-
ki, kädentaidot, liikunta ja uusien asioiden tutkiminen kuuluvat päiväkerhon arkeen. 
Kerhossa käsitellään kristillisiä aiheita lapsentasoisesti ja elämyksellisesti kirkkovuoden 
teemojen mukaan. Päiväkerhoryhmät kokoontuvat Mikaelinkirkolla.
HAE MUKAAN SYKSYN 2017 PÄIVÄKERHORYHMIIN 
Syksyn 2017 ryhmiin haetaan 1.-30.4. nettisivujemme sähköisen ilmoittautumisen 
kautta. Hakuajan jälkeen vapaille paikoille otetaan lapsia ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ryhmätarjonta julkaistaan viimeistään huhtikuun alussa. Vapaita paikkoja voi kysellä 
kesken kauden. Tiedustelut; lapsityönohjaaja Heli Nieminen. 

KOULULAISILLE toimii iltapäiväkerho Mikaelinkirkolla. Syksyn ryhmään voi hakea 
opetusviraston lomakkeella alkuvuodesta. Katso lisää iltapäiväkerhosta 
”http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/
iltapaivatoiminta”.
Seurakunnan järjestämää toimintaa löytyy nettisivuiltamme:
”http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/mikael/toiminta/tytotjapojat.html”



OTA YHTEYTTÄ!

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

Heli Nieminen, lapsityönohjaaja, 050 380 2012
Auli Karhu, lastenohjaaja, 050 380 4049
Heli Koski, lastenohjaaja, 050 378 0315
Jenni Kahenvirta, varhaiskasvatuksen pappi, 050 414 7273
Kirsi Honkanen-Punkari, kanttori, 050 307 4259
Mia Iiskola, varhaiskasvatuksen pappi, 050 421 0497
Minna Kin, lastenohjaaja, 050 380 4053
Riitta Haikonen, lastenohjaaja, 050 324 8118
Seija Perttilä, lastenohjaaja, 050 378 0320
Tuuli Valaranta, lapsiperhetyön diakoni, 050 436 5829

TOIMIPISTEET
Mikaelinkirkko,
09 2340 4815,
Emännänpolku 1, Kontula
Leikkipuisto Kipinäpuisto
Kivikonkaari 31,  Kivikko
Leikkipuisto Mellunmäki
Pyhätunturintie 2
Länsimäen kirkko
Kerokuja 9, Vantaa
(n. 600m Mellunmäen
metroasemalta)
Päiväkoti Sakarinmäki
Knutersintie 924,
Östersundom

seurakuntatoimisto
Emännänpolku 1, Kontula

ma-ti, to-pe klo 10-14,
09 2340 4800

päivystävä pappi
on tavattavissa toimiston

aukioloaikana,
09 2340 4802

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

@helsinginmikaelinsrk @mikaelinperheetMikaelin seurakunnan 
perheet

tiLaa perheiden uutiskirje 
sähköpostiisi:
www.kirkkohelsingissa.fi/
mikael/uutiskirje
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