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Saarelaisten yhteinen, avoin olotila avautuu Lauttikseen helmikuussa! 
Katso aukioloajat ja tarkemmat tiedot: 
helsinginseurakunnat.fi/lauttasaari  ja        /lauttasaarenseurakunta. 

Ajan-
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15 6

9 18 20

4
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TAPAHTUMA

Tässä kevätesitteessä esitellään uudet 
seurakunnan päättäjät, seurakunta-
neuvoston jäsenet sekä meidät työn-

tekijät. Yhteystiedot jaetaan siksi, että kuu-
lisimme lauttasaarelaisten tarpeista eli juuri 
sinun elämääsi liittyvistä tilanteista, joissa 
voisimme olla tukemassa ja auttamassa. Yh-
teystiedot ovat sinua varten, ota yhteyttä!

Lauttasaaren keskellä on kuuden vuosikym-
menen ajan palvellut kirkkokiinteistö, jonka 
peruskorjaus alkaa tulevana kesänä. Tarkoitus 
on remontoida kirkkorakennus palvelemaan 
entistä paremmin lauttasaarelaisia. Toimitilat 
ovat jatkossa yhä monitoimisempia; avaimia 
jaetaan jatkossa uudella tavalla, seurakunta-
laisille tarjotaan kutsuva olohuone ja etätöitä 
tekeville yhteisiä työskentelytiloja. Jatkossa 
kirkonmäeltä löytyvät myös Lauttasaaren mu-
siikkiopisto ja kaupungin päiväkoti.

Peruskorjauksen ajaksi toiminta siirtyy eri 
puolille Lauttasaarta. Mikäli sinulla on idea 
paikasta ja toiminnasta niin ota yhteyttä. Seu-

rakunta avaa Lauttiksen kauppakeskukseen 
toimipisteen peruskorjauksen ajaksi. Laru-
laisten uudessa risteyskohdassa on peruskor-
jauksen aikana väliaikainen kohtaamispaikka 
ja toimitila, jossa lauttasaarelaiset voivat jär-
jestää toimintaa samaan tapaan, kuin se on 
ollut mahdollista kirkkokiinteistössä.

Haluan kiittää sinua kirkon jäsenyydestä! Tu-
ellasi tehdään paljon hyvää sekä täällä Laut-
tasaaressa että maailmalla.

Juha 
Rintamäki
kirkkoherra

Siunausta alkaneelle vuodelle 2019! Tervetuloa mukaan
kevään toimintaan!”SISäLLYS



LASKIAISTAPAHTUMA

Tule mukaan laskiaistapahtumaan 
sunnuntaina 3.3. klo 11-15.
Luvassa paljon ohjelmaa kaikenikäisille. 
Aloitamme perhemessulla kirkossa klo 11 
ja sen jälkeen jatkamme laskiaisriehalla
kirkonmäellä.

Aikataulu
Klo 11 Perhemessu Lauttasaaren kirkossa
klo 12 Laskiaisrieha kirkonmäellä

Ohjelmassa 
Lapsille poniratsastusta, koiravaljakkoajelua, kasvo-
maalausta, ongintaa, pomppulinna ja tietysti paloauto!
 
Liikuntakeskuksen ohjaajat vetävät jumppaa aikuisille 
ja lapsille.
 
Kirkontornista näkyvät huikeat maisemat ja kirkon takapi-
halla partiolaisten nuotiolla grillataan maistuvat makkarat.
 
Seurakuntasalissa nautitaan hernekeitosta, kahvista, 
mehusta ja herkullisista laskiaispullista.
 
Kirkon kryptassa kirpputori. Tule tekemään löytöjä!
 

Pidetään hauskaa ja 
tehdään hyvää yhdessä!”

Yhteisvastuu 2019

Monien nuorten kohdalla unel-
mien ammatti on vaarassa jää-
dä haaveeksi, jos perheellä ei 
ole varaa maksaa opinnoista 
aiheutuvia kustannuksia, kuten 
tietokonetta, oppikirjoja tai am-
matillisissa opinnoissa tarvitta-
via välineitä. Yhteisvastuu 2019 
-keräys tukee lasten ja nuorten 
koulutusta meillä ja maailmalla.

Koulutus on tärkeää yhteis-
kunnalliselle kehitykselle ja 
eriarvoisuuden vähentämisel-
le. Etenkin hauraissa maissa ja 
katastrofitilanteissa koulutus 
luo uskoa tulevaisuuteen ja tuo 
vakautta arkeen.

Vuoden 2019 
Yhteisvastuukeräys 
alkoi sunnuntaina 
3.2.2019.

Tapahtumapaikka ja yhteyshenkilö
Lauttasaaren kirkko, 
Myllykallionrinne 1
Lisätietoja Taina Viherkari 09 2340 4323

Hinnasto
Riehalippu 13 € sisältää: 
Poniratsastuksen, 
koiravaljakkoajelun, 
onginnan, pomppulinnan ja 
kasvomaalauksen.

Yksittäinen lippu 2-5 €
Laskiaislounas 10 €: Herne-
keitto, kahvi ja laskiaispulla.
Lastenlounas 5 € (alle 12 v)
Kahvi ja laskiaispulla 5 €
Mehu ja laskiaispulla 3 €

Huomaa! 
Muista käteinen raha, 
sillä maksat nopeasti!

Ilmoittaudu 
myyjäksi kirpputorille
lauttasaari.srk@evl.fi

Laskiaisrieha 
Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.

yhteisvastuu.fi
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Tervetuloa 
konsertteihin 
Lauttasaaren kirkkoon.”

AMOR NEL 
MIO PENAR
 – bAROKKIAARIOITA  
jA VIROLAISTA  
LAULUMUSIIKKIA 
Su 10.3. klo 18 
Ka Bo Chan, kontratenori, 
Inga Nikander, viulu ja Mirva 
Helske, piano 

ROMANTIIKKA  
& KAPINA 
2019
La 16.3. klo 19 
Mieskuoro Manifestum, joh-
taa Jonas Rannila. Mukana 
käyrätorvikvartetti, urut ja 
piano. Liput 25 €                              
                                                   
OI
KIITOS
Su 17.3. klo 18 
Anna-Maija Oka, sopraano, 
Juha Pispa, baritoni ja Mir-
va Helske, piano, cembalo. 
Kuulan ja Merikannon kau-
neimpia lauluja

HUILUMUSIIKIN  
SäIHKETTä
Su 24.3. klo 18 
Heikki Sivonen, pianistina 
Joanna Broman      
         
LAUTTASAAREN  
MUSIIKKIOPISTON  
ORKESTEREIdEN  
KEVäTKONSERTTI                   
Pe 5.4. klo 18
  
jA ObOE SOI
La 6.4. klo  16 
Kamariyhtye Musisoinnin ilo. 
Solistina Sole Mustonen, oboe 

ELäMä. MATKA. 
VAELLUS.
Su 7.4. klo 18 
Juhani Haapasalon laulusar-
ja Vaivatun vaellus   barito-
nille ja pianolle. Esa Ruuttu-
nen ja Risto Lauriala

CEMbALOMUSIIKIN 
AARTEITA 
Ti 9.4. klo 19
Elina Mustonen&Johann Se-
bastian Bach  

KONSERTIT

PääSIäISEN  
SIELUNMESSUT  
- MOzART jA FAURé 
REqUIEMIT
La 13.4. klo 19 
Lohjan kaupunginorkesteri 
ja Dominante-kuoro, johtaa 
Seppo Murto. Solistit: Tuuli 
Lindeberg, sopraano, Kata-
riina Heikkilä, altto, Juho 
Punkeri, tenori ja Heikki 
Orama, basso. Liput 25/20€ 
NetTicket, ovelta 30€

HILjAISEN VIIKON  
MUSIIKKI
Ke 17.4. klo 19
Osia Gioachino Rossinin 
sävellyksistä: Petite messe 
Solennelle, Messe di Gloria 
ja Stabat Mater. Johanna En-
gelbarth, sopraano ja Laura 
Mäkitalo, mezzosopraano, 
Marjukka Andersson, säestys

Lisätietoja
konserteista

Konsertteihin on vapaa 
pääsy, ohjelma 10/5 €. 
Pääsylippua edellyttävät 
konsertit on mainittu 
erikseen.

Löydät 
konsertit myös

> www.musiikkiakirkoissa.fi 
> Lauttasaaren  
    seurakunnan nettisivut, 
> Kirkko ja kaupunki -lehti, 
> Lauttasaarilehden
    menopalstat.

Force majeure -
muutokset mahdollisia.
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LAPSET 

Seurakuntasi tarjoaa 
sinulle ja lapsellesi 
unohtumattomia hetkiä 
nyt ja tulevaisuudessa. 
Tervetuloa kirkolle!

AVOIN PERHEKERHO 
ma–pe klo 9–11, D-porras.
Kerho on lasten ja aikuisten mukava 
yhteinen kohtaamispaikka. Kerhossa 
on tarjolla ilmainen aamupuuro sekä 
lisäksi aikuisille kahvia ja teetä. Ker-
hoon voi tuoda mukanaan myös pienet 
omat eväät. Avoimeen perhekerhoon ei 
tarvitse erikseen ilmoittautua. Kerhoon 
voi tulla iloisin mielin joustavasti oman 
aikataulun mukaan.

METSäKERHO 
joka arkipäivä ma–pe klo 9–11, 
kokoontuminen kirkon sisäpihalla 
D-portaan edessä. 
Maksuttomassa metsäkerhossa retkeil-
lään lähiluonnossa, leikitään, lauletaan ja 
syödään eväitä. Kerhossa vetäjinä: Anna, 
Anu, Alma, Ida, Samuli ja Soili. Lisätie-
toja kerhosta saat: anu.lonnqvist@evl.fi, 
050 380 3514. 
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KONSERTIT

MARATONKONSERTTI
Tulossa Maratonkirkkokonsertti  Yhteis-
vastuun hyväksi. Tässä erikoiskonsertissa 
on tarjolla upeaa urkumusiikkia ja paljon 
muuta kolmen tunnin ajan. Konserttiin voi 
saapua oman aikataulun mukaan ja siellä 
saa vapaasti liikkua ja kuunnella musiikkia 
seisten tai istuen. Tule nauttimaan musiikin 
helmistä! Seurakuntasalissa tarjolla kahvi ja 
pieni kahvileipä 3 € Yhteisvastuun hyväksi.

SANNAN MUSIIKKIKOULUN 
KEVäTSOITTAjAISET  
14. ja 17. sekä 21.5. klo 16

WAgNERIN INSPIROIMAT        
Su 19.5. klo 18 
Ghislaine Dion, sopraano 
ja Mirva Helske, piano

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON 
KEVäTKONSERTTI jA –jUHLA
23.5. klo 18 

LAUTTASAAREN ORKESTERIN 
KEVäTKONSERTTI
Su 2.6. klo 18 
johtaa Ahti Valtonen. Ohjelma 20€
 
     
     
  

Lauttasaaren
Kirkon Kamarikuoro

harjoittelee ma klo 18.30 
seurakuntasalissa.
Kuoro konsertoi ja laulaa juhlapyhinä 
messuissa.
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Pyhäkoulu messun yhteydessä 
sunnuntaisin klo 11–12. 
Pyhäkoulussa eletään vahvasti 
kirkkovuodessa ja tutustutaan 
Raamatun kertomuksiin kuunnellen, 
leikkien, askarrellen ja laulaen. 
Pyhäkouluopettajina toimivat vapaa-
ehtoiset nuoret ja aikuiset. 
Kaikenikäiset lapset ovat tervetulleita! 
Pienimmät voivat ottaa 
vanhemman turvakseen mukaan.

Pyhäkouluun!
Kausi

14.1.–5.5.

PERHEMESSUT
Perhemessun saarnat ovat draamallisia ja lisäksi lapsille on 
järjestetty kirkkoon oma leikkinurkkaus. Lapset saavat va-
paasti vaeltaa ja tutkia kirkkoa. Perhemessuissa on mukana 
kanttori Aino Valojärven johtama lapsikuoro.

Kevään perhemessut 
su 3.3. klo 11  Laskiaisen perhemessu.  
  Messun jälkeen kirkolla suuri koko  
  perheen laskiaisrieha.
su 14.4. klo 11  Palmusunnuntain perhemessu. 

LASTEN PIKKU KIRKOT 
maanantaisin 
kerran kuukaudessa klo 10
11.2., 25.3. ja 15.4.   
Pienten lasten oma kirkko-
hetki tarjoaa mukavan mah-
dollisuuden tutustua omaan 
kotikirkkoon ja kirkonme-
noihin lapsityön papin An-
nette Markkusen johdolla.

LAPSIKUORO 
ma klo 15 
Seurakuntasalissa 
Lapsikuorossa harjoitellaan 
laulamista ja esiintymistä 
kanttori Aino Valojärven 
johdolla.  

ELEKTRONIIKKAKERHO 
ma klo 18 
Kirkon kryptassa 
Opetellaan rakentamaan pie-
niä laitteita ja koneita itse. 

Maksutonta 
lastenhoitoa! 
Lue lisää sivulta 18.

KOKKIKURSSI 
ti ja to klo 18 
Kirkon keittiössä
Harjoitellaan kokkauksen 
alkeita ja nautitaan herkuis-
ta yhteisen pöydän ääressä.

SäHLYKERHO 
pe klo 16–17 
Myllykallion koululla
Liikunnan iloa ja treenaami-
sen riemua alakouluikäisille 
tytöille ja pojille.

LIIKUN-
NALLINEN 
ILTAPERHE-
KERHO ELI LIIKKIS
Keskiviikkoisin klo 18–19
Kirkon kryptassa
Vietä liikunnallinen ilta 
lapsesi/lastesi ja muiden 
perheiden kanssa. Kaikille 
avoin, maksuton eikä tar-
vitse erikseen ilmoittautua. 
Lasten ikäsuositus 1-5 v.

PääSIäISASKARTELU
torstaina 11.4. klo 17.30–
19.00. Seurakuntasalissa.  

Lasten taidenäyttely toukokuussa 
Kirkkokahvilan aulassa!

LAPSET 

Uutta!

Pääsiäistipuja, pupuja, pa-
junkissoja, virpomisvit-
soja… Askartele oma pää-
siäisen taideaarteesi tai 
ilahduta mummia, kummia 
tai naapuria itsetehdyllä 
pääsiäiskortilla! Keväinen 
tarjoilu.

KYMPPISYNTTäRIT
Yhteisiä 10-synttäreitä vie-
tetään Linnanmäellä 25.5. 
Kaikki 2009 syntyneet saa-
vat postissa kotiin kutsukir-
jeen joka sisältää ilmoittau-
tumisohjeet juhlapäivään.
Tied. Teijo Junnola ks. s. 21.
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KESäKERHO
Seurakunnan kesäkerho tarjoaa 
mukavaa toimintaa kesälomaansa 
viettäville koululaisille arkipäivisin klo 8–17. 
Tarjolla päivittäin ohjattua toimintaa, muka-
vaa yhdessäoloa sekä kerran viikossa tehtävä 
retki. Ensi kesän retket suuntautuvat Viva-
moon, Porvooseen sekä Mustasaareen. Kerho 
kesäkuussa viikoilla 23–25 sekä koulun alkua 
edeltävänä viikkona 31. Kerhoviikon hinta on 
80 euroa sisältäen lounaan, välipalan sekä 
retket. Ilmoittautuminen Lauttasaaren seu-
rakunnan nettisivuilta kohdasta Kesäkerho.

Lisätietoja 
kesäkerhosta  ja retkistä 
eija.harkanen@evl.fi  

TALVIWIPINäT 
KOULULAISILLE 
ma-ke 18.–20.2. 
klo 9–16 
Hauskaa tekemistä ja ret-
kiä loman jokaiseen päi-
vään! Hinta 20 €/päivä, sisältää ruoan, väli-
palan ja retken. Tiedustelut: Teijo Junnola, p. 
050 380 3517.  

LEIRILLE?
Lähde mukaan ikimuistoiselle varhaisnuor-
ten leirille leirikeskus Korpirauhaan Siunti-
oon 12.–14.4. tai 17.–19.6.! Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Teijo Junnolalta 050 380 
3517 teijo.junnola@evl.fi

KOULULAISET

KESäTöITä NUORILLE!
Seurakunta palkkaa kesätöi-
hin 16-18 –vuotiaita nuoria 
kahden viikon jaksoihin. Ke-
sätyö on monipuolista seura-
kuntatyötä mm. koululaisten 
kesäkerhossa, avustajana 
diakoniatyössä, erilaisissa 
tehtävissä kirkolla ja kirk-
koherranvirastossa. Seuraa 
Lauttasaaren seurakunnan 
Facebook -sivua ja tiedät, 
koska haku alkaa. 

NUORET

KESäINEN 
MERELLISTEN 
LAULUjEN ILTA 
Kasinonrannalla 
sunnuntaina 4.8. klo 18.

NUORTEN 
VEISUjA 
LAULETAAN 
Lauttasaaren 
rantakallioilla 
perjantaina 9.8. klo 20 
alkaen.

AIKUISTEN RIPARI jA 
jATKORIPARI LOPPUKESäLLä
Ajankohta vahvistuu.  
Leiri on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa
 rentoutua syvien ja erilaisten elämänkysymysten 
äärellä. Jos rippikoulu on käymättä 
ja mietit kirkkoon liittymistä, 
leirin aikana saa samalla rippikoulun 
suoritettua. Tervetuloa lepäämään 
ja virkistymään! 

Lisätietoja 
pappi Annette Markkuselta 
050 380 3513 
annette.markkunen@evl.fi. 

Uutta!

Lisätietoja 
Nuorten toiminnasta, 
leireistä ja kesätöistä 
nuorisotyönohjaaja 
Varpu Koivuselta 
050 380 3523, 
varpu.koivunen@evl.fi.

Hiihto-
lomalla!
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VAPAAEHTOISEKSI?

Vapaaehtoistoiminnan 
kautta seurakuntalaiset 
saavat mahdollisuuden 
vaikuttaa seurakun-
nassa ja olla mukana 
vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisessä.  
Vapaaehtoistoiminnalla 
pyritään vahvistamaan 
seurakuntalaisen  
osallisuutta ja kirkon 
jäsenyyttä.

Lauttasaaren seura-
kunnassa vapaaehtoi-
sia on mukana muun 

muassa isostoiminnassa, 
kerhonohjaajina, pyhäkou-
luopettajina, erilaisten ryh-
mien vetäjinä ja jäseninä, 
kaupunkiviljelijöinä, Kirk-
kokahvilan vapaaehtoisina, 

vapaaehtoistyö.fi

Kysy lisää!
Tomi Panigrahi                                        
vapaaehtoiskoordinaattori                       
tomi.panigrahi@evl.fi  ja 050 369 5640

Tähdellisessä tiimissä keski-
viikkojen hävikki-iltapalan 
tekijöinä, töppösten neulo-
jina, lähimmäispalvelijoina, 
kuorolaisina, joulukuisen 
pop up -kuoron laulajina ja 
soittajina ja kirkkoväärteinä. 
Ilman vapaaehtoistoimintaa 
tämä kaikki jäisi tekemättä.

Tutustu laajaan vapaaeh-
toistyöhömme tarkem-
min ja löydä juuri sinul-
le sopiva toiminnan 
muoto vapaaehtoistyö.
fi -sivuston kautta ja 
Lauttasaaren seura-
kunnan nettisivuilta. 
Kuulemme mielel-
lämme myös Sinun 
ideoitasi, ota rohkeasti 
yhteyttä!

AIKUISET

TORSTAIPIIRI  
klo 13–14.30. 
seurakuntasalissa.  
Joka toinen torstai, 
parillisina viikkoina.
Torstaipiiri on kohtauspaik-
ka senioreille: mukavaa teke-
mistä, kiinnostavia vieraita, 
retkiä ja hyvää seuraa Sanan 
ja kahvikupposen äärellä. Li-
sätietoja: Sini Havas. 

KäSITYöPIIRI  
klo 13 kauppakeskus 
Lauttiksessa seurakunnan 
uudessa tilassa. Joka toinen 
tiistai, parillisina viikkoina.
Tervetuloa tekemään omia 
käsitöitä. Voit myös lahjoit-
taa käsitöitäsi hyvänteke-
väisyyteen. Lisätietoja: Sini 
Havas 050 380 3532.

TöPPöSRYHMä 
kokoontuu joka kuun 
toisena torstaina klo 
10.30–12 Kirkkokahvilassa.  
w13.3., 10.4. ja 8.5.
Ryhmä neuloo sukkia ja töp-
pösiä kasteperheille. 

AVOIN RUKOUSPIIRI 
tiistaisin klo 18, B-porras, 
kokoushuone 15. 
Rukoillaan yhteisten ja omi-
en asioiden puolesta.

RAAMATTUPIIRI 
klo 18–19.30, 
kokoushuone 10, B-rappu. 
Joka toinen tiistai
Luetaan ja tutkitaan yhdessä 
Raamattua ja sen sanomaa. 
Tiedustelut Kalle Kuusniemi 
050 408 0074. 

SENIORILAUTTA 
keskiviikkoisin klo 10.30. 
seurakuntasalissa. 
Ikäihmisten yhteinen hetki 
kahvikupposen äärellä. Järjes-
täjä, Vanhustyön Keskusliitto.

LARUN OLOHUONE 
ke iltaisin klo 17.30–20 
kirkkokahvilassa. Iltapala 
tarjolla klo 18 eteenpäin.
Kaikille avoin ajanvietto- ja 
kohtaamispaikka. Tarjolla 
hyvää seuraa ja hävikkiruo-
asta valmistettua maksutonta 

iltapalaa. Poikkea iltateelle 
tai tule viihtymään pidem-
mäksi aikaa.

KEVäTRETKI 
Tuusulan järven ranta-
maisemiin 4.6. klo 9–16.30.
Lähde mukaan tutus-
tumaan  taiteilija Pekka 
Halosen Halosenniemen 
kotiateljeehen ja säveltäjä 
Jean Sibeliuksen kotiin 
Ainolaan. Retkellä syö-
dään runsas lounasbuffet 
ravintola Krapihovissa. 
Retkelle ovat tervetulleita 
kaiken ikäiset lauttasaare-
laiset! Avustamme ikäih-
misiä kulkemisessa ja ruo-
kailussa. Retken hinta 20€ 
sisältäen, matkat, lounaan 
ja sisäänpääsyliput.

Ilmoittautumiset 
2.–30.5. Sini Havas 
09 2340  4322,  
Taina Viherkari  
09 2340 4323.
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Messua vietetään joka sunnuntai klo 11 
Lauttasaaren kirkossa. Tervetuloa!”

PAPPI KOTIIN?
Jos jostain syystä et pääse tai 
pysty tulemaan kirkolle, voi 
papin kutsua myös kotiin. 

Kotona voidaan järjestää 
kotiehtoollinen tai pappi voi 
olla mukana vaikka kodin 
siunaamisessa.

Pyynnöt papin 
kotikäynneistä 
voi lähettää 
lauttasaari.srk@evl.fi tai 
soittaa numeroon 
09 2340 4300.

KESäISET 
RANTAMESSUT
Lauttasaaren omilla
rantakallioilla 
Särkiniemessä  
16.6. ja 7.7. klo 11.
Rantamessut vietetään 
luonnonhelmassa meren ää-
rellä kesäisestä tunnelmasta 
nauttien. Säävaraus.

Messu pidetään Särkinie-
men länsipuoleisella ran-
takalliolla, uimalaiturin 
läheisyydessä. Opastus Sär-
kiniementien päästä. 

Messu ja muut jumalanpalvelukset ovat 
Jumalan perheväen yhteistä juhlaa. 
Kristillinen usko eletään todeksi arjessa, 
mutta sunnuntaisin ja muulloinkin hartaushetkissä 
haluamme kokoontua yhteen. Saamme voimia 
arkeen, iloita ja kiittää sekä tuoda rukouksessa 
meitä painavia asioita Luojallemme. 
Saamme messun jälkeen myös kohdata toisiamme 
kirkkokahveilla ja jakaa yhteistä elämää.

MESSUT jA HARTAUdET

MESSU 
sunnuntaisin klo 11, 
viikkomessu keskiviikkoisin 
klo 19 (seurat viikkomessun 
tilalla joka kuun ensimmäi-
senä keskiviikkona )

AVUSTAjAKSI?
Jos haluat toimia messussa 
avustajana eli kirkkoväärti-
nä ota yhteyttä.

Lisätiedot 
kappalainen
Pirjo Työrinoja
050 302 8415. 
pirjo.tyorinoja@evl.fi

KIIRASTORSTAIN EHTOOLLISKIRKOT
To 18.4 klo 14 ja 19

PITKäPERjANTAIN SANAjUMALANPALVELUS
Pe 19.4. klo 11 

ENSIMMäISEN PääSIäISPäIVäN MESSU
Su 21.4. klo 11 

TOISEN 
PääSIäISPäIVäN 
MESSU
Ma 22.4. klo 11 

jOHdATUS 
PääSIäISEEN
Nuoret aikuiset johdattavat 
pääsiäisen tunnelmaan uuden 
pääsiäisen tapahtumiin 
sijoittuvan teoksen kautta. 
Lisätietoa lähempänä pääsiäistä 
Lauttasaaren seurakunnan 
Facebook-sivulla. 

Pääsiäisen tapahtumat
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Kirkko ja seurakunta tarjoavat erilaista apua ja 
tukea arkeen ja elämän eri tilanteisiin. 
Kevennä arkea ilmaisella koti- tai lastenhoitoavulla 
satunnaisesti tai säännöllisemmin oman 
tarpeesi mukaan. 

LAUTTASAAREN 
PERHESääTIöN 
AVUSTUKSET 
Lauttasaaren perhesäätiö 
on perustettu tukemaan 
lauttasaarelaisia, lapsia, 
nuoria ja perheitä sekä 
vanhuksia. 

Säätiö voi hakemuksesta 
myöntää pääsääntöisesti 
kertaluontoisesti pienehköjä 
avustuksia sellaisiin tilan-
teisiin, jossa jo kaikki muut 
mahdollisuudet on käytetty. 
Hakemuksia saa kirkko-
herranvirastosta ja sen voi 
tulostaa myös Perhesäätiön 
nettisivulta. ks. www.lsps.fi. 
Perhesäätiön tarkoituksena 
on auttaa apua tarvitsevia.

Tiedustelut 
Perhesäätiön asiamies
Seppo Kataila 
050 338 8543. 
Ota rohkeasti yhteyttä! 

LäSNä ARjESSA Lähetä rukous, vieritä kivi sydämeltäsi tai 
anna meille palautetta www.itkumuuri.fi.”

APUA PERHE-ELäMäN KRIISEIHIN 

Maksuton kirkon perheneuvonta 
auttaa ja tukee perheitä ja parisuhteita vaikeissa tilanteissa. 
Ajanvaraus arkisin klo 9–12 p. 2340 2555.

Ilmaista kotiapua
Noora ja Mohammed auttavat arjessa ja tekevät pieniä 
kotiaskareita. Lisätietoja: Sini Havas 050 380 3531 
ja Taina Viherkari 050 380 3532.

Maksutonta lastenhoitoapua 
voi tilata kotiin keskiviikko- tai torstaiaamuksi klo 9–11 
väliseksi ajaksi soittamalla ja varaamalla lastenhoitajan 
ti klo 9–11 numerosta 050 380 3514.   

Maksutonta lastenhoitoa kirkolla 
2-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille keskiviikkoiltaisin 
klo 17.30–19.30 kirkon leikkihuoneessa B-rappu 2. kerros, 
ilmoittautumiset ti klo 9–11 p. 050 380 3514.    

Maksuton lapsiparkki
avoimessa perhekerhossa perjantaisin. Lapsen voi jättää 
hoitoon klo 9–11. Ei vaadi etukäteen ilmoittautumista.  

SEURAKUNNAN 
dIAKONIT 
Taina Viherkari ja 
Sini Havas ovat tukena 
ja apuna elämän 
eri tilanteissa.
   
Kun haluat puhua ja pur-
kaa mieltäsi, Sinusta tuntuu 
epätoivoiselta tai Sinulla on 
taloudellisia murheita. 

Voit sopia tapaamisen soit-
tamalla 09 2340 4318 tai 
tulemalla kirkolle diakonia-
päivystyksen aukioloaikoina 
ti, to klo 10–11. Diakonia-
työntekijät ovat Sinua var-
ten ja keskustelut ovat luot-
tamuksellisia.

PäIVYSTäVä PAPPI 
on tavoitettavissa 
joka arkipäivä klo 9–21 
p. 09 2340 4302.

Papin kanssa voit sopia kas-
teesta, häistä, hautajaisista 
tai muista kirkollisista toi-
mituksista. Papin kanssa 
voit myös keskustella luotta-
muksellisesti puhelimitse tai 
kasvotusten.

AA-RYHMä
kokontuu Lauttasaaren 
kirkolla D-rapussa 
ma klo 18, to klo 18.30. 
ja la 17.30. 
Lisätietoja 040 502 6726.

PALVELEVAN 
PUHELIMEN NUMERO 
0400 22 11 80 
(joka päivä klo 18–01, 
pe–la -03 saakka). 
Ks. kirkonkeskusteluapua.fi. 
Jos elämä on solmussa, 
puhu. Se auttaa.
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Kun tarvitset tukea tai haluat 
pohtia elämäntilannettasi 
ja mieltäsi askarruttavia 
kysymyksiä, seurakuntamme 
diakoniatyöntekijät ja papit 
ovat käytettävissäsi.

PäIVYSTäVä PAPPI 
on tavoitettavissa Sinua varten 
puhelimitse arkisin klo 9–21 
numerosta 09 2340 4302.

dIAKONIEN  AjANVARAUS 
puhelimitse tai tulemalla paikan 
päällä ti ja to klo 10–11. 
Puhelin: 09 2340 4318.

Käyntiosoite: 
Myllykallionrinne 1 F, 00200 Helsinki. 
Kirkon vahtimestarit eli suntiot 
tavoittaa numerosta 
09 2340 4320

Tarvitsetko
tukea tai 
haluatko
keskustelu-
apua?”

Sähköpostit muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi
Sähköpostit muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Papit
Juha Rintamäki,  09 2340 4310
kirkkoherra
Pirjo Työrinoja,  09 2340 4328
kappalainen
Kalle Kuusniemi,  09 2340 4331
seurakuntapastori
Marko Heusala,  09 2340 4306
seurakuntapastori
Annette Markkunen, 09 2340 4303
seurakuntapastori
Sirpa Tolppanen,  09 2340 4316 
seurakuntapastori

Kanttorit
Marjukka Andersson 09 2340 4317
Aino Valojärvi  09 2340 4327

Nuorisotyönohjaajat
Varpu Koivunen  050 380 3523
Teijo Junnola  050 380 3517

Päivä- ja iltapäiväkerhot
Eija Härkänen, tiimivastaava 050 430 8835
Anssi Hannula  050 380 3542
Alma Laukkanen  050 380 3514
Anna Merivirta  050 529 6288
Ida Lönnqvist  050 529 6288
Anu Lönnqvist  050 380 3514
Soili Ollikka  050 380 3542
Joel Niemi       050 359 1202
Anna Majanen    050 359 1202

Siviilipalvelusvelvollinen
Samuli Leppämäki    050 380 3514

Diakonit
Taina Viherkari  09 2340 4323
Sini Havas  09 2340 4322

Apunasi myös
Kai Sorokin,  09 2340 4315
pääsuntio-taloussihteeri
Aila Kärkkäinen, suntio 09 2340 4320
Tomi Panigrahi,  09 2340 4312
seurakuntasihteeri
Mimi Kaskinen, tiedottaja 050 380 3529
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ME TääLLä

On hienoa, että me seurakunnan 
työntekijät saamme tehdä 
merkityksellistä työtä olemalla 
mukana ihmisten arjessa ja juhlassa.

Haluamme kuulla seurakuntalaisten toivei-
ta ja odotuksia. Mitä sinä toivot kotiseura-
kunnaltasi? Mitä sinä tarvitset juuri nyt?

Lähetä toiveesi, ideasi ja pyyntösi 
meille nimettömänä tai omalla nimellä 
www.itkumuuri.fi 

Voit ottaa yhteyttä myös soittamalla ja 
olet aina tervetullut kotikirkkoosi!  
Lauttasaaren seurakunta 09 2340 4300, 
Myllykallionrinne 1.

Me olemme sinua varten!

itkumuuri.fi

Lähetä rukous, 
vieritä kivi 
sydämeltäsi tai 
anna meille 
palautetta: 
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Noora 
Juvonen   
noorajuvo@gmail.com

Ritva 
Helimäki-Aro 
ritva.helimakiaro@gmail.com

Marianne 
Heikkilä   
marianne.heikkila@mannamedia.fi

Ville 
Elomaa   
ville.elomaa@outlook.com

Maija 
Haavisto-Hyvärinen 
maijahyva@gmail.com

Kristiina 
Kartano   
kristiina.kartano@evl.fi

Kari 
Lehtonen
kari.jj.lehtonen@elisanet.fi

Kari 
Mattila   
kmattil2@welho.com

Jarmo 
Murtomäki
jarmo.murtomaki@if.fi

Eveliina 
Pikkarainen
eveliina.pikkarainen@hotmail.fi

Sanna 
Rauhansalo   
sanna.rauhansalo@luukku.com

Laura 
Reinilä   
laura.reinila@gmail.com

Juha-Pekka 
Sihvonen 
juha-pekka.sihvonen@luukku.com

Maria 
Tapionlinna   
maria@tapionlinna.fi

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITTELY

Seurakunnassa toimintaa johtaa 
kirkkoherra ja vaaleilla valittu 
seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren 

seurakunta on osa Helsingin seurakun-
tayhtymää, jonka ylin päättävä elin on 
yhteinen kirkkovaltuusto.

Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneu-
vostossa on 14 seurakuntavaaleissa valittua 
jäsentä. Nykyisten luottamushenkilöiden 
vaalikausi on 2019–2022. Seurakuntaneu-
voston puheenjohtajana toimii kirkkoherra 
Juha Rintamäki ja sihteerinä seurakun-
tapastori Kalle Kuusniemi.

 

Seurakuntaneuvosto johtaa ja edistää seu-
rakunnan toimintaa ja hengellistä elämää. 
Sen tehtäviin kuuluu päättää myös seura-
kunnan varojen käytöstä.

Seurakuntaneuvosto päättää tulevalla kau-
della esimerkiksi, miten ja mihin kirkon 
remontoitavia uusia tiloja käytetään, mil-
laisella toiminnalla seurakuntalaiset tavoi-
tetaan paremmin ja keitä valitaan seura-
kunnan työntekijöiksi.

Lauttasaaren seurakuntaneuvoston 
jäseniä kaudella 2019- 2022 ovat: 
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Eveliina 
Pikkarainen
eveliina.pikkarainen@hotmail.fi

Juha-Pekka 
Sihvonen 
juha-pekka.sihvonen@luukku.com

Marja 
Nevanlinna   
marja.nevanlinna@gmail.com

Kristiina 
Kartano   
kristiina.kartano@evl.fi

Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto on 
Helsingin seurakuntayhtymän ylin 
päättävä elin.

Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat 
esimerkiksi päätökset seurakunnan toi-

minnan ja talouden päälinjoista, kirkollis-
vero, rakennushankkeet ja uudet virat.

Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa 
Lauttasaaren seurakunnan edustajina 
toimivat:

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELY YHTEISVASTUU
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Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike  
ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen  
suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, 

uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta  
Suomessa ja kehitysmaissa.

Apua tarvitaan lähellä ja kaukana.  
Kiitos, kun olet mukana kantamassa yhteisvastuuta! 

Ilmoittaudu kerääjäksi:
lauttasaari.srk@evl.fi

Kiitos 
tuestasi!”

Lahjoita Yhteisvastuu-
keräykseen suoraan:

Pohjola-Pankki 
FI14 5000 0120 2362 28                      

Nordea 
FI16 2089 1800 0067 75                                 

Aktia 
FI82 4055 0010 4148 41

Saaja: Yhteisvastuukeräys
Viite: 308281 
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KIRKKOHERRANVIRASTON
AUKIOLOAjAT 
Ma–ti, to–pe 9–12, ke 12–18.
Puhelin: 09 2340 4300
Sähköposti: lauttasaari.srk@evl.fi

KäYNTIOSOITE
Myllykallionrinne 1 F, 00200 Helsinki 

VIRKATOdISTUKSET 
saat Keskusrekisterin 
virkatodistuspalvelusta:

09 2340 5000,
Seurakuntien talo, 
Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki. 
Avoinna ma–to klo 9–15 

YHTEYSTIEdOT

Löydät ajankohtaiset 
tapahtumat

Verkkosivuillamme: 
helsinginseurakunnat.fi/
lauttasaari
sekä sosiaalisesta mediasta:

/lauttasaarenseurakunta
/larunseurakunnanperheet   
@lauttasaarensrk 

Lehdissä: 
seurakunnan ilmoitukset 
Lauttasaari- ja 
Kirkko&Kaupunki 
–lehdissä   
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