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JOHDANTO

Kannelmäen seurakunta on rohkeasti
läsnä arjessa ja juhlassa. Käytännössä
tämä näkyy siinä, että jalkautumisia ka-
dulla ja kauppakeskuksessa on lisätty ja
kirkollisten toimitusten merkitystä koros-
tettu järjestämällä erillinen kastepäivä
10.11.12 sekä Vihille 12.12.12 -hääpäivä.

Tunnelmallinen kastetta esittelevä video ku-
vattiin Kannelmäen kirkossa. Video on Toi-
vontuottajien tuotantoa.

Kastepäivänä 10.11.12 Kannelmäen kirkossa
kastettiin kuusi pientä ja vähän isompaa las-
ta. Seurakuntayhtymä tarjosi kasteväelle kak-
kukahvit.

Seurakunta on mukana monissa alueen
tapahtumissa. Suvivirren sunnuntaina
toukokuun lopussa järjestettiin toisen ker-
ran ulkoilmamessu Mätäjoki-festareiden
yhteydessä, ja elokuussa seurakunta oli
mukana Malminkartanon elojuhlissa. Yh-
teistyötä koulujen, päiväkotien, kirjaston,

alueella sijaitsevien palvelutalojen sekä
kaupunginosayhdistysten ja järjestöjen
kanssa on jatkettu.

Vihille 12.12.12 -tapahtumassa vihittiin Pai-
kassa kuusi ja Kannelmäen kirkossa seitse-
män paria.

Nuorisotiimiläiset päivystävät Paikassa tors-
taisin.

Seurakunnan omat Facebook-sivut otet-
tiin käyttöön maaliskuussa. Prisman Pai-
kan yhteydessä oleva info-TV on osoit-
tautunut hyväksi kanavaksi esitellä seu-
rakunnan toimintaa ja tapahtumia sekä
kirkkovuoteen liittyvää sanomaa. Kan-
nelmäen seurakunta on ensimmäinen,
joka on ottanut tiedotuksessaan käyttöön
kyseisen tekniikan.

Paikan toimintaa monipuolistettiin syys-
kauden alussa, kun siellä aloitettiin Tena-
vatuokiot lapsille keskiviikkoisin sekä vi-
rastopaikka (kirkkoherranvirasto) perjan-
taisin klo 12–15.
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Yleisesti voidaan todeta, että seurakun-
nan resurssit eivät kasva lähivuosina.
Vapaaehtoisten vastuunkantajien merki-
tys tulee entisestään lisääntymään. Heik-
kenevästä talousnäkymästä huolimatta
Kannelmäen seurakunta pystyy hoita-
maan perustehtävänsä hyvin myös tule-
vina vuosina.

Luottamushenkilöitä ja työntekijöitä koolla
kehittämishankkeen tiimoilta.

Tilastoissa ei toimintavuoden aikana ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia. Seura-
kunta kutsuu vuoden aikana jäseniään
yhteen monilla tavoin, joista esimerkkeinä
vuodelta 2012: vauvakirkko, kouluunläh-
tevien siunaaminen, ikäihmisten synty-
mäpäiväjuhlat, eläkeiän kynnyksellä -
tilaisuus sekä nelivuotissynttärit.

Piispa Irja Askola, hiippakuntadekaani Reijo
Liimatainen ja lakimiesasessori Ritva Saario
vierailivat Kannelmäessä tammikuussa. Päi-
vän ohjelmassa oli mm. työntekijöiden ja luot-
tamushenkilöiden tapaaminen.

Seurakuntatalon sisäkatto oli remontissa
helmikuussa.

Toukokuinen myrsky kaatoi puun Maununne-
van seurakuntakodin päälle.

Paikkaan saa tulla pistäytymään tai viipyile-
mään.

Seurakunnassa vuonna 2010 aloitettu
kehittämishanke saatiin päätökseen vuo-
den lopussa ja parhaillaan on käynnissä
päivitetyn mission ja vision jalkauttaminen
arjen toimintoihin.
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JUMALANPALVELUS-
ELÄMÄ

Seurakunnan pääjumalanpalvelus pidet-
tiin sunnuntaisin klo 10 Kannelmäen kir-
kossa. Keskiviikkoiltaisin oli viikkomessu
kirkossa ja nuorten Kartsakirkko kappe-
lissa. Kevät- ja syyskaudella vietettiin joka
toinen sunnuntai Kartanomessu Malmin-
kartanon seurakuntakodilla ja joka toinen
tiistai diakonian Aamupysäkin ehtoollinen
kirkon kappelissa.

Kiitos Aamupysäkin emännille.

Muita jumalanpalveluksia olivat konfir-
maatiomessut, kouluunlähtevien siunaus
sekä päivähoidon ja koulujen hartaushet-
ket. Syyskuussa järjestettiin Taizé-
henkinen messu Taizé Helsinki 2012 -
tapahtumaan liittyen ja lokakuussa Viit-
tomakielinen messu. Seurakunta kutsui
erikseen jumalanpalvelukseen vuoden
aikana syntyneet vauvat sekä ikäihmiset,
jotka ovat täyttäneet pyöreitä tai puolipyö-
reitä 70 v. ylöspäin.

Vauvat läheisineen kutsutaan vuosittain kirk-
koon.

Kaikenikäiset ovat tervetulleita kirkkoon.

Lapsia varten on aulassa kirkkopussit lelui-
neen ja piirustusvälineineen. Kaikkein pie-
nimmille on leikkimatto kirkon etuosassa.

Oranssinpunaiset purjeet viittaavat Taizé-
henkiseen messuun.

Pyhäinpäiväniltana sytytetään kynttilä vuoden
aikana kuolleille seurakunnan jäsenille.
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Lämpö helli suvivirren sunnuntaina.

Konsta Korhonen saarnasi Mätismessussa.

Mätismessussa ehtoollinen otettiin vastaan
nurmikentällä.

Vuonna 2012 järjestettiin lisäksi teema-
messuja rippikoululle ja nuorisotyölle,
Yhteisvastuulle, lähetykselle ja diakonialle
yhteensä kuusi kertaa. Perhemessuja
pidettiin pääjumalanpalveluksen aikaan
kaksi kertaa kirkolla ja kaksi kertaa Mal-
minkartanon seurakuntakodilla.

Viikkomessun aikaan vietettiin viisi kertaa
Hiljaisuuden messu (ent. Taizé-messu),
Tuomashenkistä viikkomessua vietettiin
tuhkakeskiviikkona. Historian toinen Mä-
tismessu järjestettiin suvivirren sunnun-
taina Mätäjoen varrella.

Jumalanpalveluksiin osallistui kertomus-
vuonna yhteensä 20 615 henkeä. Kirkolli-
siin toimituksiin osallistui yhteensä 5 862.

Pieni johdatus messun sisältöön -vihkonen on
jaossa kirkon aulassa.

KIRKKOHERRANVIRASTO
JA TIEDOTUS

Kirkkoherranvirasto oli avoinna ma–pe klo
9–14. Asiakkaita palveltiin lisäksi puheli-
mitse, sähköpostitse ja kirjeitse. Perus-
tehtäviin kuuluivat kirkolliset toimitus- ja
tilavaraukset, avioliiton esteiden tutkinnat,
retki-ilmoittautumisten vastaanotot, talo-
us-, henkilöstö- ja tiedotusasiat sekä sih-
teerin tehtävien hoito kokouksissa. Jä-
senkirjanpitoon liittyvissä tehtävissä kai-
kissa Helsingin seurakunnissa siirryttiin
Kirjuri-järjestelmään lokakuun lopussa.
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Alkuvuoden virastossa työskenteli kaksi
päätoimista sihteeriä ja tuntityöntekijä.
Elokuussa hoitovapaalla ollut päätoimi-
nen sihteeri palasi virastotiimiin. Työnpai-
nopisteet sihteerien kesken jaettiin niin,
että yksi sihteereistä hoitaa talouteen liit-
tyviä tehtäviä, yksi toimii hallintosihteerinä
ja yksi tiedottajana.

Seurakunta ilmoitti toiminnastaan net-
tisivuilla ja viikoittain ilmestyvässä Kirkko
ja kaupunki -lehdessä sekä noin kuukau-
den välein ilmestyvässä Tanotorvessa.
Tapahtumamainoksia tehtiin ilmoitustau-
luille ja käsiohjelmia konsertteihin. Kau-
siesitteitä tehtiin kevät-, kesä- ja syys-
kaudeksi sekä suppeampi esite joulun
ajan tapahtumista. Nuorten tapahtuma-
tiedot keskitettiin seurakuntien mestat.fi-
sivustolle.

Syyskuisen Taizé-tapahtuman mainos info-
tv:ssä.

Facebook-
julkaisu
helluntain
odotukses-
sa.

Paikan info-tv:ssä on esitelty ajankohtai-
sia oman seurakunnan sekä Kirkko Hel-
singissä -tapahtumia sekä tuotu esille
kirkkovuoteen liittyvää hengellistä aineis-
toa. Seurakunnan toimintaympäristöksi
vakiintui myös sosiaalinen media, kun
seurakunnan Facebook-sivu perustettiin
maaliskuussa.

KIRKKOMUSIIKKI

Seurakunnan musiikkitoiminta jatkoi tut-
tuun tapaan hyvin monipuolisena ja rik-
kaana. Monien erilaisten jumalanpalve-
lusten lisäksi musiikki palveli ja hoiti ihmi-
siä toimituksissa, laitoshartauksissa, eri-
laisissa juhlissa ja leireillä. Musiikki on
läsnä miltei kaikessa seurakunnan toi-
minnassa ja se yhdistää kaikkia ikäryh-
miä.

Kannelnaperoiden ensi esiintyminen oli en-
simmäisen adventtisunnuntain messussa.

Kertomusvuotena yhteinen musisointi
aloitettiin aikaisempaa vieläkin nuorem-
malla joukolla. Kirkolla aloitti 3–5-
vuotiaiden lasten kuoro Kannelnaperot
palkkiotoimisen vetäjän johdolla. Kuoro
tuli selvästi tarpeeseen, koska se täyttyi
reilussa viikossa ja on ollut hyvin pidetty
toimintamuoto lapsiperheille. Lapsi- ja
nuorisokuoro Kannelkellojen toiminta oli
tuttuun tapaan vilkasta ja yhteistyötä teh-
tiin moneen suuntaan. Joulun alla Kan-
nelkellot toteutti myös seurakunnan jal-
kautumistavoitetta laulamalla joululauluja
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Kannelmäen Prismassa, Kanneltalossa
Kaarela-Seuran joulutapahtumassa sekä
Helsingin Stockmannilla.

Lapsi- ja nuorisokuoro Kannelkellot ilahdutti-
vat laulullaan useissa messuissa vuoden ai-
kana.

Kannelkellot osallistui toukokuussa Kirkon
Musiikkijuhlille Jyväskylässä.
Lapsikuoron pojista muodostettiin myös
Tiernapojat-ryhmä, joka esiintyi joulun
alla kolmesti. Tiernapoikien ryhmää veti
Vox Canora -kuorolainen Leea Korpijaak-
ko. Kokemukset olivat niin hyviä, että
syksyllä 2013 aiotaan kokeilla pojille
suunnattua avointa Tiernapoikakerhoa.

Kannelkellojen Tiernapojat.

Seurakunnan lapset ja nuoret osallistuivat
myös Kirkon Musiikkijuhlille Jyväskylässä
25.–27.5., jossa heidän panoksensa oli
merkittävä tapahtuman lasten ja nuorten
konserttien ja messujen osalta. Nuoriso-
kuoro oli myös mukana esilauluryhmässä
Helsingin kansainvälisessä Taizé-
tapahtumassa 28.–30.9. yhdessä Vox
Canora -kuoron kanssa. Samassa yhtey-
dessä nuorisokuoron vieraana oli Kan-
nelmäessä joensuulainen Tikva-kuoro,
jonka kanssa pidettiin samalla yhteiskon-
sertti.

Musiikista ja laulamisesta innostuneiden
nuorten messubändi ja nuorten lauluryh-
mät kokosivat vuoden aikana parikym-
mentä nuorta musisoimaan konfirmaa-
tiomessuissa sekä nuorten teemames-
suissa. K18-lauluryhmä jatkoi toimintaan-
sa ja kasvatti kokoaan muutamalla nuo-
rella aikuisella. Ryhmä kävi laulamassa
alueen vanhainkodeissa sekä oli mukana
joulunajan glögijalkautumisissa Malmin-
kartanossa ja Sitratorilla. Ryhmä toimi
edelleen projektiluontoisena, mutta saat-
taa muuttua vakituisemmaksi.

Näyttelijä Laura Malmivaara kertoi muistoja
Wilhelmi Malmivaarasta Virrestä voimaa
-illassa lokakuussa.

Aikuisten Lauletaan yhdessä -tilaisuudet,
sekä Virrestä voimaa -illat olivat myös
tuttuun tapaan hyvin suosittuja. Erityisen
suosittu oli 7.10. vietetty ilta Wilhelmi
Malmivaaran virsien äärellä; se kokosi
kirkkoon n. 160 veisaajaa. Monista kon-
serteista esimerkeiksi voidaan nostaa
vaikkapa kirkkovuoden vaiheisiin liittyvät
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konsertit: pitkäperjantaina Schola Sancti
Henricin keskiaikaisia lauluja, 1. advent-
tisunnuntaina Gloria-konsertti EOL- ja
Juvenalia-kuorojen voimin, sekä valvomi-
sen sunnuntaina Lux Aeterna -konsertti.

Länsi-Helsingin musiikkiopiston opiskelijoiden
ja opettajien barokkimusiikin Ex Occidente
Lux -konsertti maaliskuussa.

Schola Sancti Henrici esitti teoksen Agios o
Theos –  pitkäperjantain gregoriaanisia laulu-
ja.

Seeli Toivio, sello ja Hedi Viisma, kantele
konsertoivat Kesäillan musiikkia -konsertti-
sarjassa.

Syyskuinen konsertti Lauluja kohtaamisista:
Kaarina Ruusuvirta, laulu ja sävellykset, Jyrki
Myllylä, puhaltimet ja haitari sekä Kari Härkö-
nen, piano ja kitara.

Joensuulainen Tikva-kuoro lauloi Taizé-hen-
kisessä messussa ja Maitoa ja hunajaa -kon-
sertissa yhdessä Kannelkellojen kanssa.

Kitarataiteilija Janne Lehtinen esiintyi yhdes-
sä Juho Myllylän, nokkahuilu ja Anne Mylly-
län, urut, kanssa Lux Aeterna – ikuinen valo
konsertissa marraskuussa.
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Adventti-illan konsertissa Eteläsuomalaisen
osakunnan laulajat ja Juvenalia-kuoro solis-
teineen ja orkesteri.

LAPSET

Seurakunnan lapsityössä elettiin melko
tavallinen iloinen ja aktiivinen vuosi. Päi-
väkerhot kokosivat vuoden aikana n. 50
lasta, vaikka Jennyn päiväkerho joudut-
tiinkin laittamaan vuodeksi tauolle vähäi-
sen kiinnostuksen vuoksi. Koululaisten
iltapäiväkerho toimi tuttuun tapaan Mau-
nunnevan seurakuntakodilla, sielläkin
lapsia oli edellisvuotta hieman vähem-
män, n. 30. Perhekerhot kokoontuivat
edellisten lisäksi myös Kannelmäen kir-
kolla.

Päiväkerhojen kevätkirkko on koko perheen
juhla.

Lasten neljä kesäkurssia sekä kaksi ke-
säretkeä vetivät hieman yli sata osallistu-
jaa. Kesällä lapsiperheitä kokosi myös
perheiden kesäilta Malminkartanon seu-
rakuntakodilla. Unohtumaton kokemus
monelle oli varmasti adventin perhemes-
su, jossa jumalanpalvelusta vietti yhteen-
sä 455 lasta ja aikuista.

Pyhäkoulun "pehmeää penkkiä" kävi ko-
keilemassa n. 50 lasta. 22.4 järjestettyjä
4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlia Kannel-
mäen kirkossa vietti n. 70 lasta ja aikuis-
ta. Kirkkoon lapset tutustuivat lasten
avoimissa kirkkovarteissa ja erityisesti
vuosittaisen kotikirkkoviikon aikana.
Yleensä todella suosittu kotikirkkoviikko
sattui tosin koulujen syyslomaviikolle,
jonka vuoksi siihen osallistui tällä kertaa
vain reilu kaksisataa lasta.

Päivä- ja perhekerholaiset nauttivat Tuuli
Paasolaisen esittämästä musiikkisadusta
Prinssi ja kukka.

Varsinainen suurmenestys olivat joulun ja
pääsiäisen jumalanpalvelukset evanke-
liuminäytelmineen. Niihin ja kevätkirkkoi-
hin osallistui melkein 2000 lasta ohjaaji-
neen. Myös n.130 ekaluokkalaista lähe-
tettiin koulutielle ja uuteen elämänvaihee-
seen Kolmiyhteisen Jumalan siunauksin.

Pääsiäistapahtuma Kuvamatka pääsiäiseen
alkoi elokuvateatteriksi lavastetusta seura-
kuntasalista.
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Kuvamatkalla pääsiäiseen tutustuttiin myös
taideteoksiin Kannelmäen kirkolla.

Uutena avauksena toiminnassa oli las-
tenohjaaja Sanna Långin ohjaamat per-
heiden toimintaillat jotka kokosivat syk-
systä alkaen n. 40 osallistujaa. Uutta oli
myös hyvin suosittu Kannelnaperot-
kuoro, jossa yhdistyy sekä seurakunnan
lapsi- että musiikkityö. Lapsi- ja perhetyön
pastori Lotta Pirilä osallistui myös alueen
perhevalmennukseen hyvin kokemuksin.
Lotan äitiysvapaiden sijaisena toiminees-
ta pastori Kaisa Hirvosesta jouduttiin luo-
puman haikein mielin.

Jouluseimen nuket olivat lainassa Leikkivä
lapsi ry:ltä.

Ristin rubiineja ihmettelemässä.

Kannelmäen kirkon jouluikkuna.

TYTÖT JA POJAT, NUORET
JA NUORET AIKUISET

Seurakunnan tyttöjen ja poikien työssä,
sekä nuorisotyössä elettiin myös melko
lailla tavallinen vuosi. Tanssi-, kokki-,
näytelmä- ja puuhakerhoihin riitti osallis-
tujia pääosin hyvin, sählykerhoihin todella
paljon. Erityinen ilon aihe oli muutaman
aktiivisen isän into vetää omatoimisesti
yhtä sählykerhoista. Myös kerhoja oh-
jaamaan riitti innokkaita nuoria jopa
enemmän kuin kerhoja pystyttiin tarjoa-
maan.

Joulukuvaelma perustui Sakari Topeliuksen
satuun Peikkojen joulu.
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Salaisuuskuisketta joulunäytelmässä.

Kirkon nuorisotila Nurkka oli myös tuttuun
tapaan ahkerassa käytössä. Tytöt ja pojat
käyttivät sitä keskiviikkoiltapäivisin ja nuo-
ret keskiviikko- ja perjantai-iltaisin. Sen
lisäksi Nurkassa kokoontui "varhaisaikuis-
ten" Vaikuteryhmä ja monet kerhoista.
Nurkan tyttöjen ja poikien, sekä nuorten
päivystyksissä kävi säännöllisesti 15–50
nuorta ja tila ja työntekijät ovat monelle
lapselle ja nuorelle selkeästi tärkeitä.

Viime vuonna uudelleen aloitettu nuorten
raamattupiiri vakiinnutti asemansa osana
isoskoulutusta ja isoskoulutus säilytti tut-
tuun tapaan suosionsa. Myös tyttöjen ja
poikien, sekä nuorten leirit täyttyivät aina
hyvin nopeasti ja leirit olivat monelle vuo-
den parhaita tapahtumia. Uutena avauk-
sena nuorisotiimi oli mukana järjestämäs-
sä pitkällä tauolla olleita rovastikunnallisia
10-synttäreitä.

Rovastikunnalliset 10-synttärit vietettiin Mei-
lahdessa.

Seurakunnan yhteydet alueen kouluihin ja
muihin yhteistyökumppaneihin säilyivät
tiiviinä. Yhteistyön puitteissa pidettiin mo-
nia päivänavauksia, Raittiina radalla -
toimintaa, Faktaa tupakasta -päivä, Ystä-
vällisesti yhdessä -kampanja, Apollon
koulun vanhempainmessut, sekä Runon
koulun 7-luokkalaisten ryhmäytyspäivä
seurakuntayhtymän leirikeskuksessa
Siuntion Korpirauhassa.

Vanhempien nuorten tai nuorten aikuisten
toiminnassa keskityttiin Vaikute-ryhmän
toimintaan. Säännöllisten tapaamisten
lisäksi Vaikute-ryhmä vietti jännittävän
yön kirkolla ja lähti yhdessä nuorten
kanssa Selvinpäin mäntyä -telttaleirille.
Osa Vaikute-ryhmäläisistä osallistui myös
syksyn kansainväliseen Taizé-tapah-
tumaan Helsingissä.

Nuorten aikuisten työn puitteissa tehtiin
myös omatoimiretki Porlammille San Da-
miano -osuuskuntaan, jossa muutaman
lapsiperheen kanssa tutustuttiin mm.
mystiikanteologiaan.

Lucia-kulkue valmiina.

RIPPIKOULU

Rippikoulujen suosio rippikouluikäisten
ikäryhmässä jatkui tänäkin kertomusvuo-
tena hyvänä. Rippikouluissa oli 7 leiririp-
pikoulun opetusryhmää ja 2 kaupunkirip-
pikoulua. Rippikoulun suoritti 192 14–15-
vuotiasta, kun ikäluokka vuoden 2013
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alussa on 205 nuorta. Kun näihin lisätään
vanhemmat rippikoulun suorittaneet, suo-
ritti Kannelmäen seurakunnassa rippikou-
lun vuonna 2012 yhteensä 210 henkilöä.
Se on hieman enemmän kuin edellisenä
vuonna.

Rippikoulupappi Virpi Koskinen asetettiin
kappalaisen virkaan tammikuussa.

Seurakuntamme leiririppikoulut olivat jäl-
leen kerran Helsingin seurakunnista hal-
vimmat (120€), mikä kertoo osaltaan seu-
rakunnan halusta panostaa alueensa
nuoriin. Rippikoulujen verkkoviestintä
puolestaan helpottui, kun Helsingin seu-
rakuntien yhteinen nuorten internetsivu
mestat.fi avattiin.

Cityriparin kuvaustauko Kauppatorilla matkal-
la retkelle Suomenlinnaan.

Rippikoulujen suosiosta ja hyvästä mai-
neesta nuorten keskuudessa kertoo edel-
leen se, että rippikouluihimme haluaa
osallistua joka vuosi useita nuoria myös

muista seurakunnista. Myös isosiksi pyrkii
enemmän nuoria, kuin mitä rippikouluihin
on mahdollista ottaa.

Riparibileet alkoivat Audilen konsertilla.

Isoset ja apuopettajat ovat tärkeitä henkilöitä
ripareilla.

Rippikoulujen iloiset ja nuorekkaat kon-
firmaatiojumalanpalvelukset keräsivät
jälleen positiivista palautetta sekä juhla-
vierailta, että messuihin aktiivisemmin
osallistuvilta. Kun kirkko on täynnä, kaikil-
la on kivaa.

AIKUISET

Seurakunnan aikuisten toiminta rakentui
jälleen hyvin pitkälle tuttujen ja hyväksi
havaittujen toimintatapojen ympärille. Nel-
jä raamattupiiriä, perjantaiaamujen aamu-
rukouspiiri ja tiistaiaamujen Aamupysäkki,
tarjosivat mahdollisuuden säännölliseen
rukoukseen ja Sanaan perehtymiseen.
Myös erityisiä Sanan ja rukouksen iltoja
järjestettiin edellisvuoden tapaan neljä.
Kaikissa näissä ja monessa muussakin
toiminnassa erityisen tärkeässä roolissa
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olivat ne monet vapaaehtoiset, joiden ak-
tiivisuuden varassa moni toiminta pyörii.
Heitä juhlittiin joulun alla kiitosglögeillä
adventti-illan Gloria-konsertin jälkeen.

Uudet työntekijät ja vapaaehtoiset siunattiin
tehtäviinsä syyskuussa.

”Ajassa kiinni” olevia tuotteita myynnissä
pääsiäismyyjäisissä.

Työtuvassa valmistuu mm. kortteja myyntiin
Lähetyksen hyväksi.

Eläkeläisten kevätjuhlassa nähtiin näytelmä
Wanhan ajan koulupäivä.

Uutena avauksena aloitti kertomusvuo-
den alussa seurakuntalaisten toiveesta
Kotipiiri. Se kokoontuu nimensä mukai-
sesti kodeissa ja tarjoaa mahdollisuuden
tiiviimpään seurakuntayhteyteen pien-
ryhmässä. Syksyn aikana kokoontui myös
vapaaehtoisvetoinen keskusteluryhmä
”Unelmoi itsellesi innostavampi elämä”.

Musiikkipiiri ja taideterapiakursseilla oli
taas mahdollisuus kokoontua yhteen kult-
tuurin äärelle. Keskiviikkoillan kahvit Toi-
mintakeskus Jennyssä mahdollistivat ko-
koontumisen säännöllisesti Malminkarta-
non alueella. Kesällä kokoonnuttiin kesäil-
lan musiikkeihin kirkkoon torstaisin ja ke-
säiltoihin Malminkartanon ja Maununne-
van seurakuntakodeille. Kesällä järjestet-
tiin myös kesäseurat Kannelkodissa ja
tehtiin kesäiltojen vaelluksia lähiympäris-
töön.

Tärkeä osa aikuistyön vuoden toimintaa
olivat juhlat! Maaliskuussa kutsuttiin seu-
rakunnan 63- ja 64-vuotiaat Eläkeiän
kynnyksellä -tilaisuuteen, jossa puhuja-
vieraana oli entinen sosiaali- ja terveys-
ministeri, lääket. ja kir. toht. Vappu Taipa-
le. Ikäihmisten syntymäpäiviä vietettiin
sekä huhti- että lokakuussa. Keväällä ja
joulun alla vietettiin tietenkin myös eläke-
läisten kausijuhlia. Ymmärrettävästi juhlat
olivat iloisia ja voimaa antavia kokemuk-
sia sekä vastuuhenkilöille että juhlavierail-
le. Samanlaisia kokemuksia keräsivät
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monet retket ja Heponiemen hiljaisuuden
retriitti.

Kauneimpia joululauluja laulettiin myös Kan-
nelmäen kirjastossa.

Iloksemme jatkui hyvänä myös yhteistyö
Kannelmäen kirjaston kanssa. Helmikuun
illan aiheena oli J.L. Runeberg, lokakuus-
sa Aleksis Kivi ja Lucian päivänä laulettiin
kirjastossa kauneimmat joululaulut.

DIAKONIA

Seurakunnan diakoniatyössä kohdattiin
ihmisiä elämän vaikeiden ongelmatilan-
teiden yhteydessä. Päällimmäisenä dia-
koniatyössä tulivat vastaan taloudelliset
vaikeudet, mutta myös päihdeongelmat
varjostivat monen elämää. Ihmisten elä-
mäntilanteiden kokonaisvaltaisen autta-
misen vuoksi diakoniatyössä tehtiin lä-
heistä yhteistyötä Läntisen sosiaaliase-
man, kotihoidon ja kaupungin velkaneu-
vonnan kanssa. Yhteistyön konkreettise-
na tuloksena aloitti syksyllä 2012 nk. Toi-
vontupa, jossa diakonit pitävät yhdessä
sosiaaliohjaajan kanssa viikoittain ryhmää
yli 65-vuotiaille yksinäisille ihmisille. Jat-
kuvasti lisääntyvä ikäihmisten yksinäisyys
on huolestuttava trendi, joka tulee sään-
nöllisesti vastaan seurakunnan diakonien
työssä.

Seurakunnan diakonityö koostui jälleen
monenlaisista osista. Ihmisiä on tavattu
diakonivastaanotoilla, kotikäynneillä, jal-
kautumisilla toreille kahvin ja soppatykin

kanssa, Paikassa diakoniatyön tiistai-
päivystyksissä sekä monissa hartauksis-
sa eri laitoksissa. Diakoniatyö kokosi
myös suurimman osan seurakunnan va-
paaehtoisista. Heidän avullaan pidettiin
monia ryhmiä ja vierailtiin kodeissa joulu-
ja pääsiäistervehdyksin.

Seurakunta osallistui Malminkartanopäivän
viettoon toukokuussa. Tarjolla oli juttuseuraa
ja lapsille kasvomaalausta.

Rukouspäivän rokka maistui Malminkartanon
aseman kupeessa.

Leirit olivat monelle myös diakoniatyön
alla vuoden merkittävimpiä kokemuksia.
Erityisesti vähävaraisten jouluretket sekä
perhe- ja lastenleirit yhdessä lapsityön
kanssa olivat hyvin suosittuja. Lapsiper-
heitä tuettiin mm. joulun alla Joululahja-
toivepuu-tempauksella, sekä Perjantaiäi-
tien ryhmällä, joka järjestettiin yhteistyös-
sä kaupungin kanssa.

Oman haasteensa diakoniatyölle aiheutti-
vat monet työntekijävaihdokset ja  niistä
seuranneet sijaisuudet. Niistä huolimatta
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diakoniatyön tiimi koki selvinneensä mo-
nista haasteista hyvin. Inhimillinen hätä ei
maailmastamme valitettavasti tunnu kos-
kaan loppuvan.

Diakoniatyöntekijät ovat tavattavissa myös
Paikassa.

LÄHETYS

Seurakunnan lähetykseen liittyvän toi-
minnan perusrunkona toimi jälleen parit-
tomilla viikoilla kokoontunut Lähetyspiiri,
sekä parillisilla viikoilla kokoontunut Työ-
tupa. Niiden 63 jäsentä toimivat hyvin
aktiivisesti myös monissa aikuistyön ta-
pahtumissa.  Lähetystehtävän taloudellis-
ta vastuuta tukivat myös tuttuun tapaan
järjestetyt kahdet lähetysmyyjäiset, Nais-
ten illallinen -tapahtuman myyntipöytä,
sekä kuusi Kauneimmat joululaulut yh-
teislaulutilaisuutta, joiden kolehtituotto
meni Lähetysseuralle.

Työtuvan emäntä Ulla Hyttinen valmistele-
massa pääsiäismyyjäisiä.

Kannelmäen seurakunta tuki kertomus-
vuonna edelleen Lähetysseuran kautta
Vesa ja Sari Lehtelän työtä Etiopiassa,
Venezuelan guajirointiaanien parissa teh-
tävää työtä, sekä Paulos Huangin kris-
tinuskon opetustyötä Kiinassa. Myös Is-
raelissa tehtävän työn tukeminen jatkuu,
mutta nyt kirjallisuustyön sijasta Israelin
vierastyöläisten parissa.

Lähetystyöstä vastaavan osa-aikaisen
työntekijän Ulla Hyttisen mukaan yleinen
ilmapiiri seurakunnassa lähetystyötä koh-
taan on myönteinen. Seurakunnan lähe-
tystehtävän esillä pitäminen ja tukeminen,
ei olisi mahdollista ilman monen aktiivisen
seurakuntalaisen henkilökohtaista panos-
ta.

Lähetyspiiriläiset olivat järjestämässä Naisten
illallisia Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Gospelmessu Missa Missionaliksen musiikki-
harjoitukset lokakuussa.
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YHTEISVASTUU

Vuoden 2012 Yhteisvastuukeräys keräsi
varoja ylivelkaantumisen torjumiseen
Suomessa ja pienrahoitustoiminnan tu-
kemiseen Ugandassa. Seurakunnas-
samme on jo muutaman vuoden ajan
keskitytty keräämään erityisesti kampan-
javiikoilla 6 ja 12, jolloin keräämme näky-
vämmin ja erityisesti Kannelmäen Pris-
massa. Näin tehtiin myös kertomusvuon-
na. Tämän lisäksi Yhteisvastuun hyväksi
järjestettiin tapahtumia ja myyjäisiä. Näis-
tä merkittävin osuus saatiin pääosin lähe-
tyspiiriläisten järjestämästä Naisten illal-
listapahtumasta, jonka tuotto annettiin
keräyksen hyväksi. Myös isoskoulutetta-
vat osallistuivat nuorten innolla keräyk-
seen keräämällä Kannelmäen kirkon ym-
päristössä ovikeräyksellä.

Yhteisvastuun kampanjamateriaalia muokat-
tuna info-tv:seen.

Keräyksen nettotuotto vuonna 2012 oli
8891,80 euroa. Vertailun vuoksi, vuoden
2011 keräys tuotti 10627,33 euroa. Eniten
laskua edellisvuoteen oli kolehtituotoissa,

n.700 euroa. Keräyskulut olivat kerto-
musvuonna 633,01 euroa. Joka tapauk-
sessa, paljon hyvää hyvään asiaan. Kiitos
kaikille tavalla tai toisella Yhteisvastuuke-
räykseen osallistuneille!

LUOTTAMUSHENKILÖT

Kannelmäen seurakunnan seurakunta-
neuvoston jäsenet:

Sakari Enrold, puheenjohtaja
Timo Sahi, varapuheenjohtaja
Erik Bärlund
Riitta Eisalo
Rasmus Granholm
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
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TILASTOJEN VALOSSA
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TIIMIEN KOKOONPANOT

JOHTORYHMÄ:
 Sakari Enrold, pj., kirkkoherra
 Tuula Kojo-Gregoriadis,

diakoniatiimi
 Virpi Koskinen, nuorisotiimi
 Aili Raitavuo, aikuistyöntiimi
 Juha Lepistö, suntiotiimi
 Marjo Visa, lapsityöntiimi
 Tiittu Paju / Jennika Holopainen, siht.

PAPIT JA KANTTORIT -TIIMI:
 Sakari Enrold, pj., kirkkoherra
 Olavi Hatakka, seurakuntapastori
 Konsta Korhonen, seurakuntapastori
 Kaisa Hirvonen, vs. seurakuntapasto-

ri/ Lotta Pirilä, seurakuntapastori
 Riitta Järvinen, seurakuntapastori
 Virpi Koskinen, kappalainen
 Aili Raitavuo, kappalainen
 Nina Rajamäki, seurakuntapastori
 Anne Myllylä, kanttori
 Sirkku Rintamäki, kanttori
 Kari Härkönen, kirkkomuusikko

AIKUISTYÖN TIIMI:
(aikuistyö, nuoret aikuiset, lähetys)

 Aili Raitavuo, pj., kappalainen
 Olavi Hatakka, seurakuntapastori
 Riitta Järvinen, seurakuntapastori
 Anne Myllylä, kanttori
 Anna Handroo vs. diakoni /

Heidi Metsälä, diakoni

SUNTIOTIIMI:
(tilojen ylläpito ja valvonta)

 Juha Lepistö, pj., pääsuntio
 Jesse Enrold, suntio
 Maija Lintelä, suntio
 Jyri Niskanen, suntio
 Christina Peura, suntio
 Harriet Sandvik, suntio

NUORISOTYÖNTIIMI:
(varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, rippikoulun
organisointi)

 Virpi Koskinen, pj., kappalainen
 Kaija Aalto, nuorisotyönohjaaja
 Pekka Haanpää, nuorisotyönohjaaja
 Valtteri Jauhiainen, projektityöntekijä
 Tomi Sirkiä, nuorisotyönohjaaja
 Kari Härkönen, kirkkomuusikko
 Konsta Korhonen, seurakuntapastori

LAPSITYÖNTIIMI:
(päiväkerho, iltapäiväkerho, pyhäkoulu, per-
hetyö)

 Marjo Visa, lapsityönohjaaja
 Janette Lintelä, lastenohjaaja
 Sanna Lång, lastenohjaaja
 Helvi Nurminen, lastenohjaaja
 Satu Peltonen, lastenohjaaja
 Kaisa Hirvonen, vs. seurakuntapastori

/ Lotta Pirilä, seurakuntapastori
 Sirkku Rintamäki, kanttori

DIAKONIATIIMI:
(diakonia)

 Tuula Kojo-Gregoriadis, pj.,
johtava diakoniatyöntekijä

 Nina Rajamäki, seurakuntapastori
 Tiina Railo, diakoni /

Minna Valkiainen, diakoni
 Anna Handoo, vs. diakoni /

Heidi Metsälä, diakoni
 Ulla-Maija Tuura, diakoni

VIRASTOTIIMI:
(kirkkoherranvirasto, tiedotus, arkisto)

 Sakari Enrold, pj., kirkkoherra
 Jennika Holopainen, hallintosihteeri
 Tiittu Paju, tiedottaja
 Anna-Riitta Siitonen,

seurakuntasihteeri
 Ella Sahivirta, va. seurakuntasihteeri
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TOIMIPAIKAT


