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Johdanto

Kannelmäen seurakunta hoitaa perusteh-
tävänsä mahdollisimman hyvin. Tämä tar-
koittaa sitä, että jumalanpalvelukset ja kir-
kolliset toimitukset suunnitellaan huolelli-
sesti ja toteutetaan laadukkaasti. Tavoit-
teensa mukaisesti seurakunta on läsnä
ihmisten arjessa kannustaen hyvän teke-
miseen sekä elämänmittaiseen seurakun-
tayhteyteen.

Diakoniassa on painotettu osaamisen ja-
kamista ja valmentavan työotteen lisää-
mistä. Kasvatuksen alueella tehdään
työtä yli perinteisten työalojen ja verkosto-
yhteistyötä on lisätty.

Seurakunta viestii suunnitellusti toimin-
nastaan. Kertomusvuonna nettisivuilla uu-
tisoitiin matalalla kynnyksellä ja nuoriso-
työssä avattiin omat sivut.

Musiikki on kattavasti mukana koko seura-
kunnan toiminnassa. Konsertteihin ja mui-
hin musiikkitilaisuuksiin osallistui v. 2015
lähes 5000 kuulijaa. Ikäihmisten syntymä-
päivät samoin kuin eläkeläisten kevät- ja
joulujuhlat vietettiin seurakuntakeskuk-
sessa perinteisin menoin.

Seurakunnan toiminnalle on oleellista, että
alueen päiväkodit, perhepäivähoito ja kou-
lut tulevat edelleen joulun ja pääsiäisen
alla runsaslukuisesti Kannelmäen kirk-
koon heitä varten erikseen suunniteltuun
ja toteutettuun tilaisuuteen, johon joka
vuosi pyritään löytämään tätä kohderyh-
mää puhutteleva ja kirkkovuoden perin-
nettä kunnioittava lähestymistapa.

Lähivuodet tulevat olemaan edelleen vä-
henevien resurssien aikaa. Kaikkea sitä,
mihin on totuttu, ei enää ole mahdollista
tehdä samalla tavalla ja samassa laajuu-
dessa. Toimitilojen kohdalla tulee huoleh-
tia edelleen siitä, että ne palvelevat laaja-
alaisesti lapsia, nuoria, perheitä sekä dia-
konian tarpeita.

Tulevaan suunnitteluun vaikuttaa Helsin-
gin seurakunnissa käynnissä olevan toi-
mintakulttuurin muutoshankkeen tulokset.
Seurakuntatasolla on ilmeistä, että työnte-
kijöiden toimenkuvat laajenevat ja työtä
tehdään entistä enemmän projekti- ja pe-
riodiluontoisesti. Vapaaehtoisten vastuun-
kantajien ja yhteistyön tarpeellisuus tulee
lisääntymään.

Sakari Enrold

Tervetuloa Kannelmäen kirkkoon!

Jumalanpalveluselämää

Seurakunnan pääjumalanpalvelus viete-
tään sunnuntaisin klo 10 Kannelmäen kir-
kossa. Sinne toivotetaan tervetulleeksi
kaikki vauvoista vaareihin, ja siellä Sanaa
ja sakramentteja lähestytään koko sillä rik-
kaudella jota luterilaisuus Suomessa tänä
päivänä pitää sisällään.

Keskiviikkoiltojen viikkomessulla kirkossa
on pienehkö, mutta uskollinen osallistuja-
joukkonsa. Viikkomessuissa tunnelma on
vuorokaudenajasta, osallistujajoukosta ja
tilasta johtuen pääjumalanpalvelusta ehkä
hieman herkempi ja intiimimpi. Hiljaisen
mietiskelyn ja Taizé-laulujen Luottamuk-
sen messuja järjestettiin kuusi kertaa viik-
komessun aikaan.
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Kirkon avoin Aamupysäkki tarjosi edelleen
joka toinen viikko monelle paikan hiljentyä
arkiehtoolliselle ja nauttia yhteisöllinen,
vapaaehtoisten emäntien valmistama aa-
miainen.

Aamupysäkki-aamuina kirkolla tuoksuu vasta-
leivotut sämpylät. Emännille kiitos!

Seurakunta kutsui erikseen jumalanpalve-
lukseen vuoden aikana syntyneet vauvat
sekä ikäihmiset, jotka ovat täyttäneet pyö-
reitä tai puolipyöreitä 70 v. ylöspäin. Li-
säksi järjestettiin teemamessuja rippikou-
lulle ja nuorisotyölle, Yhteisvastuulle, lähe-
tykselle, vanhuksille ja sairaalasielunhoi-
dolle ja kevätkirkko Kannelkodin vanhuk-
sille. Jo perinteiseksi muodostunut Mätis-
messu vietettiin Suvivirren sunnuntaina
Mätisfestareiden juhlakentällä.

Helluntaina Mätismessun aikaan vuoroin
satoi ja paistoi.

Suvivirren veisuussa Mätiksellä.

Konfirmaatiomessuissa moni yllättyy siitä,
että kirkossa on kivaa. Konfirmaatiot ovat
iloisia ja nuorten oloisia juhlia. Konfirmaa-
tiomessuissa lauluja säestää nuoriso-
bändi.

Konfirmoituja nuoria ehtoollispöydässä.
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Perheille ja perheiden pienimmille järjes-
tettiin neljä perhemessuja, puuhamessu ja
neljä muksukirkkoa. Kouluunlähtevien siu-
naus sekä päivähoidon ja koulujen har-
taushetket ovat muita vuosittaisia jumalan-
palveluksia. Kevät- ja joulukirkoissa on
oma iloisen väreilevä ja odottava tunnel-
mansa, liittyyhän niihin myös lukukauden
päättymisen ja loman alkamisen odotus.

Elämänkoulun lukukausitodistus tarkaste-
lussa koulun kevätkirkossa.

Siunausta koulutielle!

”Ota hyvä asento ja hiljenny hetkiseksi.” Kou-
lujen ehtoolliskirkko on alkamassa.

Monimuotoisesti toteutettu messumusiikki
on tyypillistä Kannelmäessä. Messuja ri-
kastuttamassa kuultiin tänäkin vuonna
kuoroja, lauluyhtyeitä, soololaulajia, vir-

sien esilauluryhmiä, soittimia ja soitinyhty-
eitä. Esimerkkeinä mainittakoon Kaleva-
lanpäivän Anna virsi virteheni -messu Hel-
singin Ortodoksikuoro Hymnodian kanssa,
15.3. toteutettu Elämän leipä -messu sekä
isänpäivän Martti Lutherin virteen pohjau-
tuva Isä meidän -messu urkujen ja nokka-
huilujen, uuden ja vanhan musiikin vuorot-
teluna. Sibelius-juhlavuosi huomioitiin to-
teuttamalla jälleen itsenäisyyspäivänä Fin-
landia messun päätösmusiikkina.

Luottamuksen messun musiikkiryhmää.

Kannelmäen kirkosta radioitiin kaksi juma-
lanpalvelusta, Lapsi Jumalan ajassa -
messu toukokuussa ja koululaisjumalan-
palvelus elokuussa. Lapsi Jumalan ajassa
-messua oli nelisatapäisen seurakunnan
lisäksi toteuttamassa lapsi- ja nuoriso-
kuoro Kannelkellot, Helsingin konservato-
rion All4Voices-nuorisokuoro ja Porvoon
suomalaisen seurakunnan lapsikuorot
sekä Kaartin soittokunnan yhtye. Yhteis-
työssä olivat Taideyliopiston Sibelius Aka-
temia ja Lasten Kirkko Soikoon -festivaali.
Messu oli myös osa kanttori Sirkku Rinta-
mäen taiteellisen tohtoritutkinnon opintoja.

Radiojumalanpalvelusten äänitys- ja tarkkai-
luyksikkö.
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Lapsi Jumalan ajassa -messun kuorot ja
soittajia.

Toinen radiojumalanpalvelus elokuussa
koululaisjumalanpalvelus, joka toteutettiin
yhteistyössä Malminkartanon ala-asteen
kanssa. Yhteistyö seurakunnan ja koulun
kesken koettiin molemmin puolin erittäin
myönteisesti.

Lapsi- ja nuorisokuoro Kannelkellot sekä Mal-
minkartanon ala-asteen luokat 2A ja 2B
Sirkku Rintamäen ja Marjatta Helakallion joh-
dolla lauloivat koululaiskirkossa.

Malminkartanon kappelissa vietettiin kesä-
kuukausia lukuun ottamatta messu joka
toisena sunnuntai-iltana. Kesä-elokuussa
keskiviikkoiltojen viikkomessut siirtyivät
kirkosta Malminkartanon kappeliin.

Koululaisjumiksen harkoissa olivat koolla
muusikot ja kuorolaiset.

Tärkeisiin elämänkaaren tapahtumiin liitty-
vät kirkolliset toimitukset kaste, avioliittoon
vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat
myös jumalanpalvelusta.

Lyijyjalkanuket ja kaste kirkon vitriinissä.

Vihkipari jouluasetelman äärellä Paikassa.

Kynttilöitä vainajien muistoillassa.
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Vesperissä heinäkuussa yhdistyivät sana,
musiikki ja Laura Laurilan maalaus.

Kirkkoherranvirasto ja tiedotus

Virastossa kohdataan seurakuntalaisia
palvelutilanteissa kasvokkain, puhelimitse
ja sähköpostitse. Virastokäynnit keskitty-
vät lähinnä viraston aukioloaikoihin ma–
pe klo 9–14. Seurakuntasihteerit hoitavat
mm. kirkollisiin toimituksiin liittyviä pappi-
ja tilavarauksia sekä opastavat asioiden
hoitamisessa seurakuntayhtymän keskus-
rekisterin kanssa.

Asiakaspalvelun lisäksi virastossa hoide-
taan monia henkilöstöhallinnon tehtäviä,
kokoustoimintaa sekä jäsenkirjanpitoon
liittyviä tehtäviä. Lisäksi taloushallinnon
tehtävät virastossa ovat monipuolisia ja
haastavat usein uuden tekniikan käyt-
töönottoon ja hallintaan. Esim. Helsingin
seurakuntayhtymän siirtyminen Kirkon
palvelukeskuksen KIPAn asiakkaaksi toi
muutoksia kirjanpito- ja talousasioiden
hoitoon.

Kannelmäen seurakunnassa tehdään asioita
yhdessä yli ns. työalarajojen: Hallintosihteeri
osallistui kirkon koristeluun Lapsi Jumalan
ajassa -messua varten.

Seurakunnan viestintä on monikanavaista
ja keskitetty pääosin virastoon. Seura-
kunta tiedottaa toiminnastaan nettisivuilla,
somessa, Kirkko & kaupunki –lehdessä
sekä Tanotorvi-lehdessä. Nettisivujen yl-
läpito, mainokset ja Paikan info-tv:n sisäl-
löntuotto ja ylläpito sekä viestintä sosiaali-
sessa mediassa on tiedotuksen vastuulla.
Seurakunnan some-ryhmä julkaisee
suunnitellusti ja aktiivisesti seurakunnan
omilla sivuilla sekä alueen Facebook-ryh-
missä. Nuorisotyöntekijät puolestaan yllä-
pitävät nuorten omia kantsunurkka.fi-si-
vuja ja monipuolista some-viestintää
nuorten ikäryhmien kesken. Erityinen ilon-
aihe on kantsunurkka.fi:ssä ilmestyvä
blogi, johon myös nuoret kirjoittavat.

Facebook-julkaisu mikkelinpäivän tienoilla

Kirkkoherranvirasto muutti elokuussa seu-
rakuntakeskuksessa olevan remontin ja-
loista väistötiloihin kirkon kappeliin. Kap-
pelin avokonttorissa on edelleen kyetty
palvelemaan seurakuntalaisia ja työyhtei-
söä hyvällä sykkeellä.

Suntiot – kirkon palveluskunta

Kirkon palveluskunta eli suntiot osallistu-
vat lähes kaikkeen seurakunnan toimin-
taan: valmisteluun, opastukseen ja valvon-
taan, tekniseen tukeen ja kulunvalvon-
taan. Tiimi on lisäksi osallistunut joulu- ja
pääsiäiskuvaelmiin, jouluikkunan ja pääsi-
äisasetelman valmistamiseen Paikassa
sekä jouluseimen ja pääsiäishaudan pys-
tytykseen kirkossa. Tiimin tehtäviin on
myös kuulunut valmistella kahvi- ja ruoka-
tilaisuuksia, esim. kirkkokahvit, puurojuhla
ja eri piirien ja vierailujen kahvitukset.
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Kauniit kattaukset kuuluvat juhlaan.

Pääsiäisasetelma ja munapuu Paikassa.

Tyhjä hauta ja kukkiva elämän puu pääsiäi-
senä kirkossa.

Paimenia Paikan jouluikkunassa.

Jouluseimi ja uudet nuket kirkossa.

Pääsiäisenä alkanut putkiremontti ja  sii-
hen liittynyt seurakuntakeskuksen alaker-
ran kaikkien tilojen tyhjentäminen vaati tii-
miltä suuren ponnistuksen. Väistötilaksi
tuli seurakuntakeskuksessa oleva kappeli,
jonka suntiotiimi muokkasi pikavauhtia vi-
rasto- ja työtilakäyttöön. Kesällä seura-
kunta luopui Maununnevan seurakuntako-
dista. Suntiot tyhjensivät seurakuntakodin
lyhyellä varoitusajalla ja kuljettivat sieltä
tulleet kalusteet ja tarvikkeet muihin seura-
kuntatiloihin.

Viemärisukituksen aikana keväällä kirkolla
nähtiin poikkeuksellista kalustoa ja verhoiluja.

Kannelmäen kirkon kappelissa kesän kynnyk-
sellä…
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…elokuun lopulla ja

…edelleen elokuun lopulla avokonttoriksi
muutettuna väistötilana.

Palvelu

Palvelun tiimin pääosin aikuisikäisten pa-
rissa tapahtuvaa kokoavaa perustoimin-
taa olivat tuttuun tapaan raamattupiirit,
aamurukouspiiri, Aamupysäkki, Jennyn
olohuone, Keskiviikkoillan kahvit, Ikiliikku-
jat-sauvakävelyryhmä, Jennyn mummola,
Toivontupa ja soppatykkijalkautumiset.
Näiden lisäksi palvelun tiimin perustyötä
olivat monet laitosvierailut alueen van-
hainkoteihin ja palvelutaloihin.

Eläkeläisten kevätjuhlissa ja…

…joulujuhlissa tupa on aina täynnä.

Monet neuloivat syksyllä villasukkia turvapai-
kanhakijoille.

Lähdössä retkelle Hämeenlinnaan.

Tuotteita lähetyksen myyjäispöydällä.
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Tyttötrio Töyhtöhyypät esiintyi eläkeläisten
kevätjuhlissa.

Keskiviikkoillan kahveilla vetovastuun il-
loista ottivat yhä enemmän vapaaehtoiset
vastuunkantajat, mikä onkin linjassa kir-
kon vapaaehtoistoiminnan kehittämis-
hankkeiden kanssa. Perinteisistä viikoit-
taisista illoista luovuttiin, mutta yhtenä il-
tana lähdettiin linturetkelle Mätäjoen mai-
semiin ja toisena iltana tehtiin pieni py-
hiinvaellus naapuriseurakuntaan Paki-
laan. Lisäksi vietettiin kesäseuroja yh-
dessä Kannelkodin kanssa.

Heinäkuun iltana vaellettiin Pakilaan.

Koristelua Naisten illallista varten.

Joulukuisen Kirkko & kaupunki -lehden kansi-
kuva oli piparijakelusta Kannelmäen ase-
malta.

Ikäihmisten syntymäpäivät ja eläkeläisten
kevät- ja joulujuhlat vietettiin jälleen perus-
teellisin valmisteluin ja menoin. Päiväretki
suuntautui keväällä Sibeliuksen juhlavuo-
den merkeissä Hämeenlinnaan ja uuden-
vuodenaattoiltaa vietettiin Malminkartanon
kappelilla entistä suuremmalla joukolla.

Käsitöitä ja askartelua Työtuvassa.

Tervetuloa!
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Syksyllä osallistuttiin Kirkon Ulkomaanavun
katastrofikeräykseen.

Yhteistyö alueen kirjastojen kanssa vah-
vistui edelleen ja Kauneimpien joululaulu-
jen lisäksi mm. Kannelmäen kirjastossa
kuultiin keväällä toimittaja Hanna
Jensénin ajatuksia muistisairaan lähei-
senä elämisestä.

Diakoniaa

Diakonian toiminnan kärki suuntautui
henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi yh-
teisöllisyyden vahvistamiseen ja vapaa-
ehtoisten valmentamiseen. Diakonian
ajanvarauskäytäntö uudistui vuoden
alussa ja aluevastuista luopuminen pa-
ransi diakoniatyöntekijöiden tavoitetta-
vuutta ja tasapainotti asiakasmääriä. Ko-
konaisuutena kohtaamiset lisääntyivät.

Diakoniatyön tukimuotoina palvelivat kes-
kusteluapu, sielunhoito, diakonia-avustuk-
set, kotikäynnit, vertaisryhmät ja verkos-
toauttaminen.

Yhteisöpaja-lehdessä 2/2015 kerrottiin Kan-
nelmäen seurakunnan olohuonetoiminnasta.

Seurakunnan vapaaehtoisten vastuunkan-
tajien määrä lisääntyi kertomusvuonna,
kun Jennyn olohuoneen toimintaa kehitet-
tiin entisestään. Vapaaehtoisille järjestet-
tiin Samalla viivalla -vapaaehtoiskoulutus,
jonka myötä perustettiin Jennyn olohuo-
neen toiminnan mahdollistamiseksi Jen-
nyn jengi -niminen diakoninen toiminta-
ryhmä. Uudet ja vanhat vapaaehtoiset ot-
tivat myös yhä isomman roolin erityisesti
soppatykkijalkautumisissa.

Jennyn Olohuone on avoin kohtaamispaikka,
jossa on tarjolla lounasta.

Jennyn Jengiä työpaidoissaan.

Toukokuun lopulla Kannelmäen Palvelutalo,
Päiväkoti Vanhainen, K-market Sitratori ja
Kannelmäen seurakunta järjestivät City-käve-
lyn Kannelmäen alueella. Mukana oli käveli-
jöitä päiväkodin pikkunaperoista palvelutalon
asukkaisiin.
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Toivontupa, vertaistukiryhmä yksinäisille
vanhuksille, keräsi uusia jäseniä ja toimi
hienona yhteistyönä Helsingin kaupungin
Riistavuoren palvelukeskuksen kanssa.
Kannelkodin ikäihmisille järjestettiin myös
erikseen kevätkirkko, johon järjestettiin
kuljetus haluttaessa. Yksinäisiä käytiin ter-
vehtimässä myös monilla joulukäynneillä.
Malminkartanon kappelilla puolestaan hil-
jennyttiin keväällä ja syksyllä lyhyisiin hoi-
taviin retriitteihin, hiljaisuuden päiviin.
Kappelilla yritettiin kokeiluluontoisesti
myös aloittaa torstai-iltojen vesper-iltaru-
koushetkiä, mutta kiinnostus jäi vä-
häiseksi.

Kasvishernekeittoa on tarjolla soppatykillä 1-2
kertaa kuukaudessa. Tässä ollaan Malmin-
kartanon aukiolla lokakuussa.

Seurakuntakeskuksen ala-aulassa alettiin
marraskuussa Lions Club HKI/Malminkar-
tanon aloitteesta jakaa Prisma Kaari Kan-
nelmäen Fazerin lähileipomon lahjoitta-
maa leipää. Järjestelyihin kirkolle tuli mu-
kaan joukko vapaaehtoisia seurakuntalai-
sia.

Lahjoitusleipää oli kirkolla tarjolla marras-
kuusta alkaen kaksi kertaa viikossa.

Rakenna joulupuu -keräyksellä toteutui sata
alueemme vähävaraisen perheen lapsen lah-
jatoivetta. Kiitos lahjojen antajille!

Kirkkomusiikki

Kannelmäen seurakunnassa elettiin jäl-
leen musiikillisesti rikas ja monipuolinen
vuosi. Harvassa oli tänäkin kertomus-
vuonna tilaisuudet, joissa musiikki ei olisi
ollut keskeinen osa yhteistä kokoontu-
mista. Erittäin monipuolisen messumusii-
kin ja konserttien lisäksi musiikki hoiti ja
rohkaisi Jumalan kansaa monien yhteis-
laulutilaisuuksien kautta. Esimerkiksi Lau-
letaan yhdessä -yhteislaulutilaisuudet ja
Virrestä voimaa -illat jatkuivat entiseen hy-
väksi koettuun tapaansa.

Kesäkuun illassa soivat Toivo Kärjen hengel-
liset laulut Mieskvartetti Voz Humanan, laulu-
yhtyeen ja viulisti Juhani Tepposen esittä-
minä Rauno Myllylän johdolla.

Kesäillan musiikkia -sarjassa järjestettiin
neljä konserttia. Kesäkuussa kuultiin 100-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi Toivo Kärjen
hengellistä tuotantoa. Heinäkuussa Sirkku
Rintamäen puoliaikaisena sijaisena toimi-
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neen Maria Tuokon kokoamassa vespe-
rissä yhdistyivät musiikki ja kuva. Elokui-
sena sunnuntai-iltana sopraano Anu Hälvä
ja pianisti Jouni Somero tunnelmoivat Soi
Kunniaksi Luojan -konsertissaan. Konsert-
tien sarjan päätti huippumuusikoiden Pet-
teri Iivonen, viulu, Juho Pohjonen, piano ja
Samuli Peltonen, sello Sibeliuskonsertti
Korppoosta Loviisaan.

Anu Hälvän ja Jouni Someron Soi kunniaksi
Luojan oli vuoden suosituimpia konsertteja.

Kirkollisten juhlapyhien erillisinä musiikkiti-
laisuuksina voidaan mainita esim. Marian
ilmestyspäivän illan Matkalla Marian
kanssa -konsertti. Pitkäperjantain mu-
siikki-illassa kuultiin mm. Jerker Leijonin
säveltämä pienoispassio Jeesuksen seit-
semän sanaa ristiltä, ja helatorstaina lap-
sikuoro Kannelnaperot ilahduttivat alueen
ihmisiä kevätkonsertillaan. Kauneimpia
joululauluja jalkauduttiin laulamaan kaiken
ikäisten voimin ja keskelle useampaan
paikkaan kuin kertaakaan aikaisemmin:
laitoksiin, työpaikoille, kirjastoihin ja kaup-
pakeskus Kaareen.

Kauppakeskus Kaaressa laulettiin Kauneim-
pia joululauluja bändin säestyksellä.

3–5-vuotiaiden Kannelnaperoiden kevätkon-
sertissa.

Lapsi- ja nuorisokuoro Kannelkellot koki-
vat vuoden 2015 aikana sukupolvenvaih-
doksen ja kuoron keski-ikä laski n.16 vuo-
desta n. 12 vuoteen. Samalla kuoron jä-
senmäärä kasvoi huomattavasti. Kuoro
teki kesäkuussa retken Suomen Lähetys-
seuran Lähetysjuhlille Rovaniemelle,
jossa se piti myös konsertin. Kuoroharjoi-
tusten siirtyminen syykuussa Malminkarta-
non kappelille kirkon mahdollisten remont-
tien vuoksi, helpotti erityisesti malminkar-
tanolaisten lasten kuoroharrastuksen aloit-
tamista. Kannelkellojen Tiernapojat esiin-
tyivät tänäkin vuonna mm. Kauppakeskus
Kaaressa.

Lapsikuorolaisia Kannelkelloista.

Kannelkellojen Tiernapojat Kaaressa.
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Myös nuorisotyön musiikkipuolella yhteis-
laulu jatkoi ikiaikaista suosiotaan. Erityi-
sesti rippikouluissa moni nuori tutustui
taas yhdessä laulamisen iloon. Nuorten
musiikkiryhmät saivat uusia tulokkaita ja
niiden avulla tuotiin taas konfirmaatio- ja
nuortenmessuihin nuorta energiaa ja mei-
ninkiä. Nuorten projektibändi äänitti kirkon
bändikämpällä kokeilumielessä demon ja
esiintyi Apollon koululla Paastoblues -ta-
pahtumassa ennen pääesiintyjä Daikinia.

Paastoblues bändi-ilta pidettiin Apollon
yhteiskoulussa.

Länsi-Helsingin musiikkiopiston muusikot
konsertoivat ensimmäisenä adventtina.

Kanttori Sirkku Rintamäen tohtorin opin-
noista aiheutuvien poissaolojen vuoksi
seurakunnassa nautittiin keväällä kirkko-
musiikin opiskelija Maria Tuokon ja syk-
syllä vastavalmistuneen kanttori Taru Hä-
mäläisen lahjoista.

Kasvatus
Seurakunnan lapsityössä elettiin jälleen
vanhasta luopumisen ja uuden syntymi-
sen vuosi. Maununnevan seurakuntako-

dista, seurakunnan lapsityön pitkäaikai-
sesta tukikohdasta idän suunnalla joudut-
tiin luopumaan osana seurakunnan kas-
vavia säästöpaineita. Päiväkerho, koulu-
laisten iltapäiväkerho ja perhekerhot siir-
tyivät syyskaudella Kannelmäen kirkolle,
jossa tiloja ja toimintatapoja mukautettiin
vastaamaan lisääntyneen kerhotoiminnan
tarpeita. Alun opettelemisen jälkeen koke-
mukset uudesta toiminnasta kirkolla ovat
olleet pääosin hyviä; kirkolla on nyt enem-
män elämää myös päiväsaikaan ja iltapäi-
väkerho pystyy paremmin palvelemaan
useamman koulun oppilaita.

Toukokuussa vietettiin Maununnevan seura-
kuntakodin historian viimeinen kerhon kevät-
juhla.

Kesällä järjestettiin jälleen kaksi kokki-
kurssia ja perinteinen retki makeisten al-
kulähteelle Fazerin suklaatehtaalle. Joka
sunnuntai kokoontuvat pyhäkoulut päätet-
tiin lopettaa kevätkauden jälkeen, koska
niiden osallistujamäärät olivat laskeneet
jo pitkään. Säännöllisen pyhäkoulutoimin-
nan tilalle järjestettiin syksyllä Toiminta-
keskus Jennyssä kolmen kerran periodi-
pyhäkoulu. Kokemus siitä oli rohkaiseva.

Sanonta ”mikä tekee hyvää lapselle, tekee
hyvää aikuiselle” sopii kirkkohetkiin ja laulu-
leikkeihin.
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Maaliskuussa Unijunan Liisa Niskakan-
gas piti vauvaperheille – hyvin suosituksi
osoittautuneen – luennon vauvojen uni-
koulusta. Lokakuussa Tuuli Paasolainen
esitti päivä- ja perhekerholaisille musiikki-
sadun Prinssi ja kukka. Myös keväinen
perheleiri huhtikuussa Lohirannassa oli
tuttuun tapaan suosittu. Vuoden 2014
puolella aloitetussa esikoisvauvakerhossa
koettiin puolestaan hyviä haasteita, kun
runsaan kävijämäärän vuoksi toiminta
”jouduttiin” siirtämään kirkolle isompiin ti-
loihin. Myös vauva- ja taaperomuskarit
säilyttivät runsaan suosionsa.

Messun aikana saa piirtää.

Tuuli Paasolainen ja musiikkisatu Prinssi ja
kukka.

Perhekerhon hartaus voi olla vaikka yhteisen
joulupuun askartelua.

Siunattuja eläkepäiviä Helville!

Rippikoulu- ja nuorisotyön saralla ih-
meteltiin ”milleniumlapsia”, kun rippikou-
luikään tuli vuonna 2000-syntyneet. Ikä-
luokka oli viime vuosien keskiarvoa suu-
rempi. Kaikille halukkaille pystyttiin kui-
tenkin tarjoamaan rippikoulupaikka ja rip-
pikoulut sujuivat tuttuun tapaan erinomai-
sen hyvin.

Siunattuja eläkepäiviä Pekalle!

Syksyllä nuorten viikkotoimintaan Nur-
kassa ja isoskoulutukseen liittyikin iso ja
innostunut joukko nuoria. Myös isoskoulu-
tusta kehitettiin kertomusvuonna ja siinä
otettiin uudelleen käyttöön toisen vuoden
isoskoulutus, lempinimeltään ”disko”.

Riparilta saa kavereita ja muistoja loppu-
elämäksi.
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Täysin uusi todella laadukas avaus oli
puolestaan seurakunnan nuorisotyön uu-
det nettisivut kantsunurkka.fi, jotka raken-
nettiin itse omien tarpeiden ja toiveiden
pohjalta Wordpress-alustalle. Sivujen blo-
giin tuottavat sisältöä ohjaajien lisäksi
myös nuoret.

Toimittaja Arman Alizad vieraili Kantsun
kirkolla. Haastateltavana oli Virpi-pappi.

Seurakunnan nuorisotyönohjaajat osallis-
tuivat kevään aikana alueen verkostoyh-
teistyönä myös Kannelmäen nuorisotalon
ja kirjaston yhteispäivystyksiin. Nuorem-
pien nuorten kerhoissa ja keskiviikkoilta-
päivän toiminnassa osallistujia oli hyvin
vaihtelevasti.

Vuosittaiset pääsiäis- ja joulukuvaelmat
toivat jälleen kerran sadoille lapsille ja
nuorille iloa, ihmettelyä ja innostusta Raa-
matun kertomusten äärellä. Pääsiäisenä
vaellettiin pääsiäisen draaman eri koh-
tauksissa otsikon Elämän puu alla ja jou-
luna ihmiseksi syntyvän Jumalan salai-
suutta lähestyttiin tällä kertaa itämaan tie-
täjien tulokulmasta.

Perinteisten tilojen lisäksi seurakunnan
kasvatuksen tiimissä jouduttiin vuoden
2015 aikana hyvästelemään kaksi pitkäai-
kaista työtoveria, kun lastenohjaaja Helvi
Nurminen ja nuorisotyönohjaaja Pekka
Haanpää siirtyivät viettämään eläkepäivi-
ään. Seurakunnan säästöpaineiden
vuoksi heidän virkojaan ei täytetty, joten
myös kasvatuksen puolella joudutaan te-
kemään tulevaisuudessa töitä entistä pie-
nemmällä joukolla.

Elämän puu -nimiseen pääsiäiskuvaelmaan
osallistujat askartelivat harvalehtisen puun
täyteen kirjavia kukkia.
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Elämän puu -pääsiäiskuvaelma esitettiin sekä
kirkolla että Malminkartanon kappelissa. Ku-
vassa yläsalin isännän palvelija kertoo kiiras-
torstai-illan tapahtumista.

Kirkolla Getsemanen puutarhasta.

Puutarhuri ja Pietari Malminkartanon kappelin
Getsemanessa.

Pääsiäiskuvaelman lavasteisiin sai astua
sisään kuin tarinaan.

Enkeli tyhjällä haudalla.

Kiirastorstaina koulujen ehtoolliskirkossa.
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TERVETULOA JOULUKIRKKOON JA
TÄHTIMATKALLE…

”Hei, ystävät! Olettekos te koskaan katselleet
tähtiä? Minä olen. Mutta mikäs tuo on?! Tuota
tähteä en ole ennen nähnyt!”

”Uusi tähti! Tuon täytyy olla Kuninkaan tähti!”

Kaspar, Melkior ja Balthasar tutkivat tähti-
kirjaa.

- "Minä en teistä tiedä, mutta minä ainakin
tahdon lähteä kumartamaan uutta kunin-
gasta.”
- ”Minä lähden mukaan. Haluan nähdä, minne
tähti meidät johdattaa.”

Sillä seudulla oli paimenia yöllä vartioimassa
laumaansa.



19 (24)

Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran en-
keli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko
valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:
"Älkää pelätkö!"

”Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon
koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kau-
pungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.”

”Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon Poi-
kansa. Siit enkelitkin riemuiten veisaavat
hälle kiitoksen.”

”Katsokaa!”

”Tähti on pysähtynyt tuon tallin päälle!”

Tietäjät löysivät seimestä etsimänsä kunin-
kaan, maailman valon - Jeesus-lapsen.

Kiitos, kun olit kanssamme Tähtimatkalla!

Terveisin joulunäytelmätiimi v. 2015
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Lähetys

Kertomusvuonna seurakunta päivitti lähe-
tystyönsä nimikkosopimusta Suomen Lä-
hetysseuran pyynnöstä vastaamaan todel-
lista lähetyskannatuksen tuottoa. Uuden
sopimuksen mukaan seurakunta tukee
SLS:n kautta Etiopiassa tehtävää lähetys-
työtä ja seurakunnan omaa nimikkolähet-
tiä Päivi Anttilaa 7000 eurolla vuodessa.
Tavoitteena on saada summa kasaan lä-
hetyksen vastuuryhmän johdolla erityisesti
perinteisten lähetysmyyjäisten kautta.

Myös lähetystyön viikkotoiminnassa elet-
tiin luopumisen ja uuden aloittamisen
vuotta, kun Työtuvan pitkäaikainen vas-
tuunkantaja Ulla Hyttinen jättäytyi pois
emännän tehtävistä. Vastuuta ottivat uu-
det vapaaehtoiset vaihtuvin vastuin.
Työtuvan kanssa vuoroviikoin kokoontuva
lähetyspiiri jatkoi kokoontumisiaan ja sen
vapaaehtoiset olivat mukana järjestä-
mässä Naisten illallistapahtumaa, jonka
tuotto ohjattiin Yhteisvastuu-keräykselle.

Lähetyspiiriläisiä piparitalkoissa.

Lähetyksen Työtuvan käsityöläiset osallis-
tuivat aktiivisesti varojen keräämiseen
myös seurakunnan kummilapsille projek-
tissa Etiopian Dessien alueen aids-orpo-
jen tukemiseksi. Kerääminen tapahtui
pääosin vapaaehtoisen kahvirahan kautta.
Kummilapsille on sitouduttu keräämään
300 € vuodessa, mutta vuonna 2015 heille
pystyttiin tilittämään 816,70 €.

Yhteisvastuu

Vuoden 2015 Yhteisvastuukeräyksen tuo-
tolla autetaan kehittämään Suomessa
Suurella sydämellä -vapaaehtoistoimintaa
ja ulkomaankohteessa Haitilla lasten kou-
lunkäyntiä. Perinteiseen tapaan seurakun-
nan keräys keskitettiin kahdelle kampanja-
viikolle, joiden aikana vapaaehtoiset ja
työntekijät keräsivät lippailla rahaa Kaup-
pakeskus Kaaren aulatiloissa. Kaari onkin
osoittautunut erinomaiseksi yhteistyöta-
hoksi monenlaisille tempauksille. Jälleen
kerran myös isoskoulutuslaiset värvättiin
keräystyöhön lähimmäisten auttamiseksi.
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi kerättiin
varoja myös keräyksen aloitusmessun ko-
lehdilla ja messun jälkeisellä lounaalla,
Naisten illallisilla, Tasaus-myyjäisillä ja
nuorten kirkkopyhän soppatykillä.

Yhteisvastuulle kerättiin lippailla Kaaressa.

Keräyksen nettotuotto vuonna 2015 oli 11
876,80 € joka on huimat 1500 € enemmän
kuin edellisenä vuonna. Tuotosta 10 % oh-
jataan oman seurakuntamme diakonia-
työlle Kaarelan alueen ihmisten tukemi-
seen.

Soppalounaalla Yhteisvastuun hyväksi.
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Luottamushenkilöt

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto 2015–2018:

Sakari Enrold, puheenjohtaja
Timo Sahi, varapuheenjohtaja
Sonja Alanko
Elisa Blomberg
Erik Bärlund
Riitta Eisalo
Anni Järvilehto
Salla Korhonen
Lauri Koski
Aku Kähärä
Maritta Laiho
Leena Saastamoinen
Timo Sahi
Kaisa Seiro
Heli Simojoki
Juha Teräväinen
Tuula Jokela, sihteeri

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa Kannelmäen seurakuntaa
edustivat:

Salla Korhonen, Maritta Laiho, Leena Saastamoinen ja Timo Sahi.
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Työntekijät

Kirkkoherra
Sakari Enrold

Papit
Aili Raitavuo, kappalainen
Virpi Koskinen, kappalainen
Nina Rajamäki, seurakuntapastori
Lotta Petäjäniemi, seurakuntapastori
Konsta Korhonen, seurakuntapastori

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

Diakoniatyöntekijät
Tuula Kojo-Gregoriadis, johtava diakonia-
työntekijä
Heidi Metsälä, diakoni
Ulla-Maija Tuura, diakoni
Jukka-Pekka Vaittinen, diakoni

Nuorisotyönohjaajat
Kaija Aalto
Pekka Haanpää
Valtteri Jauhiainen
Salla Silvennoinen

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

Kirkkoherranvirasto
Jennika Holopainen, hallintosihteeri /
Tuula Jokela, vs. hallintosihteeri
Tiittu Paju, tiedottaja
Anna-Riitta Siitonen, seurakuntasihteeri

Organisaatio
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Tilastojen valossa

Toimipaikat

Toimipaikat

Kannelmäen kirkko, seurakuntakeskus, virasto sekä lasten ja nuorten tila Nukka:
Vanhaistentie 6, 00420 Helsinki
Malminkartanon kappeli, Vellikellonpolku 8, 00410 Helsinki
Toimintakeskus Jenny, Beckerintie 9, 00410 Helsinki
Paikka, Kauppakeskus Kaari, Kantelettarentie 1, -1. krs., 00420 Helsinki



helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki
facebook.com/kannelmaenseurakunta
instagram/kannelmakisrk
kantsunurkka.fi


