Templi presidentkond
President ja emand: Seppo ja Kirsti Syvänen
Esimene nõuandja ja abikaasa: Seppo ja Outi Grönlund
Teine nõuandja ja abikaasa: Matti ja Marja-Leena Kuosmanen
2018 kalender
Templis ei ole enam üksustele mõeldud nädalaid. Tempel on avatud kõigile, kellel on kehtiv
templisoovitus, ka keset nädalat olevatel pühadel, välja arvatud jaanilaupäeval ning jõulupühadel.
Tempel EI ole avatud järgmistel aegadel:
31. märts
3.–16. apr
21.–23. juuni
21. aug–17. sept
6. okt
25.–26. dets

(L suletud)
Tempel on suletud kaks nädalat hooldustööde tõttu.
(N–L suletud)
Tempel on suletud neli nädalat hooldustööde tõttu.
(L suletud)
(T–K suletud)

Templi kantselei lahtiolekuajad (2018):
P, E
T, K, N, R
L

suletud
9.00–18.00
9.00–14.00

Templitalitused (2018)
Templianni istungid (rühmadel vajalik eelregistreerimine)
T, K, N, R
10.00, 12.30, 15.30 ja 18.00
L
10.00 ja 12.30
Ristimised ja kinnitamised (vajalik eelregistreerimine)
T, K, N, R
10.00 ja 15.30
L
10.00
Eeltalitused (vajalik eelregistreerimine)
T, K, N, R
templianni istungi ajal
L
templianni istungi ajal
Pitseerimised (vajalik eelregistreerimine)
T, K, N, R
12.30 ja 18.00
L
12.30
Palun eelregistreerige talitustele külalistemajas või templi kantseleis. Templianni istungi jaoks on
vajalik eelregistreerida vaid rühmi.

Helsingi templis riideid ei laenutata. Templi külastajad peavad ostma omaenda templiriided (välja
arvatud ristimiste jaoks). Riideid on võimalik osta külalistemajas asuvast jaotuskeskusest.
Igapäevased templitöötajate ettevalmistuskoosolekud toimuvad kell 9.00 ja 14.15.
Templi kantseleid tuleb saabuvatest rühmadest alati ette teavitada (nt noorte ristimisrühmad), et
saaks teha vajalikud ettevalmistused.
Juhised omaenda talitusi saavatele külastajatele
Omaenda talituste jaoks võtke palun ühendust oma kogudese ja ringkonna juhatajaga, et saada
templisoovitus talituste teostamiseks elavatele. Pärast seda peaksite ühendust võtma templi
kantseleiga, et panna kirja kuupäev ja aeg. Abielluda sooviv paar peab saama kohalikust
perekonnaseisuametist abieluvõimetõendi ja saatma selle templi kantseleisse piisava ajavaruga
enne abiellumist.
Kui teil on pitseerija osas eelistusi, palun võtke temaga ise ühendust. Pitseerijate nimed ja
kontaktandmed saab templi kantseleist.
Juhised templi külastajatele
Talitustele registreerimiseks palun võtke ühendust templi kantseleiga tel. +358 9 849 3710,
e-kirja teel helsi-off@ldschurch.org või külalistemajaga tel. +358 9 8493 7140, e-kirja teel
helsi-hos@ldschurch.org.
Valgeid templis tehtavate peretalituste kaarte saab printida kodus, kogudusehoones või
pereajalookeskuses, kasutades FamilySearch programmi, valides „Print Family Name Cards”.
Valides FamilySearch programmis „Print for FOR”, on teil võimalik printida ka triipkoodiga leht
PDF-formaadis, mille saab enne templi külastamist saata templi kantseleisse posti või e-kirja teel
helsi-off@ldschurch.org. Selle lehe alusel saab templi kantselei printida värvilised peretalituste
kaardid, mille saab kätte kantseleist. Vajadusel saab saatmise juhiseid templi kantseleist telefonil
+358 9 849 3710. Kui toote lehe ise templi kantseleisse, siis palun jätke vähemalt pool tundi
aega selle käsitlemiseks.
Külalistemaja broneeringud (E 12.00–19.30, T–R 9.00–19.30, L 9.00–14.00):
Telefon:
+358 9 8493 7140
E-post: helsi-hos@ldschurch.org
Skype:
Helsinki Finland Temple
Külalistemaja vastuvõtt avatakse esmaspäeviti kell 12.00. Külalistemajas saab broneerida
peretubasid või üksikuid voodikohti. Voodikoha hind on 5 eurot öö ja peretoa hind 35 eurot öö.
Lisamadratseid (põrandale) ja voodilinasid saab rentida 3 eurot öö. Madratsitel ei saa ööbida
voodilinadeta.
Lastele, kes kannavad veel mähkmeid, on saadaval tasuta lapsehäll ka siis, kui nende vanemad on
broneerinud endale üksikvoodi.

Alla 12-aastased peavad olema nii külalistemajas kui ka templi ümbruses täiskasvanud isiku
järelevalve all.
Puudega külastajad, kes vajavad abilist, saavad ööbida peretoas hinnaga 5 eurot öö, sama hind
kehtib nende abilistele.
Ööbimist broneerides andke teada ka seda, millistel talitustel soovite osaleda. 12-aastastelt ja
vanematelt nõutakse vähemalt ühel templitalitusel osalemist päevas. Külalistemajas ööbimiseks
peab neil olema kehtiv templisoovitus.
Reisijuhised:
Kui saabute ühistranspordiga, vaadake palun juhiseid Helsingin Seudun Liikenne (HSL, Helsinki
Regional Transport Authority) veebilehel www.reittiopas.fi. Teenuse kasutamiseks võite valida
soome, rootsi või inglise keele.
Helsingi südalinnast sõidab templi juurde paar otsebussi (Elielinaukio väljakult rongijaama kõrval,
bussid nr 218 ja 235). Värskeima info templisse sõitmise kohta leiate reisijuhist „Reittiopas”.
Bussisõit kestab umbes tund aega.
Üksikpileteid saab osta bussist ja trammist. Rongis pileteid ei müüda. Sõidupileteid müüakse
R-kioskis, piletimüügiautomaadis või e-poes. Sõidupiletit on võimalik osta ka mobiilirakenduse
vahendusel.

