
 
 

 Syksy  
2014  
Pukinmäen seurakuntakodilla  



Kevätkaudella 2014 moni Pukinmäen seurakuntakodilla vieraillut on 
laittanut kirkkosalissa olevaan puuhun oman lehtensä. Puun lehtien 
runsaus kuvastaa seurakuntakodin elämää. Seurakuntakoti kaikkine 
tiloineen on nimensä mukaisesti ollut kotipaikka, jossa monet ihmiset 
Pukinmäestä sekä täällä matkalla olleet ovat saaneet kohdata toisensa.  
Kun puu kasvaa, ensin tulevat lehdet. Lehtiä seuraavat kukat, joista 
edelleen voi kasvaa hedelmiä. Kukka on kaunis. Se tuottaa kukkiessaan 
iloa ja hyvää tuoksua ympärilleen. Samalla kukka on toive uudesta 
sadosta. Hedelmöitynyt kukka tuo uuden hedelmän.  
Kukat ovat toiveita kasvusta, johon suuntaan tahdomme kulkea. 
Hedelmät kuvastavat elämässämme jo olevia hyviä asioita. Tarvitaan 
rohkeutta, että emme näe pelkästään elämän kielteisiä asioita. Niitäkin 
toki on, mutta paljon on myös hyvää.  
Omat kukat ja hedelmät ovat henkilökohtaisia asioita. Yhtä aikaa ne 
eivät jää vain omiksi salaisuuksiksi, vaan hyvät asiat väistämättä tuovat 
iloa sekä omaan elämäämme, mutta myös ympärillemme. Voimmekin 
pohtia, minkälaista hedelmää meidän elämämme tuottavat? Saatat 
ehkä tuntea, ehkäpä myös olla, ihminen, joka omalla elämällään tuo 
rikkautta ympärilleen. Jeesus kertookin Luukkaan evankeliumissa 
ihmisistä, jotka tuovat sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää.  
Seurakunta voi parhaimmillaan olla avoin hyvyyden varasto. Sieltä 
varastosta kaikki saavat sekä ottaa että antaa lahjoja toisilleen. 
Hyvyyden varaston lähteenä on Jumalan hyvyys. Tätä kuvataan 
Efesolaiskirjeen 3. luvussa seuraavasti: ”Rukoilen, että hän 
sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi 
teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, 
kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin 
te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken 
leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen 
rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa 
teidät.”  
Markus Kopperoinen  
Pukinmäen piirikappalainen  
Hyvyyden varasto  



Säännöllinen  
toiminta  
Olet tervetullut osallistumaan viikkotoimintaan. Pienikin 
hetki voi antaa voimaa viikkoon. Säännöllinen toiminta 
tarjoaa mahdollisuuksia tutustumiseen ja ystävystymiseen 
sekä  
ihmisenä kasvamiseen.  
Sunnuntai  
klo 12 Messu sekä kirkkokahvit tai kahvihetki klo 13.30 Messukoulu kerran 
kuussa (14.9., 19.10., 16.11. ja 14.12.)  
Maanantai  
klo 12–15 Porttikahvila ja kirpputori (24.9.—3.12.)  
klo 17 – 18 Toimintakerho 1. – 3. lk (8.9. – 17.11.)  
klo 18 Kutomakerho (1.9. – 15.12.)  
Tiistai  
klo 9–11.30 Päiväkerho (2.9.–16.12.)  
klo 9.30–13 Vauva- ja vekaramuskarit (16.9.–9.12.)  
klo 14–16 Olotila Takkiksen avoimet ovet kouluikäisille (26.8.–9.12.)  
klo 18 Virsitiistait (16.9., 21.10. ja 11.11.)  
klo 17.30 Israel-illat Portissa (23.9., 14.10. ja 18.11.)  
klo 19 Ilosanoma-raamattupiiri Portissa (9.9., 7.10., 4.11. ja 16.12.)  
Keskiviikko  
klo 9–11.30 Päiväkerho (3.9.–17.12.)  
klo 10–11 Diakoniatyöntekijän ajanvaraus, p. 09 2340 4482 klo 12–15 
Porttikahvila ja kirpputori (24.9.–3.12.)  
klo 14–15.30 Puuhakerho 1.–3. lk (3.9., 17.9., 1.10., 12.11. ja 26.11.)  
klo 16–17 Askartelukerho 4.–6. lk. (3.9., 17.9., 1.10., 12.11. ja 26.11.)  
klo 18 Puikoissa-piiri parittomilla viikoilla (10.9.– 7.12.)  
klo 18 Kirjoittajapaja Portissa parittomilla viikoilla (10.9. – 17.12.)  
klo 18.30 Aikuisten nikkaripiiri Pajalla (3.9.–17.12.) klo 18.30 Hengellisen 
matkakumppanuuden piiri parillisilla viikoilla  
(3.9.–10.12.)  



Torstai  
klo 13 Eläkeläisten iltapäivä (6.11.–11.12.)  
klo 14.30–15.30 Askartelukerho 1. – 3. lk (11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11.  
ja 20.11.)  
klo 16.30–17.15 Lapsikuoro 6–10-vuotiaille (28.8.–11.12.) klo 17–19 Vanhempi-
lapsi illat kouluikäisten perheille parittomilla  
viikoilla (28.8.–4.12.) klo 17.15–18.15 Lauluryhmä Tuulenpesä yli 10 -vuotiaille 
(28.8.–11.12.)  
klo 18.30 Toivon säteet -kuoro (28.8.–11.12.)  
Perjantai  
klo 9.30–11 Perhekerho (12.9.–12.12.)  
klo 16.30–18 Kerhoavustajakoulutus 6. – 8. lk. Portissa (12.9., 10.10., 31.10. ja 
28.11. sekä la 15.11.)  
Lauantai  
klo 11–14 Kanteleryhmä aikuisille Portissa (11.10., 8.11. ja 13.12.)  
klo 13–16 Kiireettömät iltapäivät (18.10., 22.11.)  
Seurakuntakodin tiloja voi varata kirkollisiin toimituksiin sekä niihin 
liittyviin tilaisuuksiin (kasteet, häät, muistotilaisuudet, konfirmaatiojuhlat). 
Tiedustelut srk-kodilta.  
Varaukset arkisin klo 9–15 kirkkoherranvirastolta,  
p. 09 2340 4402.  



Hengen Hedelmät  
Alkuvuodesta seurakuntaelämän teemana oli puu, joka sai kevään edetessä lisää 
lehtiä. Syksyn aikana puuhun kasvaa hedelmiä. Tervetuloa Hengen hedelmien 
teematapahtumiin!  
Ystävällisyys  

 lähimmäisen sunnuntain messu su 14.9. klo 12  

 virsitiistai ti 16.9. klo 18  

 hengellisen matkakumppanuuden ilta ke 17.9. klo 18.30  
 
Lempeys, itsehillintä  

 Portin syyskauden aloitus ke 24.9., laulu- ja hartaushetki klo 12.45  
 
Rakkaus  

 hengellisen matkakumppanuuden ilta ke 15.10. klo 18.30  
 rakkauden kaksoiskäskyn messu su 19.10. klo 12  

Ilo  
 virsitiistai ti 21.10. klo 18, Pekka Nyman ja Maria Laakso  

Rauha  
 pyhäinpäivän messu la 1.11. klo 12  
 Portin puuropäivä ma 3.11., laulu- ja hartaushetki klo 12.45  

Uskollisuus  
 virsitiistai ti 11.11. klo 18  
 valvomisen sunnuntain messu su 16.11. klo 12  

Kärsivällisyys  
 hengellisen matkakumppanuuden ilta ke 26.11. klo 18.30  

Hyvyys  
 Portin joulupuuro ke 3.12., laulu- ja hartaushetki klo 13  



Syyskauden  
messuelämää  
7.9. Gospelmessu, mukana Malmin kantaattikuoro Heikki Poutasen johdolla  
14.9. Messu  
21.9. Ei messua  
Vapaaehtoisten siunaaminen messussa Malmin kirkossa klo 10. Lämpimästi 
tervetuloa!  
28.9. Messu  
5.10. Mikkelinpäivän perhemessu  
12.10. Taizé-henkinen lähetysmessu, mukana Toivon säteet -kuoro sekä 
soitinyhtye  
19.10. Messu  
26.10. Messu  
1.11. Pyhäinpäivän messu, kantelemusiikkia  
2.11. Messu  
9.11. Isänpäivän perhemessu klo 16 (huom. aika!) Messun yhteydessä Helsingin 
Erä-Leijonien lupauksenanto.  
16.11. Messu  
23.11. Messu  
30.11. 1. adventin perhemessu, mukana seurakuntakodin lapsikuoro ja 
lauluryhmä Tuulenpesä.  

Kello 12 alkava messu tarjoaa mahdollisuuden pyhäpäivän 
rauhalliseen viettoon. Messu on juhlahetki, jossa Jumala 
palvelee meitä ja leipä ja viini ravitsevat matkalla kulkijaa. 
Pukinmäen messuun kuuluu myös seurakuntalaisen 
toivevirsi sekä mahdollisuus jättää omia esirukousaiheita. 
Messun jälkeen ei ole kiire pois, vaan yhteistä hetkeä voi 
jatkaa seurakuntasalin puolella kahvikupin ääressä. 
Tervetuloa seurakunnan yhteiseen juhlaan!  



Tapahtumia  
syyskaudella  
Syysseurat Siionin virsien sävelin  
perjantaina 19.9. klo 18. Yhteistä veisuuta ja lyhyitä seurapuheita, kahvitarjoilu 
seurojen jälkeen. Seurojen järjestäjinä Anna Elina Huovio ja Kaisu Rauhamaa.  
Kiireettömät iltapäivät  
Lauantaina 18.10. klo 13–15.30 meditaatio- ja läsnäoloharjoituksia, 
mindfulnessia ohjaajana Hanna Vesala. Ilmoittautuminen 10.10. mennessä.  
Lauantaina 21.11. Kristillistä joogaa klo 13–16, ohjaajana Rita Saari. 
Ilmoittautuminen 7.11. mennessä.  
Molemmissa iltapäivissä tarjoilua, mukaan mahtuu 15 henkilöä. Ilmoittautumiset 
Meri Ala-Kokolle, meri.ala-kokko@evl.fi, p. 09 2340 4452. Järjestäjinä Malmin 
seurakunnan ympäristötyö sekä Pukinmäen seurakuntapiiri.  
Puxun rastit  
lauantaina 4.10. klo 10–14.  
Pukinmäen seurakuntapiiri on mukana yhteisessä kylätapahtumassa sekä 
Porttikahvilan että seurakuntakodin puolella.  
Porttikahvilassa on maksuton kahvitarjoilu sekä kirpputori avoinna koko 
tapahtuman ajan, lauluhetki klo 12.  
Seurakuntakodin aulassa on Hyvän tekemisen tori, jossa tietoa seurakunta-
vaaleista sekä seurakuntavaaliehdokkaita tavattavissa. Myös Kutomakerho 
(Säterinportti 1A) sekä Nikkarin paja (Säterinportti 3 E) ovat avoinna.  
Tervetuloa tututumaan toimintaan.  



Toimintaa  
aikuisille  
Hengellistä kasvua tukevat ryhmät:  
Messukoulu tarjoaa mahdollisuuden jatkaa messun jälkeen pyhäpäivän viettoa 
yhdessä. Messukoulu kokoontuu kerran kuussa sunnuntaisin klo 13.30. Vetäjänä 
toimii Eeva-Maria Muurman.  
Syksyllä 2014 tutustutaan Vanhan testamentin pohjalta kristinuskon juutalaisiin 
juuriin. Päivämäärät ja aiheet ovat seuraavat:  
14.9. Saul ja Daavid, ensimmäiset kuninkaat (1. Sam. 24: 9–12, 17–21)  
19.10. Jumalan laki (5. Moos. 10: 12–13)  
16.11. Malakia ja muut profeetat (Mal. 3: 13–18)  
14.12. Psalmit, temppelilaulut (Ps. 85: 9–14)  
Israel-ilta Portissa tiistaisin klo 17.30 kerran kuussa: 23.9., 14.10. ja 18.11.  
Israel-illat pitävät sisällään ylistyslauluja, Raamattuun tutustumista sekä yhdessä 
rukoilemista Israelin ja Lähi-idän rauhan puolesta. Illoista vastaavat Katri 
Mäntyniemi sekä Esko ja Ruut Palojärvi.  
Ilosanoma-raamattupiiri Portissa tiistaisin klo 19 kerran kuussa.  
Ilosanoma-piiriin kutsutaan mukaan kaikkia Raamatusta kiinnostuneita. Piiriin 
voi osallistua myös ihminen, joka ei tunne Raamatun eikä kristinuskon sanomaa. 
Syksyllä 2014 käydään läpi Jeesuksen kohtaamisia ihmisten kanssa Luukkaan 
evankeliumissa. Tule keskustelemaan ja kokemaan oivalluksia Sanan äärellä ja 
olemaan Sanan puhuteltavana. Vetäjänä toimii teol.lis. Maria Molari.  
Syksyn 2014 aiheet ovat seuraavat:  
9.9. Nainen, joka sai paljon anteeksi. Luuk. 7: 36–50  
7.10. Nimet kirjoissa.  
Luuk. 10: 17–20  
4.11 Laupias samarialainen. Luuk. 10: 25–37  
16.12. Ainoa tarpeellinen. Luuk. 10: 38–42 (Martta ja Maria)  



Kirjoittajapaja Portissa parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 18–20 (10.9. 
– 17.12.). Kirjoitamme elämänmakuisia lyhyitä tekstejä, novelleja ja runoja. 
Mahdollisuus myös pidemmän tekstin työstämiseen. Aiempaa 
kirjoittajakokemusta ei tarvitse olla, ainoastaan rohkeus tarttua kynään. Vetäjänä 
Kirsi Marja Alatalo. Ryhmä täynnä.  
Puikoissa-piiri seurakuntakodilla parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 18–
20 (10.9.–17.12.)  
Tule Puikkoihin tekemään omia käsitöitä tai antamaan panoksesi yhteisesti 
valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen. Otamme myös vastaan lahjoituksia, joko 
valmiita villasukkia, lapasia tai lankoja niiden tekemiseen. Tärkeintä on yhdessä 
oleminen mukavassa seurassa yhteisen tekemisen ja jutustelun merkeissä. Iltatee 
ja iltavirsi. Lisätietoja: Anna Elina Huovio,  
p. 041 503 3846.  
Aikuisten nikkaripiiri keskiviikkoisin klo 18.30–20.30 Pajalla, os. 
Säterinportti 3 E (3.9.–17.12.). Nikkaripiiristä vastaavat Ahti Niskanen ja Hannu 
Pienkellomäki. Olet tervetullut sekä kunnostamaan vanhaa että rakentamaan 
uutta. Tiedustelut: Ahti Niskanen, p. 040 540 9800.  
Hengellisen matkakumppanuuden piiri parillisten viikkojen keskiviikkoina 
klo 18.30–20 (3.9.–10.12.). Pohdimme seuraavan sunnuntain Vanhan 
testamentin lukukappaleen sanomaa ja sen viestiä omassa elämässämme. Ilta 
alkaa teehetkellä, jonka jälkeen on yhdessä hiljentymistä, jakamista sekä 
rukousta. Vetäjänä toimii rovasti Raili Lehtinen, p. 050 3844 372.  
Iltojen aiheet ovat seuraavat:  
3.9. Sananlaskut 18: 4–8, 21  
1.10. 2. Moos. 23: 20–29  
29.10. 5. Moos. 31: 6–8  
12.11. Mal. 3: 13–18  
10.12. Retki-ilta  
Matkakumppanuuspiiri osallistuu myös seuraaviin Hengen hedelmät -iltoihin, 
joissa mukana ovat Raili Lehtinen ja Markus Kopperoinen:  
17.9. Ystävällisyys  
15.10. Rakkaus  
26.11. Uskollisuus  

Tekemällä oppii -ryhmiä  
Kutomakerho maanantaisin klo 18 Portin kutomakerhotilassa, os. Säterinportti 
1 A (1.9.–15.12.). Tule kutomaan kangaspuilla mattoja, poppanoita ja erityyppisiä 
kudonnaisia. Sekä aloittelijat että kokeneemmat kutojat ovat tervetulleita. 
Kutomakerhosta vastaa Helena Raitio, p. 0400 416 384.  



Virkistystä viikkoon  
Porttikahvila ja kirpputori maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12–15 (24.9.–
3.12.). Kahvi ja voileipä 1 €. Vapaaehtoisvoimin toimiva kahvila, jossa laulu- ja 
ohjelmahetkiä, juttuseuraa, kädentaitojen iltapäiviä.  
Kerran kuussa (24.9., 3.11. ja 3.12.) maksuttoman tarjoilun päivä, jolloin on myös 
laulu- ja hartaushetki klo 12.45. Portin lauantaipäivä on 4.10. Seuraa ilmoituksia 
Kirkko ja kaupunki -lehdessä.  
Kirpputorille vastaanotetaan hyväkuntoisia ja puhtaita vaatteita sekä astioita. 
Kirpputorin tuotto ohjataan nimikkolähettimme Katriina Mäkelän työn 
tukemiseen Senegalissa.  
Eläkeläisten iltapäivä torstaisin klo 13 ajalla 6.11. – 11.12. Hartaus, 
kahvitarjoilu (1,20 €) sekä ohjelmahetki. Tervetuloa eläkeläiset ja muutkin, jotka 
pääsevät osallistumaan iltapäivällä!  



Lapset ja  
perheet  
Tervetuloa mukaan koko perheelle järjestettyyn toimintaan, 
perhekerhoon, vauvamuskariin, perhemessuihin sekä retkille ja 
tapahtumiin. Näistä ilmoittelemme seurakuntakodin ilmoitustaululla, 
internetissä sekä Kirkko ja kaupunki -lehdessä.  
Lisätietoja vauvamuskarista ja lapsikuorosta: Kaisu Rauhamaa, p. 09 
2340 4494, päiväkerhoista: Minna-Liisa Palander-Hiltunen, p. 09 
2340 4578 sekä kouluikäisten toiminnasta: Niina Penttinen, p. 09 
2340 4549.  
Perhekerho  
perjantaisin 9.30–11 (12.9.–12.12.) Perhekerho on avoin kaikille lapsiperheille, 
myös isovanhemmille ja kummeille. Kerhosta vastaavat Meri Ala-Kokko, Kaisu 
Rauhamaa ja Minna-Liisa Palander-Hiltunen.  
Yli 2-vuotiaat pääsevät klo 9.30 alkaen puuhastelemaan lastenohjaajan kanssa. 
Sylivauvoista ja taaperoikäisistä huolehtivat omat vanhemmat. Aikuisilla on 
tällöin mahdollisuus juoda kahvi-/teekupponen (0,50 €) ja rupatella rauhassa. 
Välillä aikuisille on omaa tai yhteistä ohjelmaa lasten kanssa.  
Kerhon ohjelmaan kuuluu klo 10.15 alkava kirkkohetki ja laululeikkituokio, jonka 
jälkeen kerhoon osallistuneille on tarjolla keittolounas. Maksu on 3 €/aikuinen, 
lapset syövät aikuisen seurassa ilmaiseksi. Kahvi- ja lounasmaksuilla tuetaan 
seurakuntapiirin kummilasta Intiassa.  
Perhekerhosta ilmestyy erillinen ohjelma, joka on jaossa seurakuntakodilla. 
Perhekerhoa ei ole 17.10. ja 7.11.  



Päiväkerho  
Päiväkerho on 3–5 -vuotiaalle lapselle paikka, jossa hän saa kokea:  

 turvallisuutta ja rakkautta tutuksi tulevassa kiinteässä ryhmässä  

 yhdessä leikkimisen riemua  

 hiljentymisen ja ihmettelyn hetkiä  
 
Seurakuntakodilla on päiväkerhoryhmä 3–5 -vuotiaille tiistaisin ja 
keskiviikkoisin klo 9–11.30 (2.9.–17.12).  
Malmin seurakunnan päiväkerhoista vastaa lapsityönohjaaja  
Marianne Hapsal, p. 09 2340 4583, Pukinmäen seurakuntakodilla päiväkerhoa 
ohjaa lastenohjaaja Minna-Liisa Palander-Hiltunen,  
p. 09 2340 4578.  
Perhekirkot  
Lapset perheineen ovat tervetulleita kaikkiin messuihin sunnuntaisin klo 12. 
Erityisesti lapsiperheet on huomioitu perhemessuissa:  
5.10. Mikkelinpäivän perhemessu  
9.11. Isänpäivän perhemessu klo 16 (huom. aika!) Messun yhteydessä Helsingin 
Erä-Leijonien lupauksenanto.  
30.11. 1. adventin perhemessu, mukana seurakuntakodin lapsikuoro ja 
lauluryhmä Tuulenpesä  



7 - 13 -vuotiaille tytöille ja pojille järjestetään monenlaista 
toimintaa.  
Tarjolla on kerhoja, leirejä ja retkiä sekä erilaisia tapahtumia.  
Seurakunnan työntekijät ovat myös mukana koulun arjessa, pitäen 
päivänavauksia ja oppitunteja, sekä kutsuen koululuokkia kirkoilla ja 
seurakuntakodeilla pidettäviin ohjelmatuokioihin.  
Kouluikäisiä ja heidän perheitään kutsutaan myös perhekirkkoihin,  
sekä erilaisiin juhliin ja tapahtumiin.  
Kouluikäisten toiminnasta löytyy lisätietoa osoitteesta:  
www.mestat.fi/malmi  
Valitse sieltä tytöt ja pojat ja vielä Pukinmäki niin löydät ajan tasalla 
olevat kerhotiedot.  
Olotila Takkiksen Avoimet ovet 1 – 6lk  
Tiistaisin klo 14.00–16.00 Seurakuntakodin takkahuoneella avoimet ovet.  
Kerho kokoontuu 26.8. – 9.12.  
Yhteistä tekemistä ja olemista. Puuhailua ja pelaamista. Tule moikkaamaan 
kavereita ja viettämään heidän kanssaan laatuaikaa.  
Ei ennakkoilmoittautumista!  
Vanhempi-lapsi illat  
Torstaisin parittomilla viikoilla klo 17.00–19.00 Vanhempien ja kouluikäisten 
lasten yhteinen kohtaamispaikka Olotila Takkiksella.  
Yhdessä olemista, pelailemista ja muuta puuhaa joka toinen viikko.  
Illat 28.8. – 4.12  
Ei ennakkoilmoittautumista!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Säännöllinen viikkotoiminta: 

Kouluikäiset  

tytöt ja pojat  
9.11. Isänpäivän perhemessu klo 16 (huom. aika!) Messun yhteydessä Helsingin Erä-Leijonien 
lupauksenanto.  
30.11. 1. adventin perhemessu, mukana seurakuntakodin lapsikuoro ja lauluryhmä Tuulenpesä  

Kerhoavustajakurssi  
Kerhoavustajakurssi on tarkoitettu 6 – 8 luokkalaisille. Kurssipäivät ovat kerran 
kuussa perjantaisin klo 16.30 – 18.00: 12.9., 10.10., 31.10. ja 28.11. Lisäksi yksi 
lauantai-iltapäivä 15.11.  
klo 10.00 – 14.00  
Kurssi kokoontuu viisi kertaa syksyn aikana. Kurssin jälkeen voit toimia 
apuohjaajana kerhoissa.  
Kerhoavustajakurssi antaa hyvät valmiudet kerhonohjaajakoulutukseen, johon on 
mahdollista osallistua rippikoulun jälkeen.  
Ilmoittautuminen 25.8. – 4.9.2013 Niinalle.  
Tuunajaiset 6 – 8 lk  
Torstaina 18.9. ja 13.11. klo 17 – 19 Pukinmäen seurakuntakodilla.  
Tule tuunaamaan vaatteita. Ota mukaasi vaikka paita, joka kaipaa piristystä ja 
vain mielikuvitus rajana.  

Kerhoja:  
Toimintakerho 1 – 3 lk.  
Kerho kokoontuu maanantaisin klo 17 – 18.  
Kerhopäivät ovat: 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11. ja 17.11.  
Puuhakerho 1 – 3 lk  
Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 14.00–15.30.  
Kerhopäivät ovat: 3.9., 17.9., 1.10., 29.10., 12.11. ja 26.11.  
Askartelukerho 4 – 6 lk  
Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 16.00–17.00.  
Kerhopäivät ovat: 3.9., 17.9., 1.10., 29.10., 12.11. ja 26.11.  
Askartelukerho 1 – 3 lk  
Kerho kokoontuu torstaisin klo 14.30–15.30.  
Kerhopäivät ovat: 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11. ja 20.11.  
Kerhoihin ilmoittaudutaan sähköiseti osoitteessa:  
https://hsrkyssl.helsinginseurakuntayhtyma.fi/ilmoittautuminen/  
tai Niinalle s.postilla/puhelimella.  
Ilmoittautumiset alkavat 25.8.2014  



Kouluikäisten leirit Malmin seurakunnassa  
Syysleiri Paimenen tarina 16. – 17.10. 1. – 2 . -luokkalaisille Korpirauhan 
leirikeskuksessa. Leirin hinta 15 €. Tietoja antaa Niina Penttinen p. 09 2340 4549  
Syysleiri 16. – 17.10. 3. – 6. –luokkalaisille Kellokosken Juhlatalossa. 
Leirin hinta 15 €. Tietoja antaa Taava Lankinen p. 09 2340 4544 
taava.lankinen@evl.fi  
10–leiri ”Kybäsankarit” Kellokosken juhlatalolla  
Vuoden 2014 aikana kymmenen vuotta täyttävien oma leiri.  
Kymppileiri 11. – 12.10. tänä vuonna  
10-vuotta täyttäneille/täyttäville Kellokosken Juhlatalossa. Leirin hinta 10 €. 
Tietoja antaa Anni Kuivala, p. 09 2340 4553 anni.kuivala@evl.fi  
Leireistä tarkempaa tietoa on luettavissa Kirkko&Kaupunki -lehdestä 
syksyn aikana.  
Tarkempia tietoja leireistä myös nettisivuilla www.mestat.fi/Malmin 
seurakunta/Tytöt ja pojat.  
Ilmoittautuminen leireille avautuu 8.9. klo 9.00  
https://hsrkyssl.helsinginseurakuntayhtyma.fi/ilmoittautuminen/  

Tyttöjen ja poikien omia tapahtumia  
Perheiden jouluaskartelut Pukinmäen seurakuntakodilla 22.11. klo 13 
– 16  
á 5 € materiaalimaksu  
Ilmoittautuminen alkaa 16.9 klo 10.00. Ilmoittautuminen osoitteessa:  
https://hsrkyssl.helsinginseurakuntayhtyma.fi/ilmoittautuminen  
Lasten hiljaisuuden iltapäivä 20.9. klo 10 – 15  
á 7 € sis. materiaalit ja ruokailun  
Hiljaisuuden iltapäivä on tarkoitettu kouluikäisille tytöille ja pojille Pukinmäen 
seurakuntakodilla. Lopetamme päivän yhteiseen viikkomessuun, johon 
vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Messu alkaa klo 14.00  
Ilmoittautuminen 25.8. – 7.9.2014 
(https://hsrkyssl.helsinginseurakuntayhtyma.fi/ilmoittautuminen)  
Tämän jälkeen vapaiden paikkojen tiedustelut sähköpostilla 
niina.penttinen@evl.fi.  



Musiikki  
Vauva- ja vekaramuskarit  
Ryhmiä 0–2-vuotiaille sekä 
sisarusryhmä. Ryhmät kokoontuvat 
tiistaiaamupäivisin alkaen 16.9. 
Ohjaajana toimii varhaisiän 
musiikkikasvattaja, MuM Kati Toivio.  
Syyskausi sisältää 12 kokoontumista, 
kausimaksu 36 €.  
Muskarit toteutetaan yhteistyössä 
Koulutuskeskus Agricolan kanssa.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Kaisu 
Rauhamaa, p. 09 2340 4494.  
Kuorot:  
Lapsikuoro  
torstaisin klo 16.30–17.15  
6–10-vuotiaille  
Lauluryhmä Tuulenpesä  
torstaisin klo 17.15–18.15  
yli 10-vuotiaille  
Kuoroissa lauletaan ja musisoidaan 
yhdessä. Lauluihin yhdistetään 
rytmisoitinsäestyksiä ja kuoroliikuntaa. 
Lapsikuorot laulavat seurakuntakodin 
juhlissa sekä tekevät pieniä 
esiintymisretkiä.  
Toivon säteet -kuoro  
torstaisin klo 18.30–19.30  
aikuisille.  
Toivon säteet tarjoaa musiikista 
innostuneille mahdollisuuden toimia 
seurakunnassa. Lauluryhmän 
ohjelmisto koostuu perinteisistä 
hengellisistä lauluista, Taizé-hymneistä 
sekä Tuomasmessulauluista.  

Siell’ kaunis kannel soi...  
Kanteleryhmä aikuisille  
lauantaisin klo 11–14 kerran kuussa, 
kokoontumispäivät 11.10., 8.11. ja 13.12.  
Aikuisten kanteleryhmä kokoontuu 
Portissa kerran kuussa. Mukaan voi 
tulla sekä 5-kielisen että suuremman 
kanteleen kanssa. Aiempi soittokokemus 
ei ole välttämätön.  
Ryhmässä tutustutaan kanteleensoiton 
perusteisiin ja opetellaan säestämään 

tuttuja lauluja. Tervetuloa soittamaan 
yhdessä!  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Kaisu 
Rauhamaa, p. 09 2340 4494.  

Virkisty virsilaulusta!  
Virsitiistait ja musiikki-illat  
kerran kuussa tiistaisin klo 18:  
syyskuun virsitiistai 16.9.  
lokakuun virsitiistai 21.10. Afrikkalaisia 
lauluja, mukana muusikot Pekka Nyman 
ja Maria Laakso sekä lapsikuorot.  
marraskuun virsitiistai 11.11. Mukana 
Toivon säteet –kuoro.  
Yhteistä laulua sekä virsitietoutta, 
lauluhetken jälkeen yhdessäolo jatkuu 
iltakahvien merkeissä.  
Pukinmäen seurakuntapiirin 
musiikkitoiminnasta vastaa 
kanttori Kaisu Rauhamaa,  
p. 09 2340 4494.  



Tule mukaan  
seurakunnan 
vapaaehtoistyöhön!  
Vapaaehtoisia vastuunkantajia kaivataan moniin tehtäviin, niin pieniin 
kuin suuriin. Voit sitoutua ohjaajaksi piiriin tai ryhmään koko kauden 
ajaksi tai tehdä yhden tehtävän silloin, kun sinulla on aikaa. Tärkeää ei ole 
työn määrä vaan tekemisen ilo ja oman panoksen antaminen yhteiseen 
työhön.  
Pukinmäen seurakuntapiirissä tehdään monenlaista vapaaehtoistyötä. Voit 
tarjoilla voileipiä Porttikahvilassa tai antaa aikaasi lähimmäispalveluun. 
Voit jakaa virsikirjoja messuvieraille, toimia tekstinlukijana tai olla mukana 
järjestämässä kirkkokahveja. Voit osallistua kirkkotilan ja seurakuntasalin 
somistamiseen, olla ideoimassa tapahtumia tai ottaa valokuvia 
seurakunnan toiminnasta. Aluetapahtumien talkoissa ja erilaisten 
tilaisuuksien valmisteluissa tarvitaan monia käytännön taitoja, ehkä juuri 
sinun käsiäsi ja osaamistasi.  
Olet tervetullut tutustumaan erilaisiin vapaaehtoistehtäviin! Kerro, 
minkälaisesta toiminnasta olet kiinnostunut, niin etsimme yhdessä sinulle 
sopivan tehtävän. Pienikin hetki sinulta voi olla toiselle ihmiselle suuri ja 
tärkeä asia.  
Pukinmäen seurakuntapiirin vapaaehtoistyötä koordinoi pastori Markus 
Kopperoinen, p. 09 2340 4459.  



Malmin seurakunnan  
yhteisiä tilaisuuksia  
Vanhemmuuden päivä lauantaina 8.11.2014 klo 10–12 Malmin 
kirkolla. Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen asiantuntijaluento Mitä lapsi 
tarvitsee hyvään kasvuun? Tilaisuuden musiikista vastaa gospelmuusikko 
Make Perttilä. Luennon ajaksi on järjestetty lastenhoito, johon 
ilmoittaudutaan 6.11. mennessä sähköpostitse joona.mikkola@evl.fi tai 
puhelimitse 09 2340 4453. Luennon jälkeen on lounas. Vanhemmuuden 
päivän järjestää Malmin seurakunnan perhetyö.  
Sururyhmä kokoontuu Malmin kirkolla parillisten viikkojen 
keskiviikkoisin klo 18–19.30. Ensimmäinen kokoontuminen on 1.10. 
Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon, p. 09 2340 4400.  
Aikuisrippikoulu pidetään Malmin kirkolla lauantaina 18.10. ja 
sunnuntaina 19.10. klo 10–16 sekä lauantaina 22.11. klo 10–14. 
Konfirmaatio on lauantaina 22.11. klo 14. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon, p. 09 2340 4400.  
Taivaassa on reikä. Malmin seurakunta järjestää yhteistyössä A Rocha-
järjestön kanssa ekologisten keskusteluiltojen sarjan kristinuskon ja 
luonnon suhteesta. Illat ovat joka kuun ensimmäinen torstai Viikin kirkolla 
klo 18 (Agronominkatu 5). Viikkomessu klo 17.30.  
4.9. Onko luonto pyhä? Alustaja ekoteologi Panu Pihkala  
2.10. Tekeekö kirkko mitään luonnon hyväksi? Alustaja Suomen 
luonnonsuojeluliitosta Matti Nieminen  
6.11. Onko eläin Jumalan kuva? Alustaja yliopistopastori Laura Mäntylä  
4.12. Vihreä hengellisyys? Alustajina Meri Ala-Kokko ja sielunhoitaja, 
mindfulness-ohjaaja Miia Moisio  



Malmin seurakunnan  
eri työaloista vastaavat  
 
Kirkkoherra Rippikoulut Kirkkoherranvirasto  
Pertti Simola  
p. 09 2340 4410 Heidi Granström p. 09 2340 4400  
p. 09 2340 4559 Kunnantie 1,  
Tiedottaja 00700 Helsinki  
Tuila Huomo Perhetyö  
p. 09 2340 4413 ma – ti ja to – pe klo 9-15  
Joona Mikkola ke klo 9 – 17  
Pääsuntio p. 09 2340 4453 malmi.srk@evl.fi  
Arja Käkelä www.helsinginseura-  
p. 09 2340 4415 kunnat.fi/malmi  
Sähköposti  
Kirkkomusiikki  
etunimi.sukunimi@evl.fi Päivystävä pappi  
Kanttori  
Heikki Poutanen p. 09 2340 4402  
p. 09 2340 4417 viraston aukioloaikoina  
Tästä numerosta  
Diakoniatyö varataan mm. kasteet,  
vihkimiset ja hautaan  
Diakoniatyöntekijä siunaamiset.  
Virpi Kylmälahti Virkatodistukset ja  
p. 09 2340 4418 sukuselvitykset saa  
keskusrekisteristä,  
Lähetystyö p. 09 2340 5000  
Lähetyssihteeri  
Minna-Sisko Mäkinen  
p. 09 2340 4416  
Lapsityö  
Marianne Hapsal  
p. 09 2340 4583  
Varhaisnuorisotyö  
Taimi Siipilehto-Kuisma  
p. 09 2340 4554  
Nuorisotyö  
Minna Karas  
p. 09 2340 4542 kutomakerho  



Pukinmäen seurakuntapiirin 
työntekijät  
Papit Suntiot Portti  
Kappalainen Helena Meriläinen Säterinportti 1,  
Markus Kopperoinen Marjukka Hautanen kahvila ja kirpputori  
p. 09 2340 4459 Nanna Tallbacka-Rovio  
p. 09 2340 4422 Kutomakerho  
Seurakuntapastori  
Meri Ala-Kokko Säterinportti 1 A  
p. 09 2340 4452 Sähköposti Paja  
Kanttori etunimi.sukunimi@evl.fi Säterinportti 3 E  
Kaisu Rauhamaa  
p. 09 2340 4494 Seurakuntakoti  
Diakoniatyö Säterinportti 3,  
p. 09 2340 4422  
Diakoniatyöntekijä  
Leila Koskelin  
p.09 2340 4482  
Varhaisnuorisotyö  
Nuorisotyönohjaaja  
Niina Penttinen  
p. 09 2340 4549  
Lapsityö  
Lastenohjaaja  
Minna-Liisa Palander-Hiltunen  
p. 09 2340 4578  
Seurakuntapiirin ajankohtaiset ilmoitukset ovat luettavissa Kirkko ja kaupunki –lehdestä.  
Seurakunta internetissä:  
www.helsinginseurakunnat.fi  
www.facebook.com/malminseurakunta  
www.mestat.fi (Varhaisnuoret ja nuoret) 


