
 

 

 

 

 

Vapaaehtoiskirje elokuu 2019 

 

”Kaikella on määrähetkensä,  
aikansa joka asialla taivaan alla. 
 
...aika on istuttaa ja repiä maasta, 
...aika on purkaa ja aika rakentaa, 
...aika on syleillä ja aika olla erossa, 
aika etsiä ja aika kadottaa, 
aika on säilyttää ja aika viskata 
menemään, 
aika repäistä rikki ja aika ommella 
yhteen,… 
aika rakastaa….” 
(Saarn.3:1-8) 

 
Hyvä vapaaehtoinen 
 
Tämä on viimeinen vapaaehtoiskirjeeni sinulle. Olen lokakuulla lomieni 
jälkeen jäämässä eläkkeelle. Vielä tämän elokuun olen työpaikallani ja 
tavoitettavissa. Vapaaehtoistoiminnan vetäminen tässä seurakunnassa on 
ollut minulle mieluinen, haasteellinenkin tehtävä. On ollut ilo oppia 
tuntemaan monia teistä! Olen kiitollinen ja iloinen siitä mihin suuntaan 
seurakuntamme on kehittynyt. Työntekijäresurssimme ovat vähentyneet 
mutta toimintamme on elävää ja monipuolista. Kiitos kuuluu ennen kaikkea 
teille, vapaaehtoisille! Niin moni toiminta on mahdollista vain teidän 
avullanne. 
Aloitin vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin edeltäjäni Sari Wagnerin jälkeen 
v.2011. Seuraajakseni valittu diakoni Päivi Rajala aloitti tehtävänsä 1.8. 
 
”Tervehdys myös Päiviltä. Tulen Turun läheltä Piikkiöstä. Perheeseeni kuuluu neljä 
aikuista lasta, mies ja kolme kissaa. Olen iloinen päästessäni tekemään työtä, joka on 
minulle mieleistä. Toimin vapaaehtoistyön koordinaattorina, puoliksi Munkkiniemen 
seurakunnassa ja puolet seurakuntayhtymässä. Keskiviikot ja torstait olen 



Munkkivuoressa ja välillä myös muinakin päivinä. Innolla odotan tapaamisiamme ja 
toivon löytäväni myös uusia toimijoita seurakuntaamme vapaaehtoisiksi. ” 

 
Päivin tavoitat: puh.31.8. asti: 050 3270961 ja sen jälkeen 050 4047130 tai  
paivi.rajala@evl.fi 
 
 
Tervetuloa lähtöjuhlaani ja vapaaehtoisten kirkkopyhään Munkkivuoren 
kirkkoon su 22.9. klo11! Messussa siunaamme vapaaehtoiset uuteen 
työkauteen. Lisäksi messuun on liikuntarajoitteisille invataksikuljetus. Jos 
haluat tulla avustamaan invataksilla tulijoita ilmoita minulle siitä elokuun ja 
Päiville syyskuun aikana. Messun jälkeen seurakuntasalissa on kirkkokahvit. 
Olette lämpimästi tervetulleita jakamaan lähdön tunnelmaa ja haikeuttakin 
kanssani!    
 

Syksyn koulutuksia:  

”Vapaaehtoisen työkalupakki mielen hyvinvoinnin tukemiseen” 
keskiviikkoisin 4.9.-2.10. klo 12-13.45 Kampin palvelukeskuksessa. 
Järjestäjänä Eläkeliitto ry. Ilmoittautumiset pe 30.8.mennessä. Paikkoja on 
enää muutama jäljellä. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja ohjelmasta 
oheisessa liitteessä.  

”Musiikki hyvinvoinnin tukena” –vapaaehtoisten lisäkoulutus la 
28.9.klo 10-13 Huopalahden kirkolla, Vespertie 12. Järjestäjänä läntisen 
alueen vapaaehtoisverkosto. Ilmoittautumiset pe 20.9.mennessä. Ks.liite  

 

Länsi-Helsingin seurakuntien vapaaehtoisille jatkokoulutus la 19.10. klo 
10-14 Huopalahden kirkolla. Koulutuksessa on aiheena mm. hartauksien 
pitäminen ryhmissä ja laitosvierailuilla. Koulutuksesta saatte lisätietoa 
Päiviltä myöhemmin syksyllä. 
  

Poimintoja syksyn tapahtumista ja tilaisuuksista: 
 

Levollisuuden messu lauantaisin 31.8, 19.10 ja 9.11. klo 18 Munkkiniemen 
kirkolla. Kelttiläisin sävyin maustettu hiljaisuuden messu, jossa lauletaan Taize-lauluja 

ja saarnan paikalla on mietiskelyhiljaisuus (n. 10min).  
Voit tulla messuun myös vapaaehtoistehtäviin, tied. Mia Salmio, p. 09 2340 5128. 
Esilauluryhmän harjoitus klo 17. Tervetuloa mukaan, kuorokokemusta ei tarvita. 
 

MunkkaLove lauantaisin 7.9., 23.11. Munkkivuoren kirkossa ja 26.10. 
Munkkiniemen kirkossa klo 15-16.30   
Munkin seudun asukkaiden toivomuksista koostettu MunkkaLove-konserttisarja. 
Esiintyjinä Markku Perttilän bändi ja solistina Johanna Försti. Syyskuun konsertin jälkeen 
pihatapahtuma klo 17.  
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Naisten kesken-ilta pe 13.9.klo 18 Munkkivuoren seurakuntatalolla 

Illan aiheeseen ”Mitä on rakkaus” johdattelee teol. kand. Minna Pirinen. Tervetuloa 
viihtymään ja keskustelemaan! Kahvitarjoilu. 
 

Ilta elävän veden lähteellä pe 27.9. klo 18 Munkkiniemen kirkolla. Tule 

kuulemaan sanaa, ylistämään ja rukoilemaan yhdessä muiden kanssa! Illassa sinulla on 

mahdollisuus saada myös henkilökohtaista rukousta. Illan puhujavieraana on evankelista 
Hannu Äimänen. 
 

Minua on koskettanut Aale Tynnin runo Kaarisilta. Aavistanko siinä jotain 
tulevasta; mihin suuntaan tieni tulee viemään?? 
Runossa on sanottu jotain niin olennaista siitä miten meidän tulisi olla toinen 
toistemme apuna ja lohdutuksena. Ja ”loistaa Jumalan kunniaa” - jokainen 
omalla paikallamme ja kutsumuksessamme.     
 

Ja Jumala sanoi: Toisille annan toiset askareet,  
vaan sinulta, lapseni, tahdon, että kaarisillan teet. 
Sillä kaikilla ihmisillä on ikävä päällä maan,  
ja kaarisillalle tulevat he ahdistuksissaan. 
Tee silta ylitse syvyyden,  
tee, kaarisilta tee, 
joka kunniaani loistaa ja valoa säteilee. 
Minä sanoin: He tulevat raskain saappain,  
ja multa-anturoin- mikä sillan kyllin kantavan  
ja kirkkaan tehdä voi,  
sitä ettei tahraa eikä särje jalat kulkijain? 
-Ja Jumala sanoi: Verellä ja kyynelillä vain. 
Sinun sydämesi on lujempi kuin vuorimalmit 
maan- 
pane kappale silta-arkkuun , niin saat sillan kantamaan. 
Pane kappale niiden sydämistä, joita rakastat, 
he antavat kyllä sen anteeksi, jos sillan rakennat. 
Tee silta Jumalan kunniaksi, kaarisilta tee,  
joka syvyyden ylitse lakkaamatta valoa säteilee. 
Älä salpaa surua luotasi , kun kaarisiltaa teet; 
ei mikään kimalla kauniimmin kuin puhtaat kyyneleet. 

 

Jumalan rakkaus Jeesuksessa saakoon olla elämänne apuna, johdattajana ja rohkaisuna! 

 Leena   
 
diakonissa, vapaaehtoistoiminnan yhdyshenkilö, Munkkiniemen srk   
leena.leppilahti@evl.fi, p.050 4047130 
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