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Seurakuntatyö on kuin viestijuoksua. Sanoma 
on kulkenut pitkän ajan kuluessa jo melkoisen 
matkan. Liki kahden tuhannen vuoden aikana on 
viestikapulalla ollut lukuisa joukko kantajia.
Seurakuntamme viestikapulassa lukee seuraavat 
sanat: ”Malmin seurakunta on osa maailmanlaajuista 
Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa 
armollisesta Jumalasta ja kutsuu ihmisiä elämään 
seurakunnan yhteydessä sekä kantamaan vastuuta 
lähimmäisestä ja luomakunnasta.”
Hyvä sanoma ei ole jäänyt kantajaansa vaille täällä 
Pukinmäessä. Seurakuntakodilla on vireä joukko 
vapaaehtoisia, jotka ovat jokainen omilla lahjoillaan 
kantaneet omaa vastuutaan.  Vastuunkantajien 
joukko on itse asiassa vielä laajempi. Omaa 
vastuutaan kantaa moni huolehtimalla läheisistään 
ja tekemällä omaa tehtäväänsä. Kutsumme sinut 
mukaan vapaaehtoisten joukkoomme! 
Lisätietoa saa diakoni Leila Koskelinilta  
(p. 09 2340 4482) tai muilta piirin työntekijöiltä.
Huhtikuun alusta viestikapula on saanut uuden 
kantajan. Seurakunta valitsi minut hoitamaan 
Pukinmäen piirikappalaisen tehtävää. Yhdessä 
piirin muiden työntekijöiden kanssa toimimme teitä 
pukinmäkeläisiä varten. Voimme jakaa elämää 
monissa tilaisuuksissa, mutta sovitusti myös 
henkilökohtaisesti.
Syksyn esite kertoo: seurakuntaelämä sykkii 
vilkkaasti seurakuntakodillamme. Olet lämpimästi 
tervetullut mukaan toimimaan ja rukoilemaan alueen 
ihmisten puolesta. 

 Markus Kopperoinen 
 Pukinmäen piirin kappalainen

Viestikapula 
vaihtuu
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Seurakuntakodin 
viikko-ohjelma
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Maanantai
Porttikahvila ja 
kirpputori
klo 12–15

Kutomakerho
klo 18, os. Säterinportti 1

tiistai
Vauva- ja 
vekaramuskarit
klo 9.30–12

Virsitiistait ja  
musiikki-illat 
klo 18 kerran 
kuukaudessa 18.9., 
30.10. ja 27.11.

Israel-ilta / Rukouspiiri 
klo 18 Portissa 
parittomilla viikoilla

KesKiviiKKo
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus
klo 10–11,  
p. 09 2340 4482

Porttikahvila ja 
kirpputori
klo 12–15

Yksinhuoltajien olohuone
klo 17–19 parittomilla  
viikoilla

Puikoissa -piiri 
klo 18 parittomilla  
viikoilla

Hengellisen 
matkakumppanuuden 
ryhmä 
klo 18.30 parillisilla 
viikoilla 

Aikuisten nikkaripiiri 
klo 18.30 Pajalla

torstai
Eläkeläisten päiväpiiri
klo 13

Lapsikuoro 
6–10-vuotiaille
klo 16.30–17.15

Lauluryhmä Tuulenpesä 
yli 10-vuotiaille
klo 17.15–18.15

Aikuisten lauluryhmä 
Toivon säteet
klo 18.30–19.30

Perjantai
Perhekerho
klo 9.15–11

Lauantai
Seurakuntakoti on 
varattu seurakunnan 
omiin tilaisuuksiin ja 
seurakuntalaisten 
kirkollisiin juhliin (kasteet, 
häät, muistotilaisuudet, 
konfirmaatiojuhlat). 
Tiedustelut 
seurakuntakodilta, 
varaukset arkisin 
kirkkoherranvirastosta,  
p. 09 2340 4402. 

sunnuntai
Messukoulu 
klo 10.30–11.39  
kerran kuussa: 16.9., 
21.10, 4.11. ja 9.12.

Messu
klo 12
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Tervetuloa yhteiseen juhlaan!
Syyskauden 2012 messut sunnuntaisin klo 12
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Messuun voi tuoda omia 
rukousaiheita. Jätä esirukouslappu 
eteisessä olevaan esirukouslaatikkoon 
tai pudota pyyntösi kirjekuoressa 
seurakuntakodin postilaatikkoon.
Pukinmäen messuun kuuluu 
myös seurakuntalaisen toivevirsi. 
Virsitoiveet pyydetään antamaan 
kanttorille messua edeltävällä viikolla 
tai jättämään lapulle kirjoitettuna 
seurakuntakodin suntioille.

Messun jälkeen yhdessäolo jatkuu 
kahveilla, joiden järjestämisestä 
vastaavat suntiot yhdessä 
seurakunnan eri toimintapiirien 
kanssa.
Kerran kuussa messua edeltää 
messukoulu.Tervetuloa 
keskustelemaan kristinuskon 
ydinasioista ja tutustumaan 
kirkkovuoden juhla-aikoihin! 
Messukoulun ja messun välissä on 
pieni välipala.
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Lähimmäinen
sunnuntai 2.9. 
Kappalainen Markus Kopperoisen 
virkaanasettamismessu. Kirkkoherra 
Pertti Simola, lauluryhmä Toivon säteet.

Kiitollisuus
sunnuntai 9.9. 

Jumalan huolenpito
sunnuntai 16.9. 
Piirineuvoston miesten isännöimät 
kirkkokahvit.
Messukoulu klo 10.30: Sana – 
Erityinen ilmoitus

Jeesus antaa elämän
sunnuntai 23.9. 
Piirineuvoston naisten emännöimät 
kirkkokahvit.

Jumalan sanansaattajat
sunnuntai 30.9. Mikkelinpäivä. 

Rakkauden kaksoiskäsky
sunnuntai 7.10. 
Kirkon vastuuviikon monikulttuurinen 
messu. Vieraana Jaba Dawood.

Usko ja epäusko
sunnuntai 14.10. 
Vanhusten kirkkopyhä, messuavusta-
jina päiväpiiriläisiä. Lähetyskahvila.

Jeesuksen lähettiläät
sunnuntai 21.10. 
Messukoulu klo 10.30: Kaste – Armon 
liitto

Uskon perustus
sunnuntai 28.10. 
Tilkkutäkkimessu, jossa lauletaan virsi-
en sijaan Nuoren seurakunnan veisu-
klassikoita. Mukana lauluryhmä Toivon 
säteet sekä soitinyhtye. Tilaisuus 
kuuluu Malmin seurakunnan Kotikirkko 
soi -musiikkiviikkoon.

Pyhien yhteys
lauantai 3.11. Pyhäinpäivä. 
Messussa sytytetään kynttilä jokai-
selle vuoden aikana poisnukkuneelle 
Pukinmäen seurakuntapiirin jäsenelle. 
Kantelemusiikkia.

Antakaa toisillenne anteeksi
sunnuntai 4.11. 
Messukoulu klo 10.30: Ehtoollinen – 
Armon ateria

Kahden valtakunnan kansalaisena
sunnuntai 11.11. klo 16 (huom. aika!) 
Perhemessu, jonka yhteydessä partio-
lippukunta Helsingin Erä-Leijonien  
lupauksenanto. Isänpäivän kakku- 
kahvit.

Valvokaa!
sunnuntai 18.11. Valvomisen sunnuntai. 

Kristus, kaikkeuden Herra
sunnuntai 25.11. Tuomiosunnuntai. 
Puikoissa-piirin emännöimät kirkko-
kahvit.

Kuninkaasi tulee nöyränä
sunnuntai 2.12. 1.adventtisunnuntai. 
Perhemessu, mukana seurakuntakodin 
lapsikuorot. Glögi- ja piparitarjoilu.

Kuninkaasi tulee kunniassa
sunnuntai 9.12. 2.adventtisunnuntai. 
Kuorolaisten emännöimät kirkkokahvit
Messukoulu klo 10.30: Adventti – 
Herran tuleminen

Tehkää tie Kuninkaalle
keskiviikko 19.12. klo 18 adventtiajan 
viikkomessu. 

Herran syntymä on lähellä
sunnuntai 23.12. 4.adventtisunnuntai. 
Kauneimpien joululaulujen messu, 
jossa yhteislaulut ja liturgiset osuudet 
ovat joululauluja.



Lapset ja perheet

PerheKerho 
perjantaisin  
klo 9.15–11 
Perhekerho on avoin 
kaikille lapsiperheille, 
myös isovanhemmille ja 
kummeille. 

Aamu alkaa yhteisellä 
aamiaisella (1,50 € /  
perhe). Sen jälkeen 
vietämme kirkkohetken ja 
laulutuokion. Aikuisilla on 
oma teemallinen keskus-
teluaiheensa, yli 2-vuo-
tiaille lapsille ohjattu 
askartelu- ja leikkipaikka 
päiväkerhotilassa lasten-
ohjaajan valvonnassa. 
Sylivauvoista ja taaperoi-
käisistä huolehtivat omat 
vanhemmat.

Kerholla on kummilapsi 
Intiassa. Kummilasta 
tuetaan kerhon aami-
aismaksuilla ja hänen 
kuulumisiaan kuullaan 
kerhossa.

PäiväKerho
tiistaisin ja  
keskiviikkoisin  
klo 9–11
Päiväkerho on 3–5- 
vuotiaalle lapselle paikka, 
jossa hän saa kokea
•  turvallisuutta ja rak-
kautta tutuksi tulevassa 
kiinteässä ryhmässä

•  yhdessä leikkimisen 
riemua

•  hiljentymisen ja  
ihmettelyn hetkiä

Ryhmät kokoontuvat elo-
kuun puolivälistä touko-
kuun loppuun, kerhosta 
on kausimaksu. Pukin-
mäessä päiväkerhosta 
vastaa lastenohjaaja 
Maija Kaseva-Herranen, 
p. 09 2340 4572.

Lisätietoja Malmin  
seurakunnan päivä- 
kerhoista antaa  
lapsityönohjaaja  
Marianne Hapsal,  
p. 09 2340 4583.

YKsinhuoLtajien 
oLohuone 
joka toinen keskiviikko 
klo 17.30–19 
Maksuton lastenhoito ja 
iltapala. Kokoontumiset 
parittomilla viikoilla,  
ensimmäinen kerta 
12.9. ja seuraavat 26.9., 
10.10., 24.10., 7.11. ja 
21.11.

Lisätietoja diakonityön-
tekijä Sirpa Siraiselta,  
p. 09 2340 4534.
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Perheleiri 
29.–30.9. 
Kuntokallion 
leirikeskuksessa
Perheiden yhteistä 
ohjelmaa, keskustelua 
aikuisille, lapsille 
askartelua, laulua ja 
leikkiä. Lauantaisauna 
ja uima-allas.
Leirimaksu: aikuiset 
20 €, lapset 10 €, 
perhe 45 € (2 aikuista 
ja 1–3 lasta) 
Ilmoittautumiset 
Pukinmäen 
seurakuntakodille,  
p. 09 2340 4422. 

Aikuisten ryhmät

7

hengeLLisen 
MatKaKuMPPa-
nuuden rYhMä 
joka toinen keskiviikko 
klo 18.30
Hiljentymistä ja jaka-
mista valitun Raamatun 
tekstin pohjalta. Teehet-
ki. Vetäjänä rovasti Raili 
Lehtinen. 
Piiri kokoontuu parilli-
silla viikoilla keskiviik-
koisin, ensimmäinen 
kokoontuminen on 5.9. 
ja seuraavat 19.9., 
3.10., 31.10., 14.11. ja 
28.11.

israeL-iLta 
tiistaisin klo 18 kerran 
kuussa: 11.9., 9.10., 
6.11. ja 4.12.
Illan aikana rukoillaan 
Israelin puolesta ja 
lauletaan israelilaisia 
ylistyslauluja. Vetäjä-
nä Katri Mäntyjärvi. 
Kokoontumispaikkana 
Portti.

ruKousPiiri
tiistaisin klo 18 kerran 
kuussa: 25.9., 23.10., 
20.11. ja 18.12.
Rukouspiiristä vas-
taavat Ruut ja Esko 
Palojärvi. Kokoontumis-
paikkana Portti.

PuiKoissa -Piiri 
joka toinen keskiviikko 
klo 18
Tule luomaan yhdessä 
uutta aikuisten käden-
taitojen ryhmää! Voit 
tulla tekemään omia 
käsitöitäsi tai antaa 
panoksesi yhteisesti 
valittuun hyvänteke-
väisyyskohteeseen. 
Tärkeintä on yhdessä 
oleminen mukavassa 
seurassa yhteisen 
tekemisen ja jutustelun 
merkeissä. Iltatee ja  
iltavirsi. Lisätietoja: 
Anna Elina Huovio,  
p. 041 503 3846.
Piiri kokoontuu paritto-
milla viikoilla keskiviik-
koisin klo 18, ensimmäi-
nen kokoontuminen on 
12.9. ja seuraavat 26.9, 
10.10, 24.10, 7.11, 
21.11. ja 5.12.
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Messukoulu 
sunnuntaisin klo 10.30–11.30 kerran kuussa

Tule keskustelemaan ja oppimaan messun  
ydinsisällöstä sekä kirkkovuoden juhla-ajoista! 
Opettajana Eeva-Maria Muurman. Oma Raamattu 

mukaan! Messukoulun ja messun välissä tarjoilua.

• 16.9. 
 Sana – 
  Erityinen ilmoitus

• 21.10.
  Kaste – Armon liitto

• 4.11. 
  Ehtoollinen  –  
  Armon ateria

• 9.12.
  Adventti –  
  Herran tuleminen.
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KutoMaKerho
maanantaisin klo 18
Kerhossa kudotaan 
kangaspuilla mattoja, 
poppanoita ym.Vetäjänä 
Helena Raitio. Kokoontu-
mispaikkana Portin kuto-
makerhon tila. Ensimmäi-
nen kokoontuminen 3.9.

aiKuisten  
niKKariPiiri
keskiviikkoisin klo 18.30
Tervetuloa tekemään 
puutöitä, kunnostamaan 
vanhoja huonekaluja ym. 
Vetäjinä Ahti Niskanen 
ja Hannu Pienkellomäki. 
Kokoontumispaikkana 
Paja. Ensimmäinen ko-
koontuminen 5.9.  

eLäKeLäisten  
PäiväPiiri 
torstaisin klo 13
Ohjelmallinen hetki ja 
yhdessäoloa. Kahvi- 
tarjoilu 1,20 €.
Piiristä ilmestyy erillinen 
ohjelma, joka on jaos-
sa seurakuntakodilla. 
Ensimmäinen kokoontu-
minen 13.9.



9

”Tämä paikka 
on pyhä” -näyttely
Näyttelykierroksia 
järjestetään viikolla 40 
päiväkoti- ja koululais-
ryhmille. Kaikille avoimet 
esittelykierrokset ovat 
keskiviikkona 3.10.  
klo 17.30 sekä klo 19.
Näyttely haastaa 

katsojansa pohtimaan 
maailmamme pyhyyttä 
Jumalan luomana ja  
sitä, miten ihminen ja 
Jumala voivat toimia ja 
kohdata maailmassa. 

Syksyn 2012 teemapäiviä

9

Siioninvirsi- 
seurat 
perjantaina 5.10.  
klo 18
Järjestäjinä Anna 
Elina Huovio ja Kaisu 
Rauhamaa. Seurojen 
jälkeen tarjoilua.
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”Enkeleitä 
vieraana” -päivä
lauantaina 6.10.  
klo 9.30–15
Päivän aikana 
keskustellaan 
enkeleistä sekä 
askarrellaan oma enkeli. 
Osallistumismaksu 4 € 
sisältää keittotarjoilun. 
Ilmoittautuminen 
23.9. mennessä 
seurakuntakodille,  
p. 09 2340 4422. 

”Värien maailma” –  
naisten ilta 
keskiviikkona 17.10.  
klo 17.30–21
•  klo 17.30 myynti- ja  
  arpapöytiä, keitto-
  tarjoilu 4 € 
•  klo 18.15 taideterapeutti 
  Ella Kainulainen kertoo  
  värien merkityksestä
•  n. klo 20 viikkomessu,  
  mukana lauluryhmä 
  Toivon säteet

Raamattuillat

Ikuinen Rooma ja kristillinen kirkko
keskiviikkona 31.10. 
klo 18.30

Roomalaiskirje Paavalin testamenttina?
keskiviikkona 14.11. 
klo 18.30

Alustajana  
Markus Kopperoinen
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Kouluikäiset

Nuorisotyö järjestää isoskursseja, nuorten messuja, 
retkiä ja leirejä sekä urheilutoimintaa. 

Katso tarkemmin nuorisotyön internet-sivuilta 

www.talolla.fi.

Nuoret
Malmin seurakunnan nuorisotyö on keskitetty Malmin 
seurakuntatalolle, os. Pekanraitti 16. 

Partio
Alueella toimii  
partiolippukunta  
Helsingin Erä-Leijonat

Lisätietoja: lippukunnan-
johtaja Aino Tuomikoski, 
p. 050 323 4105
Nettisivut: 
www.erä-leijonat.fi

Syksyllä alkavat viikoittain kokoontuvat kerhot. Kerhoissa  
pääsee toteuttamaan itseään esimerkiksi puutöiden ja leipomisen  
parissa. Tarkempi esite kerhoista jaetaan koulujen kautta. 
Varhaisnuorisotyö järjestää leirejä koululaisten loma-aikoina.  
 
Syksyn leirejä mainostetaan myös koulun kautta.

Lisätietoja antaa Antti Marttila, p. 09 2340 4549.
Toimintatiedot löytyvät myös seurakunnan internet-sivuilta

www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/malmi

Varhaisnuorisotyö järjestää toimintaa kouluikäisille.

11
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Musiikki

Kuorot
Kuoroja ohjaa kanttori Kaisu Rauhamaa, p. 09 2340 4494.

Virkisty yhteisestä laulusta!

LaPsiKuoro 
6–10-vuotiaille torstai-
sin klo 16.30–17.15

LauLurYhMä  
tuuLenPesä 
yli 10-vuotiaille  
torstaisin klo 17.15–18.15 
Kuoroissa lauletaan ja 
musisoidaan yhdessä. 
Lauluihin yhdistetään 
rytmisoitinsäestyksiä ja 
kuoroliikuntaa. Lapsi-
kuorot laulavat seura-
kuntakodin juhlissa sekä 
tekevät pieniä esiintymis-
retkiä.

LauLurYhMä  
toivon säteet
aikuisille torstaisin  
klo 18.30–19.30 
Toivon säteet tarjoaa 
musiikista innostuneille 
mahdollisuuden toimia 
seurakunnassa.  
Lauluryhmän ohjelmisto 
koostuu perinteisistä 
hengellisistä lauluista, 
Taizé-hymneistä sekä 
Tuomasmessulauluista.

vauva- ja veKara-
MusKarit
Ryhmiä 0–2-vuotiaille 
sekä sisarusryhmä
Ryhmät kokoontuvat 
tiistaiaamupäivisin 
alkaen 18.9. 
Ohjaajana toimii musiik-
kileikkikoulunopettaja 
Kati Toivio. Syyskausi 
käsittää 12 kokoontumis-
kertaa, kausimaksu 36 €.
Muskarit toteutetaan yh-
teistyössä Koulutuskes-
kus Agricolan kanssa.
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset: Kaisu Rauhamaa, 
p. 09 2340 4494.

• 18.9.  
”Jumala on läsnä”
Pyhä on kirkon yhteinen 
painopiste v. 2012. Miten 
pyhän läsnäolo näkyy, 
kuuluu ja tuntuu kirkolli-
sessa musiikissa? Lau-
lamme yhdessä pyhyy-
destä kertovia virsiä ja 
Taizé-hymnejä. Mukana 
soitinyhtye Kaisu Rauha-
maan johdolla.

• 30.10.  
”Suo ilo luonas  
taivaassa”
Hiljennymme pyhäinpäi-
vän sanoman äärellä. 
Kuolemasta ja tulevai-
suuden toivosta kertoviin 
virsiin johdattamassa 
pastori Markus Kopperoi-
nen sekä Kaisu Rauha-
maa.

• 27.11.  
”Seimen ääreen”
Jouluinen musiikki-ilta, 
mukana GeeGeeBand 
sekä Helsingin Kristillisen 
koulun kuoro. Tilaisuu-
dessa kannetaan kolehti 
Helsingin Kristillisen kou-
lun toiminnan hyväksi.

Virsitiistait ja musiikki-illat kerran kuussa tiistaisin klo 18:

13
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Porttikahvila ja kirpputori
Säterinportti 1 A, avoinna maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 12–15, alkaen 26.9.

Kahvi ja voileipä 1 €. Maksuton puuro- ja 
kahvitarjoilu, laulu- ja hartaushetki sekä  
arpapöytä noin kerran kuukaudessa. Tulos-
sa myös käsityö- ja askartelupäiviä. Seuraa 
ilmoituksia Portin ja srk-kodin ovessa sekä 
lehdessä.

Vapaaehtoisten seurakuntalaisten avoinna 
pitämä kahvila on tarkoitettu kaikenikäisten 
kohtaamispaikaksi. Kirpputorille otetaan 
vastaan lahjoituksena hyväkuntoista ja puh-
dasta vaatetavaraa sekä astioita (ei kirjoja) 
KIRPPTORIN AUKIOLOAIKOINA.  
Tuotto menee nimikkolähettimme Katriina  
Mäkelän työn tukemiseen Senegalissa.

Jos olet kiinnostunut vapaaehtois- 
toiminnasta, ota yhteys diakoniatyöntekijä  
Leila Koskeliniin, p. 09 2340 4482.

Hiljaisuuden 
ja matkakumppa-
nuuden retriitti
”Lupaus kantaa”
Heponiemen hiljaisuuden 
keskuksessa Karjalohjalla 
16.–18.11.

Retriitti on tarkoitettu 
ensisijaisesti Krito-ryhmiä 
käyneille / helsinkiläisille, 
muutkin huomioidaan.
Virikepuheen tilalla 

ohjattua oman elämän-
matkan katselua, jonka 
pohjalta mahdollisuus 
lyhyeen jakamiseen.
Ohjaajina Leila Koskelin 

ja Merja Saviniemi
Hinta 125 € + matkat 

(kimppakyydit, jos mah-
dollista). Ilmoittautumiset 
17.9.–31.10. Merja 
Saviniemelle, 
p. 09 2340 4532.

Diakoniavastaanotto
toimii ajanvarauksella. 
Soittoaika keskiviikkoisin klo 10–11, 
jolloin on myös mahdollista käydä varaa-
massa aika srk-kodilla. Muuna aikana jätä 
soittopyyntö diakoniatyön puh.vastaajaan,  
p. 09 2340 4482 / Leila Koskelin.
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Malmin seurakunnan 
eri työaloista vastaavat
Kirkkoherranvirasto 
p. 09 2340 4400
Kunnantie 1, 00700 Helsinki 
ma–ti ja to–pe klo 9–15, ke klo 9–17
malmi.srk@evl.fi, www.helsinginseurakunnat.fi/malmi

Päivystävä pappi  
p. 09 2340 4402 viraston aukioloaikoina.
Tästä numerosta varataan mm. kasteet, vihkimiset ja hautaan siunaamiset.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset saa Keskusrekisteristä, p. 09 2340 5000

Kirkkoherra Pertti Simola, p. 09 2340 4410
Tiedottaja Tuila Huomo, p. 09 2340 4413
Pääsuntio Arja Käkelä, p. 09 2340 4415

Kirkkomusiikki 
Heikki Poutanen, p. 09 2340  4417

Diakoniatyö 
Virpi Kylmälahti, p. 09 2340 4418

Lähetystyö 
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

Rippikoulutyö 
Seija Knuutila-Loukonen, p. 09 2340 4467

Perhetyö 
Joona Mikkola, p. 09 2340 4453

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@evl.fi
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Seurakuntapiirin toiminnasta tietoa myös  
Kirkko ja kaupunki -lehdessä.

Seurakunta internetissä: 
www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/ 

malmi.html, www.talolla.fi (Nuorten toiminta).
Löydät meidät myös facebookista: 

 www.facebook.com/malminseurakunta.

Pukinmäen seurakunta-
piirin työntekijät
Papit
kappalainen Markus Kopperoinen, p. 09 2340 4459
seurakuntapastori Annina Kolehmainen, p. 09 2340 4452

Kanttori 
Kaisu Rauhamaa, p. 09 2340 4494

Diakoniatyö
diakoniatyöntekijä Leila Koskelin, p. 09 2340 4482

Varhaisnuorisotyö 
nuorisotyönohjaaja Antti Marttila, p. 09 2340 4549

Lapsityö
lastenohjaaja Maija Kaseva-Herranen, p. 09 2340 4572

Suntiot
Marjukka Hautanen, Helena Meriläinen, Nanna Tallbacka, p. 09 2340 4422

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Seurakuntakoti
Säterinportti 3
p. 09 2340 4422

Portti
Säterinportti 1 A
Kahvila, kirpputori sekä  
kutomakerhon tila.

Paja
Säterinportti 3 E
Askartelutila


