
 

 

 

 

Vapaaehtoiskirje 3/2016 

 

Hyvät vapaaehtoiset, 

Kesä alkaa olla lopuillaan; vaihtelevista säistä huolimatta olette toivottavasti 

voineet nauttia kesästä ja auringostakin! 

Joka syksy olemme kutsuneet teitä messuun siunattavaksi uuteen 

toimintakauteen. Tänä syksynä haluamme siunata teitä Munkkivuoren kirkossa 

(Raumantie 3) ke 21.9. klo 18 järjestettävän Arkimessun yhteydessä. Olette kaikki 

uudet ja "vanhat" vapaaehtoiset tervetulleita tähän messuun ja kahvitilaisuuteen 

sen jälkeen! Kutsu mukaan joku jota vapaaehtoistoiminta voisi kiinnostaa.  

Vapaaehtoistoiminnan koulutuksia syyskaudella 

La 1.10. klo 11-15 Munkkivuoren seurakuntasalissa (Raumantie 3)  
lähimmäispalvelun ja  yksinäisiä vanhuksia tavoittavan työn koulutus. Kouluttajana 

kanssani on diakoni Heli Erkkilä. Lähetän teille koulutuksesta yksityiskohtaisempaa 

tietoa myöhemmin. 

Tiistaisin 4.10.-8.11. klo 17.30-19.30 Riistavuoren monipuolisessa 

palvelukeskuksessa (Isonnevantie 28) Saattohoidon vapaaehtoiskoulutus. 

Ilmoittautuminen ma 26.9.mennessä. Tarkempia tietoja saat tämän kirjeen mukana 

olevasta liitteestä ja minulta. 

Suntion avuksi seurakunnan tilaisuuksiin? Koulutamme uusia kirkkoemäntiä ja        

– isäntiä pe 14.10.klo 18 Munkkiniemen kirkolla. Olet lämpimästi tervetullut  

kuulemaan millaisesta tehtävästä on kyse! 

La 12.11. klo 10-13 Huopalahden kirkolla (Vespertie 12) koulutus "Kohtaaminen ja 

vuorovaikutus vapaaehtoistoiminnassa". Kouluttajana on diakonissa Virpi Liirus-

Mäkelä. Ilmoittautuminen pe 28.10.mennessä. Tarkempia tietoja koulutuksesta 

lähetän teille myöhemmin. 



Apuasi tarvitaan 

Su 23.10 klo 11 Munkkivuoren kirkkoon ja su 27.11.klo 13 Munkkiniemen kirkkoon 

(Tiilipolku 6) adventtimessuun avustamaan invataksilla kirkkoon tulevia 

seurakuntalaisia. 

Kadulla jaettavien piparipussien pakkaustalkoot viikolla 47. 

Seurakunta muistaa alueellaan asuvia yksinäisiä iäkkäitä joulukukkatervehdyksellä 

viikoilla 50 ja 51. Tule viemään joulukukkia - kotikäyntikohteet valitsee kaupungin 

kotihoito. 

Haemme edelleen messuihimme messuavustajia. Messuavustajan tehtäviä ovat 

mm. papin avustaminen ehtoollisen jaossa ja raamatun tekstien lukeminen. 

Messuavustustoiminnasta vastaa pastori Elise Rinne (p.09 23405162). Häneltä saat 

tehtävästä tarkempia tietoja. Saat tehtävään koulutuksen. 

Tarvitsemme kahvinkeittäjiä seurakunnan eri tilaisuuksiin mm. sunnuntaiset 

kirkkokahvit Munkkiniemessä ja -vuoressa, tiistaisin Olohuonekahvilaan 

Munkkiniemessä, torstaisin Munkkivuoressa leivän jaon yhteydessä iltateen 

valmistaminen (lisätietoja Mia Salmiolta p.09 23405128 ja minulta). 

Jos sinulla on auto käytössäsi ja joskus aikaa torstai-iltaisin tule mukaan 

leivänhakurinkiin! Leivät haetaan keskustan Kanniston leipomosta klo 18 ja 

tuodaan Munkkivuoren kirkolle missä ne jaetaan tarvitseville. 

Tervetuloa 

...Vapaaehtoisten iltaan ke 12.10.klo 18 Munkkiniemen kirkolle. Tervetuloa 

virkistymään, tutustumaan ja jakamaan omia kokemuksia vapaaehtoisuudesta!     

....hiljentymään Levollisuuden messuihin Munkkiniemen kirkkoon la 3.9., 15.10., ja 

3.12 klo 18  

....huojentamaan mieltäsi ja tuomaan rukousaiheesi rukouspalveluun 

Munkkiniemen kirkkoon maanantaisin klo 16-18 alk.12.9.   

....rukoilemaan yhdessä muiden kanssa Munkkiniemen kirkolle perjantaisin klo 18 

alkaen 9.9.  

...kahvittelemaan ja tapaamaan seurakunnan työntekijöitä "Ostarin syyssensseihin" 



Munkkivuoren ostarille la 10.9.klo 10-14. Tapahtumaan liittyen Munkkivuoren 

kirkon ovet ovat auki ja pappi tavattavissa klo 10-12. 

....sanan, rukouksen ja ylistyksen iltaan. Ilta elävän veden lähteellä Munkkiniemen 

kirkossa  ke 28.9., 26.10. ja 30.11.klo 19.  

....seurakuntailtaan pe 7.10.klo 18, Munkkivuoren seurakuntatalolle(Raumantie 3).  

"Usko hyvän tekemiseen"-illassa visioimme yhdessä seurakuntamme tulevaisuutta. 

....rukoilemaan ajankohtaisten asioitten puolesta Helsinki rukoilee verkoston 

yhteiskristillisessä rukoustapahtumassa Munkkiniemen kirkossa la 8.10.klo 15-18.  

…jakamaan kokemuksia isovanhemmuudesta. ”Isovanhemmuuden palikat” 

Munkkivuoren seurakuntatalolla to 17.11.klo 17.30 

....seurakunnan yhteiseen puurojuhlaan pe 16.12 alk.klo17. 

Vapaaehtoistoimintamme verkossa 

Käy tutustumassa Munkkiniemen seurakunta vapaaehtoistoiminta-

facebooksivuihin. Sivuilla näet kuvia ja tietoa tapahtumistamme sekä linkkejä 

ajankohtaisiin diakonian teemoihin. Pääset sivulle googlen kautta vaikka et olisi 

facebookissa.    

Kiitos siitä että annat aikaasi, voimiasi ja lahjojasi yhteiseen käyttöön! 

Siunausta ja johdatusta syksyysi! 

Leena, leena.leppilahti@evl.fi, p.050 4047130 

mailto:leena.leppilahti@evl.fi

