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Kirje vapaaehtoisille 1/2015 

 

Hei! 

Oikein hyvää vuotta 2015 teille kaikille!  

Yhteisvastuukeräys on jälleen alkamassa. 

Keräyksellä tuetaan tänä vuonna haitilaislasten koulunkäyntiä. Kotimaisena kohteena on  

vapaaehtoistoiminnan kehittäminen  tekemällä tunnetuksi valtakunnallista Suurella 

sydämellä nettisivustoa. Tämän sivuston kautta vapaaehtoiset voivat ilmoittautua eri 

tehtäviin. Joillakin paikkakunnilla sivusto toimii myös avunpyyntökanavana. Keräykseen 

liittyen järjestämme alkuvuodesta tapahtumia, joihin olet tervetullut ! 

Keskiviikkona 21.1. klo 18.30 Munkkivuoren srk-talolla on YV-ENNAKKONÄYTÖS. Tule 

tutustumaan vuoden keräyskohteisiin kahvittelun lomassa. Kohteista mm. videoesityksiä. 

Mukana lisäkseni Elise Rinne ja Hetu Saarinen. 

Sunnuntaina 1.2. YV-KERÄYKSEN  AVAUS: MESSUT  Munkkivuoren kirkossa klo 11 ja 

Munkkiniemessä klo 13. Munkkivuoren kirkon messuun on myös invakuljetus (jos voit tulla 

avustamaan invataksilla tulijoita otathan yhteyttä minuun). Messun jälkeen on YV-LOUNAS 

Munkkivuoren seurakuntasalissa.    

Perjantaina 6.2. klo 16-18 LIPASKERÄYS Munkkivuoren ostarilla ja Munkkiniemen 

puistotiellä. Tule keräämään tunnin vuoroissa yhdessä työntekijöitten kanssa. Vaivan 

palkaksi luvassa kahvit ja hyvä mieli! Lippaita jaetaan Munkkivuoren seurakuntasalissa ja 

Munkkiniemen kirkolla ko. kellonaikoihin. Tervetuloa!  

Sunnuntaina 15.3. klo 14 LEHTISAAREN YV-TAPAHTUMA. Mukana Heli Erkkilä ja Hetu 

Saarinen. Ohjelma vielä avoin. 

Lauantaina 21.3. klo 16 Munkkiniemen kirkossa HENGELLISEN MUSIIKIN 

TOIVEKONSERTTI.  

Torstaina 26.3. klo 10.30-12.30 ja 16-18 sinulla on mahdollisuus tulla mukaan erilaiseen 

YV-tempaukseen: tule PAKKAAMAAN ASIAKKAITTEN OSTOKSIA Munkkivuoren K-

kaupan kassoille. Sinulla on päällä YV-liivi ja vieressä lipas. Paikalla on työntekijä, ja 

asiakkaita informoidaan tempauksesta. Ota yhteyttä minuun jos olet halukas osallistumaan 

tähän tempaukseen. 

Näiden tapahtumien lisäksi on luvassa monia muitakin YV-keräykseen liittyviä tilaisuuksia. 

Seuraa ilmoituksia Kirkko ja kaupunki -lehdessä  ja nettisivuillamme. 

 



POIMINTOJA TALVEN MUUSTA OHJELMASTA 

AVOINTEN SYDÄNTEN ILLAT alkavat lauantaina 17.1. klo 16 Munkkiniemen kirkon 

aulassa. Seuraavat illat ovat 14.2. ja 14.3. Onko mielessäsi jokin runo, laulu, kertomus tai 

tapahtuma mikä sinua on koskettanut?  Haluatko  jakaa kokemuksesi muille? Keskustelua 

johdattelevat Marketta ja Ritva. 

KÄSITYÖKERHO  kokoontuu Munkkiniemen kirkon aulassa joka toinen tiistai alkaen 

20.1.klo 18. Voit tulla tekemään omia käsitöitä tai neulomaan seurakunnan tarpeisiin esim. 

kastetossuja. Kerhon vetäjänä ja opastajana toimii Merja Paulin. 

ILTA ELÄVÄN VEDEN LÄHTEELLÄ – sanan, ylistyksen ja rukouksen illat alkavat  

Munkkiniemen kirkossa keskiviikkona 28.1. klo 19. Illat jatkuvat joka kuukauden viimeinen 

keskiviikko. Vaihtuvat puhujat (28.1. evankelista Hannu Äimänen). 

KOULUTUSTA 

IHMISENÄ IHMISELLE –kurssi  perjantai-iltana 24.4. ja lauantaina 25.4. Kurssipaikan 

ilmoitan myöhemmin (mahdollisesti Meilahden seurakunnan tiloissa). Kurssilla käydään läpi 

mm. vapaaehtoistoiminnan periaatteita, näkövammaisen opastusta ja hengellisyyttä 

vapaaehtoistoiminnassa.  

Haluaisitko osallistua messuihin uudella tavalla? Tule MESSUAVUSTAJAKSI!  Voit avustaa 

ehtoollisen jaossa, raamatun ja esirukoustekstien lukijana. MESSUAVUSTAJIEN 

KOULUTUS torstaina 12.2. klo 18 Munkkivuoren seurakuntasalissa. 

TEHTÄVIÄ TARJOLLA   

Munkkiniemen aulan Olohuone-kahvila etsii uusia EMÄNTIÄ/ISÄNTIÄ! Tiistaisin klo 13-15 

auki oleva kahvila on jo vuosien ajan toiminut seurakuntalaisten kohtaamispaikkana. 

Emännän tehtävänä on kahvipöydästä huolehtiminen ja vieraitten kanssa seurusteleminen. 

Tietoja tehtävästä saa diakonissa Mia Salmiolta p.09 23405128. 

       

  ********************************************************************************************************************************************* 

Vapaaehtoisten joulujuhlassa lauloimme ensimmäisen kerran 
seurakuntamme jäsenen Ulla Rautasen säveltämän laulun             
”Yli raja-aitojen”.  Laulunsanat on tehnyt Anna-Mari Kaskinen. 

”Rakkaus, täällä, kuljet maan päällä portteja aukaisten, 
 viet meidät luokse toisien, rakkaus Jeesuksen. 
Rakkaus, kutsut luottamukseen, palveluun arkiseen. 
Rakkaus, lähde yhteyden, rakkaus Jeesuksen.” 
 

Siunausta elämääsi ja alkaneeseen vuoteen!       

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

mailto:leena.leppilahti@evl.fi

