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JOHDANTO

Kannelmäen seurakunnan vuosikertomus
tarjoilee kuvin ja sanoin kattauksen seu-
rakunnan keskeisiin tapahtumiin ja tilas-
toihin vuodelta 2013.

Visionsa mukaisesti seurakunta on roh-
keasti läsnä arjessa ja juhlassa. Tämän
näyn innoittamana jalkautumisten määrää
on lisätty esim. soppatykki-kohtaamisten
myötä. Joulun alla jalkauduttiin jakamaan
Suurella sydämellä -piparkakku-
tervehdyksiä ihmisille asemien aamu-
ruuhkassa.

Seurakunnan toimitila Paikka on auki jo-
kaisena arkipäivänä Kauppakeskus Kaa-
ressa. Sosiaalisessa mediassa seurakun-
ta on ollut entistä enemmän läsnä omien
Facebook-sivujen kautta sekä pitämällä
yhteyttä alueella toimiviin verkostoihin.

Läsnäolo juhlassa liittyy jumalanpalveluk-
siin, kirkollisiin toimituksiin, konfirmaatioi-
hin sekä kirkkovuoden keskeisimpiin juh-
liin, joista joulu ja pääsiäinen nousevat
erityisesti esille. Osa yhteisistä juhlista
rakentuu ihmisen elämänkaaren tärkeisiin
taitekohtiin, kuten koulunsa aloittavien
siunaaminen, kymppijuhlat ja ikäihmisten
syntymäpäivät. Taiteidenyönä 22.8. seu-
rakunta oli mukana Kanneltalolla järjeste-
tyssä Hehku eli rakkaudesta -
tapahtumassa. Auditorioon rakennetussa
vihkikappelissa neljä paria solmi aviolii-
ton.

Seurakunnan jäsenmäärä ja sen myötä
taloudelliset resurssit ovat laskeneet
vuonna 2013.  Näyttää siltä, että alavirei-
nen kehitys taloudessa jatkuu lähivuosi-
na. Toiminnallisella puolella ei toistaiseksi
ole tarvinnut tehdä merkittäviä supistuk-
sia. Erityinen ilonaihe ovat olleet seura-
kunnassa toimivat vapaaehtoiset vas-
tuunkantajat, jotka ovat antaneet omaa
osaamistaan yhteiseen käyttöön.

Toimintavuoden aikana seurakunnan or-
ganisaatiota on kevennetty, ja kokousten
määrää vähennetty. Diakonia ja aikuistyö
yhdistettiin palvelun kokonaisuudeksi ja
lapsi- ja nuorisotyö kasvatuksen kokonai-
suudeksi.

Seurakunnan pitkäaikaisin tilahanke,
Malminkartanon kappeli, saatiin päätök-
seen vuoden lopussa ja ensimmäinen
julkinen tilaisuus pidettiin kappelin pihalla
ja ulkorappusilla jouluaaton hartauden
merkeissä.

Hyvin hoidettu messu ja monipuolinen
musiikkielämä näkyvät positiivisella taval-
la kaikessa seurakunnan toiminnassa.
Parhaimmillaan kaikki se työ, mitä seura-
kunnassa tehdään, koituu alueen ihmis-
ten hyväksi lisäten uskoa, toivoa ja rak-
kautta.

Sakari Enrold

 17 270 eri-ikäistä ihmistä osallistui Kannel-
mäessä jumalanpalveluksiin v. 2013.

JUMALANPALVELUKSET

Seurakunnan pääjumalanpalvelus sun-
nuntaisin klo 10 Kannelmäen kirkossa on
seurakunnan hengellisen elämän keskus.
Sinne toivotetaan tervetulleeksi kaikki
vauvoista vaareihin, ja siellä sanaa ja
sakramentteja lähestytään koko sillä rik-
kaudella jota luterilaisuus Suomessa tänä
päivänä pitää sisällään.
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Keskiviikkoiltojen viikkomessulla kirkossa
on pienehkö, mutta uskollinen osallistuja-
joukkonsa. Viikkomessuissa tunnelma on
vuorokaudenajasta, osallistujajoukosta ja
tilasta johtuen pääjumalanpalvelusta ehkä
hieman herkempi ja intiimimpi.

Kirkon etuosassa on leikkimatto pienimpiä
messussa kävijöitä varten.

Toinen keskiviikkoillan jumalanpalvelus,
Kartsakirkko, toteutuu nuorten avoimien
ovien päätteeksi nuorisotila Nurkassa. Se
kokoaa vaihtelevan joukon nuoria hiljen-
tymään hetkeksi Sanan ja rukouksen ää-
relle.

Ekaluokkalaiset siunattiin koulutielle.

Myös Kannelmäen kirkon kappelissa on
jumalanpalveluselämää. Kevät- ja syys-
kaudella vietetään joka toinen tiistai dia-
koniatyön johdolla Aamupysäkin aamueh-
toollinen, jonka jälkeen syödään yhdessä
aamupalaa. Paljon lähemmäs alkukirkon
messua ei ole kai ainakaan periaatteen
tasolla mahdollista enää päästä.

Oma hieman karnevalistisempi ja iloitte-
levampi tunnelmansa on rippikouluryhmi-
en konfirmaatiomessuissa, joissa lauluja
säestää nuorisobändi ja koolla on tavallis-
ta enemmän väkeä. Monta kertaa on nii-
den jälkeen kuultu kommenttina: ”Voiko
kirkossa olla näin kivaa?”

Koulujen kevätkirkon saarnaan tuotiin konkre-
tiaa tutuilla tavaroilla.

Muksukirkko on perheen pienimpien oma
kirkkohetki, jossa on mahdollisuus myös eh-
toolliseen.

Muita jumalanpalveluksia vuosittain ovat
kouluunlähtevien siunaus sekä päivähoi-
don ja koulujen hartaushetket. Kevät- ja
joulukirkoissa on aina oma iloinen ja odot-
tava tunnelmansa, koska niihin kuitenkin
liittyy myös lomalle pääsyn ilo.

Seurakunta kutsuu erikseen jumalanpal-
velukseen vuoden aikana syntyneet vau-
vat sekä ikäihmiset, jotka ovat täyttäneet
pyöreitä tai puolipyöreitä 70 v. ylöspäin.
Lisäksi järjestettiin teemamessuja rippi-
koululle ja nuorisotyölle, Yhteisvastuulle,
lähetykselle, diakonialle, vanhuksille ja
lähimmäisille.
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Puuhamessussa Mikkelinpäivänä.

Perhemessuja vietettiin neljä kertaa ja
perheen pienimpien Lasten kirkkohetkiä
ja Muksukirkkoja yhteensä seitsemän
kertaa.

Hiljaisuuden ja Luottamuksen messuja
järjestettiin neljä kertaa viikkomessun ai-
kaan. Myös tuhkakeskiviikon messu vie-
tettiin Hiljaisuuden messuna Taizé-lauluja
laulaen. Historian kolmas Mätismessu
järjestettiin suvivirren sunnuntaina Mätä-
joen varrella.

Luottamuksen messut ovat tunnelmallisia
hiljaisuuden ja Taizé-laulujen messuja.

Kamarikuoro Vox Canora ja soitinyhtye Kan-
taattimessussa helmikuussa.

Gospelmessun lauluja sai tulla opettelemaan
ennen messun alkua.

Mätismessu vietettiin suvivirren sunnuntaina
Mätisfestareiden alkajaisiksi.

Ehtoollisenvietto alkamassa Mätäjoen varrel-
la.

Jumalanpalvelusta ovat tietysti myös tär-
keisiin elämänkaaren tapahtumiin liittyvät
kirkolliset toimitukset: kaste, avioliittoon
vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Kir-
kolliset toimitukset tavoittivat kertomus-
vuonna lähes 6000 ihmistä.

Merkille pantavaa oli, että joulunajan ju-
malanpalvelukset ja hartaudet kokosivat
aiempaa enemmän kirkossakävijöitä.
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Kanneltalon auditorio muuntui Taiteiden yönä
seurakuntien yhteisin messuseinin ja omin
varustein vihkikappeliksi.

Taiteiden yönä Kanneltalossa solmittiin neljä
avioliittoa.

Kannelmäki-liike antoi tuoreille vihkipareille
muistoksi teemaan sopivat rintanapit.

Pyhäinpäiväniltana sytytettiin kynttilät vuoden
aikana kuolleille seurakunnan jäsenille.

”Sinun puolestasi annettu ja vuodatettu.”

KIRKKOHERRANVIRASTO

Kevään aikana työstettiin seurakunnan
vastuumatriisit liittyen Helsingin seura-
kuntayhtymän Talous- ja henkilöstöhallin-
non prosessien kehittämiseen seurakun-
nissa. Vastuutehtävät kartoitettiin, toimin-
takertomusten, tilastojen, talousarvion,
toiminta- ja taloussuunnitelman, hankinto-
jen, osto- ja myyntilaskujen, palvelussuh-
de, työajanhallinta ja poissaolojen sekä
käteisen rahan käsittelyn osalta erikseen.

Seurakuntaneuvoston asiakirjojen laadin-
nassa otettiin käyttöön syksyllä Dynasty
360 -asianhallintaohjelma. Seurakunta-
neuvoston pöytäkirjat laitettiin myös net-
tiin.

Tuomiokapitulin väkeä ja työntekijöitä koolla
kappelissa marraskuun lopulla.

Helsingin seurakuntayhtymän tarkastus-
toimen tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski
ja tarkastaja Heta Laurell suorittivat syk-
syllä seurakunnan talouden ja hallinnon
sisäisen tarkastuksen.
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Virasto oli avoinna asiakkaille edellis-
vuosien tapaan ma–pe klo 9–14. Asiak-
kaita palveltiin puhelimitse, sähköpostitse,
kirjeitse ja paikan päällä virastossa sekä
Paikassa.

VIESTINTÄ

Seurakunta on lisännyt viestintää erityi-
sesti Facebookissa. Seurakunnan some-
työryhmä perustettiin syksyllä. Ryhmässä
kaikki työalat ovat edustettuina. Lisäksi
monet työntekijät ovat verkostoituneet
alueemme Facebook-ryhmiin ja osallistu-
vat niissä käytäviin keskusteluihin. Tiedot-
taja on toiminut myös ylläpitäjänä ja sisäl-
löntuottajana muutamilla seurakuntien
yhteisillä Facebook-sivuilla.

Pitkäperjantain Facebook-julkaisun kuva oli
Toimintakeskus Jennystä.

Info-tv Paikassa välittää tietoa seurakun-
nan ja seurakuntien yhteisestä toiminnas-
ta sekä tunnelmia tapahtumista, kirkosta,
kirkkovuodesta ja vuodenajoista.

Kirkko soikoon info-tv:ssä.

Seurakunnan nettisivujen toimittaminen
on hoidettu keskitetysti virastosta. Tyttö-
jen ja poikien, nuorten ja rippikoulutyön
sivuista mestat.fi-sivustolla vastaa kasva-
tuksen tiimi.

Seurakunta ilmoitti toiminnastaan perin-
teiseen tapaan Kirkko & kaupunki -
lehdessä sekä Tanotorvessa, Kartanon-
väki -lehdessä ja verkossa. Kausiesitteitä
tehtiin kevät-, kesä- ja syyskaudeksi sekä
suppeampi esite joulun ajan tapahtumis-
ta.

KIRKON PALVELUSKUNTA

Suntioiden kokenut tiimi, kirkon palvelus-
kunta, auttaa muita työntekijöitä ja seura-
kuntalaisia toimimaan seurakunnan kai-
kissa tiloissa. Suntiot ovat huolehtineet
tiloista laajasti; pintaremonteista ja val-
vonnasta viihtyvyyden ylläpitämiseen ja
viherkasvien hoitoon. Tiimi on osallistunut
joulukuvaelmien ja pääsiäistapahtuman
lavastukseen, Paikan jouluikkunan val-
mistamiseen sekä kirkon jouluseimen ja
pääsiäishaudan pystytykseen.

Tietäjät ovat saapuneet seimelle.
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Suntiot ovat osallistuneet myös messujen
ja muiden toimitusten valmisteluun, opas-
tukseen ja valvontaan. Tiimin tehtäviin on
myös kuulunut valmistella, valmistaa ja
tarjoilla erilaisissa kahvi- ja ruokatilai-
suuksissa. Suntiot ovat myös huolehti-
neet seurakunnan teknisestä tuesta, jo-
hon on kuulunut mm. videotykkien ja atk-
laitteiden asentaminen, äänentoisto ja
kulunvalvonta.

Valaistuksella on tärkeä rooli näytelmien ja
kuvaelmien tunnelman luomisessa.

Paimenia Paikan jouluikkunassa. Lyijyjal-
kanuket ovat työtuvan emännän Ulla Hyttisen
tekemiä.

Paikan jouluikkunan seimiasetelma oli pää-
suntio Juha Lepistön pajasta.

Joulukuussa valmistui seurakunnan
inventaario, jonka tekeminen vaati suurta
panosta usealta tiimin suntiolta. Tiimi oli
myös tyhjentämässä Malminkartanon
seurakuntakotia ja osallistui Malminkarta-
non kappelin suunnitteluun yhteistyössä
kiinteistötoimiston kanssa.

Malminkartanon seurakuntakoti oli v. 2013
suljettu remontin vuoksi.

Tältä Malminkartanon kappelin tuleva kappe-
lisali näytti elokuussa…

…ja tältä valmistumisvaiheessa loppuvuodes-
ta.
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KIRKKOMUSIIKKI

Kannelmäen seurakunnasta voi rehelli-
sesti sanoa, että musiikki läpäisee seura-
kunnan elämän ja melkein kaiken toimin-
nan. Harvassa oli tänäkin kertomusvuon-
na tilaisuudet, joissa musiikki ei olisi ollut
olennainen osa yhteistä kokoontumista.
Rikkaan jumalanpalvelusmusiikin ja kon-
serttien lisäksi on syytä nostaa esiin ne
monet yhteislaulutilaisuudet, joita seura-
kunnassa myös vuonna 2013 järjestettiin.

Pienet Kannelnaperot yhteisesiintymisessä
lapsikuoro Kannelkellojen kanssa.

Lähetyskööri lähetyskentiltä tuoduissa pu-
vuissa.

Lauletaan yhdessä  -yhteislaulu-
tilaisuuksia järjestettiin kevät- ja syys-
kaudella joka toinen viikko. Siellä vieraili-
vat mm. harmonikkataiteilija Niina Riihi-
ranta ja kirjailija-runoilija Pia Perkiö.

Kirjailija-runoilija Pia Perkiö oli vieraana Lau-
letaan yhdessä -yhteislaulutilaisuudessa
maaliskuussa.

Virrestä voimaa -illoissa vierailivat sop-
raano Outi Tuppurainen sekä Holman
veljekset, jotka laulattivat Anna-Maija
Raittilan ja Niilo Rauhalan virsiä. Virrestä
voimaa -iltojen kuudettakymmenettä ker-
taa juhlisti piispa Eero Huovinen, joka
luennoi Enkeli taivaan -virrestä.

Holman veljekset lauloivat ja laulattivat Vir-
restä voimaa -illassa lokakuussa.

Kauneimpia joululauluja jalkauduttiin lau-
lamaan entistä enemmän kirkon seinien
ulkopuolelle. Monien rakastamia joululau-
luja laulettiin Kannelkodissa, Kannelmäen
ja Rumpupolun palvelutaloissa, Maison-
ja Sarannekodeissa, Kotien puolesta
-kerhossa Haagassa, Fazer-Amican hen-
kilökunnan kanssa, sekä Kannelmäen ja
Malminkartanon kirjastoissa. Kirkossa
lauletut Kauneimmat joululaulut kokosivat



9

parhaillaan 550 laulajaa yhteen tilaisuu-
teen.

Emerituspiispa Eero Huovinen kertoi Enkeli
taivaan -virrestä joulukuun lopulla.

Marianpäivän konsertissa esiintyivät Tuuli
Lindeberg ja Lotta Emanuelsson.

Ulapoilla, satamissa -yhteiskonsertissa Jukka
Perko Avara ja …

…Kannelkellot.

Konserttitarjonnassa kuultiin kevätkaudel-
la sopraano Tuuli Lindebergin ja pianisti
Lotta Emanuelssonin esittämä Paul Hin-
demithin laulusarja Marian elämä.  Kirkko
soikoon -viikon konsertissa huhtikuussa
Jukka Perkon Avara trio esiintyi yhdessä
lapsikuoro Kannelkellojen kanssa. Kesäil-
lan musiikkia -sarjassa esiintyivät mm.
vaskikvintetti Väärä vitonen sekä sopraa-
no Kristiina Olanto. Sirkku Rintamäen
säveltämä kokonaisuus Puutarhan punai-
nen verho esitettiin sekä Kannelmäen
että Järvenpään kirkoissa.

Kamarikuoro Vox Canora ja soitinyhtye esitti-
vät elokuussa Sirkku Rintamäen säveltämää
ja Kaisa Raittilan sanoittamaa musiikkia Puu-
tarhan punainen verho -konserteissa Kan-
nelmäen kirkossa ja…

…Järvenpään kirkossa.

Seurakunnan lapsi- ja nuorisokuoro Kan-
nelkellot tunnetaan jo laajasti seurakun-
nan rajojen ulkopuolellakin. Kuoro onkin
saanut monia kutsuja ja luottamustehtä-
viä. Erityinen kunnia kuorolle oli esiinty-
minen Eduskunnan 150-vuotisjuhla-
jumalanpalveluksessa suorassa televisio-
lähetyksessä tuomiokirkossa 18.9. Syk-
syn 2013 alussa Kannelkellojen jäseniä
oli ennätykselliset 60 lasta ja nuorta.
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Nuorisokuoro Kannelkellot julkaisi joululevyn
Marian kehtolaulu – lauluja jouluyössä.

Vuoden suurin yksittäinen ponnistus mu-
siikkityön saralla oli luultavasti nuoriso-
kuoro Kannelkellojen joululevy, joka to-
teutettiin lähes kokonaan omin kanttori-
voimin. Levy julkaistiin konsertissa 8.12.
ja soi joulukuussa mm. Radio Dein kana-
valla.

Kesäillan musiikkia -konserttisarjassa esiintyi
mm. Sarastus-yhtye.

Nuorten aikuisten K18-laulu- ja musiikki-
ryhmä toimi aiempaa vakituisemmalla
treeniaikataululla ja osallistui moniin ta-
pahtumiin, erityisesti Hiljaisuuden ja Luot-
tamuksen messuihin.

Luottamuksen messun musatreeneissä.

KASVATUS

Seurakuntamme kasvatustyössä punai-
sena lankana oli kertomusvuonna Helsin-
gin seurakuntien yhteiset Pienelle parasta
ja Nuorelle parasta  -jäsenyyden tuki-
hankkeet. Niissä pyritään mm. kasteen
merkityksen korostamiseen, sekä Jee-
suksen esimerkin tavoin nostamaan lap-
set ja nuoret esimerkeiksi uskon salai-
suudesta.

Yhteistyö alueen päiväkotien, koulujen ja
muiden lasten ja nuorten kanssa toimivi-
en tahojen kanssa oli pääosin hyvää ja
molemminpuolista iloa tuottavaa. Seura-
kunta nauttii alueen toimijoiden luotta-
musta ja Kaarelan alueella on paljon kiin-
nostusta yhteistyöhön alueen lasten ja
nuorten parhaaksi.

Tervetuloa
kirkkoon, lap-
set!

Lapset
Seurakunnan lapsityössä elettiin vanhas-
ta luopumisen ja uuden syntymisen vuosi.
Kevätkaudella päiväkerhoryhmät olivat
täynnä, mutta syyskaudella kerholaisten
määrässä tapahtui yllättäen huomattava
lasku. Vähäisen kiinnostuksen vuoksi
Jennyn perhekerho lopetettiin ja uutena
toimintana Jennyssä aloitti maanantai-
iltaisin Perheiden toimintaillat.
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”Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta
suurinta katsomaan.”

Turvallista matkaa kotikirkolta päiväkotiin!

Leikkiä ja laulua perhekerhojen ja perhepäi-
vähoidon kevätkirkossa.

Kirkolla pitkään järjestetyt Lasten kirkko-
vartit muuttivat myös muotoaan. Niissä
siirryttiin enemmän jumalanpalveluskas-
vatuksen suuntaan Muksukirkko -nimen
alla. Muksukirkossa lapsilla oli mahdolli-
suus tutustua jo pienestä pitäen ehtoolli-
sen sakramentin salaisuuteen.

Päiväkerhojen toukokuisen kevätjuhlan esiin-
tyjiä.

Muksukirkossa rukousalttarilla on tilaa kaikille
tärkeille asioille.

Kotikirkkoviikko kokosi jälleen ison iloisen
joukon lapsia päiväkodeista ja kouluista
tutustumaan omaan kirkkoonsa.  Seura-
kunnan perinteiset draamalliset joulu- ja
pääsiäistapahtumat saivat myös jälleen
kerran paljon positiivista palautetta.

”Miten urkuja soitetaan?” Kari näyttää koti-
kirkkoviikolla.
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”Miksi alttarille tullaan?” Kysyttiin kotikirkko-
viikolla.

Sadat alueen lapset ja nuoret näkivät joulu-
näytelmän Kannelmäen kirkossa.

Getsemanen puutarhassa. Lapsiryhmä pää-
siäisvaelluksella kirkon kappelissa.

Viimeinen ateria Kannelmäen kirkon kappe-
lissa.

”Hauta on tyhjä!” Hämmästyneitä naisia pää-
siäisaamuna haudalla.

”Jeesus nousi haudastaan ja elää ikuisesti!”

Varhaisnuoret ja nuoret
Varhaisnuorten toiminnassa uuden ava-
uksen teki syksyllä 7-clubi, jonka tarkoi-
tus on toimia siltana kerhotoiminnan, var-
haisnuorten päivystysten ja nuorten toi-
minnan välillä. Klubi hakee vielä muoto-
aan, mutta sille on olemassa selkeä tila-
us. Kerhotoiminnassa erityinen ilon aihe
oli puolestaan jatkuva ylitarjonta innostu-
neista nuorista kerhonohjaajista. Leiri- ja
retkitoimintaa hankaloitti seurakunnan
kiristyvä talous, mutta ne retket ja leirit
jotka voitiin toteuttaa, olivat hyvin suosit-
tuja.

Leirievästä.
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Hyvää pääsiäistä! Jokainen pääsiäistapahtu-
maan osallistunut sai piirtää oman kätensä
tervehdykseksi kaikille kirkossa kävijöille.

Yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskeli-
joiden toiminnassa uusi iloinen avaus oli
Suomalais-venäläiset nuortenillat, joista
vastasi seurakuntayhtymän venäjänkieli-
sen työn teologi.

Tyttöjen ja poikien Hiiohoi-leirillä kesäkuussa.

Nurkassa järjestettiin avoimien ovien li-
säksi tuttuun tapaan askartelua, leffailtoja
ja juhlia, sekä nyt myös enemmän harta-
uksia, koska perinteinen Kartsakirkko siir-
tyi kappelista Nurkan tiloihin.

Isoskoulutuksen aloitti edellistä vuotta
selkeästi pienempi joukko, mutta he ovat
olleet sitäkin tiiviimpi ja sitoutuneempi
ryhmä. Vuoden 2013 rippikouluihin oli
halukkaita isosia jälleen kerran paljon
enemmän, kuin mitä niihin voitiin ottaa.
Se kertoo puolestaan seurakunnan rippi-
koulujen hyvästä maineesta.

Riparivarusteiden pakkaaminen linja-autoon
on taitolaji.

”Varusteet kunnossa, check.”

Näillä eväillä isonen jaksaa matkustaa Kant-
susta Partaharjulle.
Rippikouluissa pystyttiin osoittamaan kai-
kille seurakunnan ripari-ikäisille mieluinen
leirivaihtoehto. Pöyhölän rippikoululeiri
kertomusvuonna 2013 jää todennäköises-
ti pitkän historiansa viimeiseksi, koska
Nuorten Keskus luopui Pöyhölästä ja siir-
tyy Partaharjuopiston tiloihin Pieksämäel-
le. Elämä on luopumista myös rippikoulu-
työssä, mutta uutena tuttavuutena kuvioi-
hin tuli mukaan puolestaan merellinen
Porkkalan leirikeskus, josta saatiin paljon
hyviä kokemuksia pienemmän ryhmän
kanssa toimimisesta.
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Paljon muuttuu, yksi pysyy.

PALVELU

Seurakunnan perinteisen aikuistyön oma
itsenäinen elämä ja historia päättyivät
kertomusvuoden alkupuolella, kun se yh-
distyi diakoniatyön kanssa yhteiseksi Pal-
velun vastuualueeksi. Kyse ei ollut kui-
tenkaan ”pakkoliitoksesta”, vaan luonte-
vasta yhteistyön lisäämisestä pienenevi-
en resurssien keskellä.

Torstaisten kesäiltojen ohjelmassa oli mm.
vaellus Kaarelan huipulle.

Pastori Riitta Järvisen eläkkeelle jäämistä
juhlistettiin kirkkokahveilla tammikuussa.

Aikuistyö
Perinteisen aikuistyön tutut toimin-

nat eivät organisaatiomuutoksesta häiriin-
tyneet - ja miksi olisivatkaan; toimivathan
ne vapaaehtoisten vastuuta kantavien
seurakuntalaisten voimin. Perinteiset viisi
raamattupiiriä, aamurukouspiiri sekä Sa-
nan ja rukouksen illat jatkoivat syventy-
mistään Sanaan ja keskusteluun Jumalan
kanssa. Jo pitkään kaivattuun miestyöhön
tuli vastaukseksi myös vapaaehtoisvoimin
aloittanut Äijäpiiri. Samalla periaatteella
kokoontuivat keväällä Energiaa elämään -
psykodraamaryhmä ja ympäri vuoden
Kotipiiri. Myös Keskiviikkoillan kahvit oli-
vat hyvä esimerkki palvelun tiimin ja va-
paaehtoisten yhteisprojektista.

Viittomakielinen raamattupiiri kokoontuu noin
kerran kuukaudessa. Piiriä pitkään luotsannut
Terhi Mertala sai syyskuussa Diakonian mer-
kin tunnustuksena diakonisesta yhteistyöstä
ja toiminnasta.

Retkiä aikuisten kanssa tehtiin Kampin
kappeliin, iltasalaatille Café Lasipalatsiin,
Malminkartanon täyttömäelle sekä hie-
man pidemmälle Lahteen ja Kotkaan.
Monelle hyvin tärkeiden laitosvierailujen
kohdalla uusi kontakti oli Invalidiliiton Va-
lidia-koti, jonka asukkaille esiteltiin seura-
kunnan toimintaa kahteen otteeseen Pai-
kassa.

Ja mitä on elämä ilman juhlaa? Ikäihmis-
ten syntymäpäiviä vietettiin ensin huhti- ja
sitten lokakuussa. Lisäksi järjestettiin pe-
rinteiset ja entistäkin suurempaa suosiota
nauttineet Eläkeläisten kevät- ja joulujuh-
lat. Uutta armon vuotta juhlistettiin puo-
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lestaan Jennyssä uudenvuodenvas-
taanotolla.

Eläkeläisten kevätjuhlassa esitettiin näytelmä
Koivu ja tähti. Kuvassa tarinan kertojat.

Koivu ja tähti -näytelmän rooleissa esiintyi
joukko vapaaehtoisia ja työntekijöitä.

Joulunäytelmän esitys eläkeläisten joulujuh-
lassa.

Yhteistyö Kannelmäen kirjaston kanssa
laajentui entisestään. Kirjastossa järjes-
tettiin keväällä kristittyjen ykseyden ruko-
usviikolla ilta nimeltä Meillä rukoillaan.
Maaliskuussa tutustuttiin yhdessä Minna
Canthiin, ja huhtikuussa oli vuorossa Vel-

kailta. Syksyllä vietettiin Saima Harmajan
100-vuotisjuhlavuoden iltaa ja joulun alla
laulettiin luonnollisesti Kauneimmat joulu-
laulut. Tällä kertaa joululauluja laulettiin
myös Malminkartanon kirjastossa.  Kirjas-
toissa pidetyt Kauneimmat joululaulut -
tilaisuudet saivat runsaasti osallistujia.

Kauneimpia joululauluja laulettiin sekä Kan-
nelmäen että Malminkartanon kirjastoissa.

Diakonia
Diakonian vastuualueella vuosi oli valitet-
tavasti poikkeuksellisen raskas. Arkityös-
sä vastaan tulivat yhä selkeämmin talou-
dellisen taantuman seuraukset ja merkit.
Työttömyys, pätkätyöt ja erityisesti yksin-
huoltajien haasteet aiheuttivat ahdistusta
yhä useammille. Näiden seurauksena
kriisityö diakonia-asiakkaiden kohdalla
lisääntyi. Lisääntyneen avuntarpeen
kanssa jouduttiin syksyllä kamppailemaan
normaalia pienemmällä työntekijämääräl-
lä. Isoista haasteista huolimatta diakonia-
työntekijöistä loisti usko työn tärkeyteen
ja työhön lähettäjän hyvään tahtoon kaik-
kia kohtaan.

Aamupysäkki alkaa ehtoollisenvietolla kappe-
lissa ja jatkuu aamiaisella seurakuntasalissa.
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Aamupysäkin vapaaehtoiset emännät pysäh-
tyivät sämpylänpaistolta hetkeksi kuvattaviksi.

Diakoniatyöntekijöillä oli vuoden aikana
1034 asiakaskontaktia. Kesäkahvila- ja
soppatykki-jalkautumisissa tavoitettiin
puolestaan yli 800 ihmistä. Suurella sy-
dämellä -piparijakelu joulun alla toi hyvää
mieltä – tai ainakin piparin – noin neljälle-
sadalle työmatkalaiselle. Iloa tuotti erityi-
sesti se, että mukana eri tempauksissa oli
entistä enemmän vapaaehtoisia.

Soppaa, Sanaa ja seuraa Sitratorilla kesä-
kuussa.

Sosiaalityön kanssa yhteistyössä toteutet-
tu etsivän vanhustyön ryhmä Toivontupa
jatkoi toimintaansa ja kertoo jälleen omal-
ta osaltaan seurakunnan hyvästä mai-
neesta yhteistyökumppanina ihmisten
hyvinvoinnin eteen tehtävässä työssä.
Seurakunnan uusina pienryhminä aloitti-
vat Ilonpisara-ryhmä sekä Muistisairaan
läheisten ryhmä.

Myös diakoniatyössä panostettiin verkos-
toitumiseen sosiaalisessa mediassa, jotta
kanavia ihmisten tavoittamiseksi olisi
mahdollisimman paljon.

Paketissa on joululahja lapselle. Kiitos kaikille
Joulupuu-tempaukseen osallistuneille, kun
halusitte tukea vähävaraisia lapsiperheitä.

LÄHETYS

Seurakunnan lähetykseen liittyvän toi-
minnan perusrunkona toimi jälleen parit-
tomilla viikoilla kokoontunut Lähetyspiiri,
sekä parillisilla viikoilla kokoontunut Työ-
tupa, jossa valmistettujen käsitöiden tuot-
to ohjataan lähetyksen hyväksi.

Katinka Käyhkö (vas.) Suomen Lähetysseu-
rasta oli maaliskuussa lähetyspiirin vieraana
kertomassa Venezuelan työstä.

Lähetyksen asiaa seurakunnassa piti esil-
lä erityisesti lähetyksen vastuuryhmä.
Lähetyksen vastuupappi Nina Rajamäki
piti lähetyksen asiaa esillä mm. koulujen
aamunavauksissa ja rippikoululeirillä.
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Perinteisillä pääsiäismyyjäisillä on myös lähe-
tyksen myyntipöytä.

Etiopian nimikkolähetit Sari ja Vesa Lehtelä
olivat mukana messussa ja kirkkokahveilla
elokuussa. Lähetyspiirin Ulla Hyttinen haas-
tattelee.

Varoja lähetyksen hyväksi kerättiin perin-
teisillä adventti- ja pääsiäismyyjäisillä,
sekä Naisten illallisilla. Tuttuun tapaan
Naisten illallisten tuotot menivät Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi ja Kauneimpien
joululaulujen kolehtituotot Suomen Lähe-
tysseuran kautta vammaisten lasten oi-
keuksien puolesta tehtävään työhön.

Seurakunnan nimikkosopimukset ovat
yhä Vesa ja Sari Lehtelän työ Etiopiassa
(6500€), Venezuelan Wayuu-intiaanien
parissa tehtävä työ (6000€), Paulos
Huangin kristinopin opetustyö Kiinassa
(4000€), sekä Israelin vierastyöläistyö
(1500€).

Seurakunta oli työntekijä- ja vapaaehtois-
voimin vahvasti mukana Helsingissä ke-
säkuussa pidettyillä Valtakunnallisiin lä-
hetysjuhlilla. Lähetyspiiriläiset myivät Työ-

tuvan tuotteita juhlien Lähetystorilla ja
tiedottaja ja pääsuntio kuuluivat juhlia
valmistelleeseen Kansliatoimikuntaan.
Lisäksi suntiotiimi järjesti kolehtien rahan-
laskennan ja rahojen tilittämisen.

YHTEISVASTUU

Vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksen tuo-
tolla autettiin yksinäisiä vanhuksia Suo-
messa ja Kambodžassa. Perinteiseen
tapaan seurakunnan keräys keskitettiin
kahdelle kampanjaviikolle, joiden aikana
vapaaehtoiset ja työntekijät keräsivät lip-
pailla rahaa Kauppakeskus Kaaren aulati-
loissa. Kaari onkin osoittautunut erin-
omaiseksi yhteistyökumppaniksi monen-
laisille tempauksille.

Isoset ryhtyivät arkienkeleiksi ja lähtivät lipas-
kerääjiksi Yhteisvastuun hyväksi.

Näiden lisäksi lippailla kerättiin myös
kolmannella viikolla Kannelmäen ja Mal-
minkartanon juna-asemien läheisyydes-
sä. Myös isoskoulutuslaiset ryhtyivät ar-
kienkeleiksi ja lipaskerääjiksi lähimmäis-
ten auttamiseksi.

Keräyksen nettotuotto vuonna 2013 oli
8987,30€ joka on noin 100 euroa enem-
män kuin edellisenä vuonna. Keräysmuo-
doista eniten tuottivat lipaskeräykset,
mutta myyjäiset, kolehdit ja Naisten illalli-
nen olivat myös merkittäviä kerääjiä. Ke-
räyskulut olivat edellisvuodesta vain n.
kolmannes eli n.240€.
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Rovastikunnallisella luottamushenkilöiden
matkalla käytiin mm. Valamon luostarissa.

LUOTTAMUSHENKILÖT

Kannelmäen seurakunnan seurakunta-
neuvoston jäsenet:

Sakari Enrold, puheenjohtaja
Timo Sahi, varapuheenjohtaja
Erik Bärlund
Riitta Eisalo
Rasmus Granholm/ Seppo Haario
Anni Holopainen
Reijo Hänninen
Mikko Iivonen
Tarja Lamminperä
Mikko Myllys
Leena Rantanen
Leena Saastamoinen
Kaisa Seiro
Heli Simojoki
Juha Teräväinen

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisessä
kirkkovaltuustossa Kannelmäen seura-
kuntaa edustivat:

Reijo Hänninen
Tarja Lamminperä
Timo Sahi
Heli Simojoki

TYÖNTEKIJÄT

Kirkkoherra
Sakari Enrold

Papit
Aili Raitavuo, kappalainen
Virpi Koskinen, kappalainen
Olavi Hatakka, seurakuntapastori
Nina Rajamäki, seurakuntapastori
Lotta Pirilä, seurakuntapastori
Konsta Korhonen, seurakuntapastori
Riitta Järvinen, seurakuntapastori 31.1. asti

Kanttorit
Anne Myllylä, kanttori
Sirkku Rintamäki, kanttori/
Taru Hämäläinen, vs. kanttori
Kari Härkönen, kirkkomuusikko

Diakoniatyöntekijät
Tuula Kojo-Gregoriadis, johtava diakoniatyöntekijä
Heidi Metsälä, diakoni
Ulla-Maija Tuura, diakoni/
vs. diakoni Minna Valkiainen
Tiina Railo, vs. diakoni 12.8. asti

Nuorisotyönohjaajat
Kaija Aalto
Pekka Haanpää
Valtteri Jauhiainen
Tomi Sirkiä

Lapsityöntekijät
Marjo Visa, lapsityönohjaaja
Janette Lintelä, lastenohjaaja
Sanna Lång, lastenohjaaja
Helvi Nurminen, lastenohjaaja
Satu Peltonen, lastenohjaaja

Suntiot
Juha Lepistö, pääsuntio
Maija Lintelä
Harriet Sandvik
Jyri Niskanen
Jesse Enrold
Christina Peura

Kerhoemäntä
Ulla Hyttinen

Kirkkoherranvirasto
Jennika Holopainen, hallintosihteeri
Tiittu Paju, tiedottaja
Anna-Riitta Siitonen, seurakuntasihteeri
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