
 

 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoiskirje tammikuu 2020 
 
Hyvä vapaaehtoinen  

 
Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni,  
se on valo minun matkallani. 
- Ps. 119:105 -  

     

 
Vuosi on vaihtunut ja uusi toimintakausi on käynnistymässä. Aloitin vuodenvaihteessa Munkkiniemen 
seurakunnan vapaaehtoistoiminnan yhdyshenkilönä. Myös seurakuntayhtymässä on tapahtunut 
organisaatiomuutos, minkä vuoksi vapaaehtoistoimintaan kuuluvia asioita ja tehtäviä hoidetaan aiempaa 
enemmän paikallisesti Munkkiniemen seurakunnassa sekä yhdessä Huopalahden rovastikunnan 
seurakuntien ja lännen alueen sidosryhmien kanssa. 
  
Seurakuntayhtymä on järjestänyt perinteisesti koulutuksia vapaaehtoistoimijoille. Osa niiden 
toteutumisesta voi olla epävarmaa. Olen koonnut tähän kirjeeseen infoa niistä koulutuksista, jotka 
toteutetaan. Mukana on myös muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia ja kurssituksia. 
 

 

Vapaaehtoisten koulutuksia ja muita tapahtumia 
 
Vapaaehtoisten kohtaamisen ABC-koulutuspäivä Länsi-Helsingin seurakunnan vapaaehtoisille lauantaina 
1.2. klo: 10-14 Meilahden kirkolla, Pihlajatie 16. – Koulutus on tarkoitettu jo toiminnassa oleville 
vapaaehtoisille ja se antaa lisävalmiuksia kohdata seurakuntalaisia lähimmäispalvelun kotikäyntitehtävissä 
sekä seurakunnan järjestämissä toiminnoissa (esim. yhteiseen ruokailuun sisältyvät tehtävät sekä erilaiset 
tapahtumat). Koulutuksessa tarjotaan lounas. Koulutus järjestetään yhteistyönä Töölön, Haagan, 
Pitäjänmäen, Munkkiniemen ja Kannelmäen seurakuntien kesken. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 24.1. 
mennessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Lauri Anttilalle, lauri.anttila@evl.fi tai 050-387 7154. 

 
Elintarvikkeiden käsittelyn ABC - hygieniaosaaminen osana vapaaehtoistyötä 13.3.klo: 12-16 Helsingin 
seurakuntien talo, Kolmas linja 22 B. Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perustietoja sellaisia 
tilanteita varten, joissa käsitellään elintarvikkeita (hygieniapassia ei suoriteta). Ilmoittautumisaika selviää 
myöhemmin. Kouluttajana Milla Viita, AOV Consulting. 

 
Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymän vapaaehtoistoiminnan foorumi torstaina 26.3. klo: 8.30-12 
Helsingin seurakuntien talo, Kolmas linja 22 B. Engel-Sali 2 krs. Koulutus on tarkoitettu Helsingin-, Espoon-, 
Vantaan työntekijöille sekä vastuuvapaaehtoisille, jotka ohjaavat toisia vapaaehtoisia. Koulutuksen sisältö: 
nuori, nuori aikuinen vapaaehtoisena kirkossa. Tarjolla on aamiainen Amicassa klo: 8.30-9.00 sekä 
mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen klo: 12. Lisätietoja Lauri Anttila p. 050-38771 54. 
lauri.anttila@evl.fi 

 
Vapaaehtoisten ilta (Heidi ”hoodeilla”) keskiviikkona 5.2. klo: 18.00 Munkkivuoren seurakuntasalissa. 
Yhteistä tutustumista, vertaistukea ja mukavaa seuraa kaffettelun merkeissä.  Lämpimästi tervetuloa! 
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Tule mukaan toimintaamme: 

Yhteisvastuu-keräys alkaa! 

   

Vuoden 2020 keräyksellä tuetaan vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. 
 

Yhteisvastuun aloitusmessu pidetään su 2.2. klo: 11 Munkkivuoren kirkossa. Messun jälkeen on 
yhteisvastuu-lounas (vapaaehtoinen maksu) Munkkivuoren seurakuntasalissa. Messun jälkeen on 
mahdollisuus lähteä lipaskerääjäksi esim. ostarille. Liikuntarajoitteisille tarjotaan invataksikuljetus kirkkoon. 
– Jos haluat tulla avustamaan invataksilla tulijoita, otathan yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

 

Voit osallistua Yv-keräykseen hakemalla lippaan viraston aukioloaikoina (ke klo: 14-17, to-pe klo: 9-13). 
Voit toimia lipaskerääjänä esim. omassa taloyhtiössäsi tai ostarilla.  Järjestämme seurakunnassa myös 
erilaisia tempauksia. Niistä voi tiedustella minulta tai keräyspäälliköltämme Jounilta Hartikaiselta p. 09-
2340 5152, jouni.hartikainen@evl.fi. Olet sydämellisesti tervetullut näihin tapahtumiin! - Kevään 2020 
kaikista YV-keräykseen liittyvistä tapahtumista saat myös tietoa seurakunnan toimipisteistä saatavista 
esitteistä ja nettisivuiltamme. 

 
ToivonBistro - maittavaa arkiruokaa ja yhteyttä keskiviikkoisin klo: 13-14 Munkkivuoren 
seurakuntasalissa.  - Bistro jatkaa toimintaansa pääkokkimme Tomi Saaren johdolla yhteisöruokailun 
merkeissä hävikkiruokaa hyödyntäen. Olet tervetullut yhteiseen pöytään, mutta myös auttamaan keittiö- ja 
ruoanjakelutehtävissä sekä hävikin organisoinnissa ja käsittelyssä!- Jos olet kiinnostunut tehtävistä Toivon 
Bistrossa, ota yhteyttä heidi.karvinen@evl.fi tai 09-2340 5138. 

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

 
Muuta: 
 
Seuraa myös seurakunnan ilmoituksia tulevista ryhmien kokoontumisista ja tapahtumista. 

 

 
Sydämellisesti tervetuloa mukaan toimintaamme ja koulutuksiin! Siunattua alkanutta vuotta! 

 

 
 
Otathan rohkeasti yhteyttä, 
 
Heidi Karvinen 

 
diakoni  
vapaaehtoistoiminnan yhdyshenkilö   
Munkkiniemen seurakunta 
p. 09 2340 5138 tai 050 404 7130 (tekstarit) 
heidi.karvinen@evl.fi 
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