
 

 

 

 

 

Vapaaehtoiskirje tammikuu 2019 

 

”Herran armoa on se, että vielä elämme,                                                                                                      
hänen laupeutensa ei lopu koskaan.  
 
Joka aamu Herran armo on uusi, 
suuri on hänen uskollisuutensa. 
 
Sieluni sanoo: ”Herra on kaikkeni,  
häneen minä turvaan.”            Valit.3:22-24 

 
 
 
Miten oikeassa raamattu onkaan todetessaan, että ”Herran armoa on, että vielä 
elämme”. Meidän aikamme, meidän koko elämämme on Jumalan kädessä. Hänen 
hyvyytensä ja laupeutensa ei lopu! Näin raamattu vakuuttaa, ja tähän lupaukseen me 
saamme luottaa.  

Aloitan viimeisen työvuoteni tässä seurakunnassa. Jään eläkkeelle syksyllä. Sen jälkeen 
on uuden aika. En vielä tiedä mitä on tulossa mutta ajatukseni askartelevat jo työn 
jälkeisessä elämässä. Minua puhuttelee yllä oleva raamatunkohta. Se on yksi niistä 
monista raamatunkohdista missä vakuutetaan Jumalan uskollisuutta ja laupeutta. Hänen 
käsiinsä me kaikki saamme jättää alkaneen vuotemme ja koko tulevaisuutemme.   

 

Koulutustarjonta seurakuntien vapaaehtoisille kevätkaudella 2019 on runsas. 
Seuraavassa sekä Kirkko Helsingissä - yhteisen seurakuntatyön että oman 
seurakuntamme järjestämiä koulutuksia:          

 
Ryhmätyönohjaukseen on mahdollisuus Seurakuntien talossa, Kolmas linja 22 B, 
huone 561, 5.krs.. Voit mennä mukaan ilmoittautumatta. Ryhmät ovat torstaisin 
31.1.,28.2.,28.3., 25.4. ja ma 27.5.klo 15.30-17. Työnohjaus on tarkoitettu vapaaehtoisille 
jotka tapaavat ihmisiä kahden kesken (lähimmäispalvelu, olohuone- tai 
kohtaamispaikkatoiminta). Ohjaajana on past., työnohjaaja Seija Riekkinen.    

Kohtaamisen ABC - koulutuspäivä Länsi-Helsingin seurakuntien vapaaehtoisille la 
9.2.klo 10-14 Meilahden kirkon seurakuntasalissa, Pihlajatie 16. Aamukahvia on tarjolla 



klo 9.30, itse koulutus alkaa klo 10. Koulutus on tarkoitettu jo toiminnassa mukana 
oleville vapaaehtoisille. Se antaa lisävalmiuksia kohdata seurakuntalaisia 
lähimmäispalvelun kotikäyntitehtävissä sekä erilaisissa tehtävissä, esim. 
ruokailutoiminnassa ja tapahtumissa, joita järjestetään seurakunnan toimipisteissä. 
Koulutuksessa tarjoillaan lounas. Koulutus järjestetään yhteistyönä Munkkiniemen, 
Haagan, Pitäjänmäen, Kannelmäen ja Töölön seurakuntien kesken. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut pe 1.2. mennessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Lauri Anttilalle, 
lauri.anttila@evl.fi tai 050 3877154   

Koulutus vapaaehtoisille ryhmänohjaajille – iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan pe 
15.2. klo 9-15.30 Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie 26 (3.krs). Koulutus on 
maksuton ja suunnattu eri tahojen vapaaehtoisille, jotka ohjaavat iäkkäitten ihmisten 
ryhmiä. Koulutus on vertaistuellinen VTKL:n Vahvike-aineistopankkia hyödyntävä. 
Ilmoittautumiset ti 5.2.mennessä anu.lintila@vtkl.fi tai 050 5722830.(ks.liite) 

Pääkaupunkiseudun vapaaehtoistoiminnan foorumi to 7.3. klo 8.30-12 Seurakuntien 
talossa, Kolmas linja 22 B, Engel-Sali. Koulutus on tarkoitettu seurakuntayhtymien 
työntekijöille ja vastuuvapaaehtoisille, jotka ohjaavat vapaaehtoisia. Ilmoittautumiset to 
28.2. mennessä lauri.anttila@evl.fi tai p.050 3877154 

Elintarvikkeiden käsittelyn ABC – hygieniaosaaminen osana vapaaehtoistyötä to 
14.3.klo 12-16 Seurakuntien talo, Kolmas linja 22. Ilmoittautumiset pe 
1.3.mennessä.(ks.liite) 

Kirkkoisäntäkoulutus ti 19.3.klo 17.30-19.30 Munkkivuoren kirkossa, Raumantie 3. 
Tule tutustumaan kirkkoisännän tehtäviin lyhyessä koulutuksessa jonka vetää suntio 
Marko Lahtinen. Sisältö: mm. kirkon valmistaminen messuun/konserttiin ja 
ehtoollisvälineiden huoltaminen. Lisätietoja marko.lahtinen @evl.fi tai 09 23405165 tai 
minulta. 

Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tukeminen 
vapaaehtoistyössä to 21.3. klo 17-19 Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa, 
Salomonkatu 21 B. Ilmoittautumiset pe 15.3.mennessä (ks.liite). 

Lähimmäispalvelun peruskoulutus -tule lähimmäiseksi yksinäiselle la 30.3. klo 11-

15 Munkkivuoren seurakuntasali, Raumantie 3. Seurakuntamme tarvitsee ystäviä ja 
ulkoiluttajia etenkin iäkkäille ihmisille. Jos voit ajatella olevasi apuna vaikka vain 
lyhyenkin ajan niin tule koulutukseemme kuulemaan lisää!  Ilmoittautuminen 
ruokavaliotoiveineen pe 22.3..mennessä minulle tai Heli Erkkilälle p.09 23405158. 

 

Tule mukaan toimintaamme: 

Yhteisvastuu-keräys alkaa!  

Vuoden 2019 keräyksellä tuetaan lasten ja nuorten koulutusta.  

Yhteisvastuukeräyksen aloitusmessu pidetään su 3.2. klo11 Munkkivuoren kirkossa. 
Messun jälkeen on lounas Munkkivuoren seurakuntasalissa. Vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuun hyväksi. Messun jälkeen on myös mahdollisuus lähteä lipaskerääjäksi 
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esim. ostarille. Liikuntarajoitteisille tarjotaan invataksikuljetus kirkkoon. Jos haluat tulla 
avustamaan invataksilla tulijoita otathan yhteyttä minuun.  

Voit osallistua Yv-keräykseen hakemalla lippaan viraston aukioloaikoina (ke klo 14-17, 
to-pe klo 9-13) ja kerätä esim. omassa taloyhtiössäsi tai ostarilla. Seurakunnassa 
järjestämme Yv-tempauksia: mm. ke 13.3.pakkaamme asiakkaitten ostoksia K-kaupan 
kassoilla, ja la 17.4. lähdemme isommalla joukolla keräämään Munkkivuoren ja –niemen 
kaduille. Olet tervetullut mukaan näihin tapahtumiin!    

Kevään kaikista Yv-keräykseen liittyvistä tapahtumista saat tietoa seurakunnan 
toimipisteistä saatavista esitteistä.  

ToivonBistro – maittavaa arkiruokaa  ja yhteyttä keskiviikkoisin klo 13-14 
Munkkivuoren seurakuntasalissa 

ToivonBistrossa on kyse yhteisöruokailusta ja hävikkiruoan hyödyntämisestä. 
Pääkokkinamme toimii Tomi Saari. Olet tervetullut mukaan yhteiseen pöytään mutta 
myös auttamaan keittiötehtäviin. Voit olla joko kokkimme apuna ruoanlaitossa tai 
kattamassa ruokapöytiä. Jos olet kiinnostunut auttamaan ToivonBistrossa ota yhteys: 
mia.salmio@evl.fi tai p.09 23405128. 

ToivonCafe – yhdessäoloa iltateellä ja lahjoitusleipää torstaisin klo 18.30-19.30 
Munkkivuoren seurakuntasalissa 

ToivonCafessa jaetaan tarvitseville leipomo Kanniston lahjoittamia tuotteita. Tarvitsemme 
vapaaehtoisia hakemaan leipomotuotteet Kanniston keskustan myymälästä, 
Yliopistonkatu 7. Jos käytössäsi on auto ja aikaa joskus torstai-iltaisin klo 18 ilmoittaudu 
Mialle: mia.salmio@evl.fi tai 09 23405128. 

Muuta: 

Alfa maanantaisin 25.2.-13.5. klo 18 Munkkiniemen kirkolla, Tiilipolku 6  

Onko elämässä järkeä? Kuka Jeesus on? Miten on mahdollista uskoa? Jos mietit tällaisia 
kysymyksiä tule Alfaan! Alfa käsittää kymmenkunta tapaamista, jotka kukin sisältävät 

ruokailun, lyhyen alustuksen sekä keskustelun, jossa voit vapaasti jakaa omia ajatuksiasi 
muiden kanssa. Illat on suunniteltu rohkaisemaan keskusteluun ja tutkimaan kristinuskon 
perusteita ystävällisessä, avoimessa ja rennossa ilmapiirissä. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset: alfa.munkkiniemi@verkosto.net Katso myös sivu: verkosto.net/alfa 

 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan kaikkeen toimintaamme ja koulutuksiimme!  

Leena, 

diakonissa, vapaaehtoistoiminnan yhdyshenkilö, Munkkiniemen srk   

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