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KUVIA JA SANOJA

Kädessäsi on Kannelmäen seurakunnan
vuosikertomus 2014. Kuvat ja sanat tilas-
toilla höystettynä kertovat seurakun-
tamme tärkeimmistä tapahtumista ja toi-
minnasta kertomusvuodelta.

Vuoden ensimmäinen merkittävä tapah-
tuma oli Helsingin piispa Irja Askolan toi-
mittama seurakunnan piispantarkastus
23.–26.1. Vierailuun liittyi seurakunnan
uusimman toimitilan, peruskorjatun Mal-
minkartanon kappelin käyttöön siunaami-
nen.

Kertomusvuoden toinen tärkeä tapah-
tuma olivat seurakuntavaalit 2014. Näissä
vaaleissa valittiin seurakuntaneuvostoon
yhteensä 14 jäsentä kolmen eri valitsi-
jayhdistyksen listoilta. Jäsenistä puolet oli
uusia. Yhteiseen kirkkovaltuuston valittiin
Kannelmäestä neljä jäsentä, joista uusia
kolme.

Kertomusvuonna seurakunnan jalkautuva
ja diakoninen työote on vahvistunut.
Tästä esimerkkejä ovat lisääntyneet sop-
patykkitapahtumat, joulunajan piparkak-
kutervehdykset alueen asemilla, yhteis-
vastuun lipaskeräykset sekä Mätismessu
ja Malminkartanon Elojuhlat. Seurakun-
nan toiminnalle on olennaista monipuoli-
nen musiikin läsnäolo. Tästä osoituksena
on se, että konsertteihin ja muihin musiik-
kitilaisuuksiin osallistui kertomusvuonna
noin 5000 kuulijaa.

Seurakunnan jäsenmäärä ja sen myötä
taloudelliset resurssit laskivat edelleen
vuonna 2014. Seurakunnan henkilöstön
määrää joudutaan vähentämään lähinnä
luonnollisen poistuman tarjoamien mah-
dollisuuksien kautta. Ilahduttavaa on, että
seurakunnan eri toiminnoissa on mukana

joukko motivoituneita vapaaehtoisia vas-
tuunkantajia.

Kannelmäessä pitkään pappina toimi-
neena olen kohdannut monia ihmisiä,
jotka ovat jakaneet omia seurakuntaan
liittyviä muistikuviaan ja kokemuksiaan.
Onneksi kertomukset ovat pääsääntöi-
sesti myönteisiä. Toivottavasti seurakunta
osaa myös tänään välittää oikealla tavalla
kuvaa rakastavasta Jumalasta, jolle jokai-
nen ihminen on tärkeä ja ainutlaatuinen.

Sakari Enrold

Kannelmäen kirkko marraskuun iltana.

PIISPANTARKASTUS

Piispa Irja Askola teki piispantarkastuk-
sen Kannelmäen seurakuntaan 23.-24.1.
ja 26.1. Piispa vieraili Pelimannin päivä-
kodissa, Apollon yhteiskoulussa, Horison-
tissa, Kanneltalossa ja Kauppakeskus
Kaaressa sekä Toivontupa-ryhmässä.
Piispan ohjelmassa oli myös tutustuminen
Malminkartanon kappeliin, ja sen siunaa-
minen käyttöön. Tarkastus päättyi piis-
panmessuun su 26.1.
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Pelimannin päiväkotilaiset olivat valmistaneet
ihastuttavia esityksiä kirkollisille vierailleen.

Kanneltalossa tavattiin talon henkilökuntaa ja
kannelmäkeläisiä ja kuultiin mm. Kannelmäki-
liikkeen esittely.

Pakilan seurakunnan pappi Jouni Pirttijärvi,
toimi notaarina ja kirjasi piispantarkastuksen
vaiheet.

Kauppakeskusjohtaja Kaj Grahnin vieraana
Kaaressa.

Palaverin päätteeksi yhteiskuvassa kasvatuk-
sen tiimin kanssa Nurkassa.

Työntekijöiden lauluryhmä esiintyi ensimmäi-
sen tarkastuspäivän kaikille avoimessa Ilta
kirkolla –tilaisuudessa

Tarkastuksen aikana piispa tutustui myös
Sitratorin ja Malminkartanon aukion mai-
semiin. Piispa kävi keskusteluja työnteki-
jöiden kanssa, sai kuulla esittelyn Kannel-
mäki-liikkeestä ja tapasi kannelmäkeläisiä
mm. soppatykillä. Kaikille avointa ohjel-
mallista Iltaa vietettiin kirkolla to 23.1.



3

Apollon koululaiset esittivät piispalle visaisia-
kin kysymyksiä.

Ystävällisiä kohtaamisia Toivontuvassa…

…ja soppatykillä Malminkartanon aukiolla yh-
tenä talven kylmimmistä päivistä.

Piispaa tervehdittiin sanoin ja leivonnaisin
kumppanuustalo Horisontissa.

Piispan seurueeseen kuuluivat hiippakun-
tadekaani Reijo Liimatainen, piispan
avustaja Kaisa Kariranta, piispantarkas-
tuksen notaari Jouni Pirttijärvi, hiippakun-
tasihteerit Kirsti Poutiainen, Raine Haika-
rainen, Jaana Räntilä ja Hannu Lätti, hiip-
pakuntakanttori Hanna Remes, notaari
Heikki Hämäläinen ja lakimiesasessori
Nina Rajamäki.

Piispa siunasi peruskorjatun Malminkartanon
kappelin käyttöön perjantaina 24.1.

Piispanmessun kulkueessa.

”Tulkaa, sillä kaikki on valmista”.
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Kiitos kun kävit meillä, piispamme Irja.

JUMALANPALVELUS-
ELÄMÄÄ

Messu on seurakunnan hengellisen elä-
män keskus. Seurakunnan pääjumalan-
palvelus vietetään sunnuntaisin klo 10
Kannelmäen kirkossa. Sinne toivotetaan
tervetulleeksi kaikki vauvoista vaareihin,
ja siellä sanaa ja sakramentteja lähesty-
tään koko sillä rikkaudella, jota luterilai-
suus Suomessa tänä päivänä pitää sisäl-
lään.

Lapset lauloivat pääsiäispäivän messussa.

Saarnavuorossa Sakke ja Pekka.

Keskiviikkoiltojen viikkomessulla kirkossa
on pienehkö, mutta uskollinen osallistuja-
joukkonsa. Viikkomessuissa tunnelma on
vuorokaudenajasta, osallistujajoukosta ja
tilasta johtuen pääjumalanpalvelusta her-
kempi ja intiimimpi. Tunnelmallisia hiljai-
sen mietiskelyn ja Taizé-laulujen Luotta-
muksen messuja järjestettiin kuusi kertaa
viikkomessun sijasta.

Luottamuksen messussa on hyvä mahdolli-
suus hiljaiseen mietiskelyyn.
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Lähelle alkukirkon messua päästää Aa-
mupysäkeillä. Aamupysäkki kutsuu kirkon
kappeliin kahden pöydän yhteyteen, eh-
toolliselle ja aamiaiselle joka toinen
viikko.

Aamupysäkki alkaa yhteisellä ehtoollisenvie-
tolla kirkon kappelissa.

Seurakunta kutsuu erikseen jumalanpal-
velukseen vuoden aikana syntyneet vau-
vat sekä ikäihmiset, jotka ovat täyttäneet
pyöreitä tai puolipyöreitä 70 v. ylöspäin.
Lisäksi järjestettiin urkumessu ja teema-
messuja rippikoululle ja nuorisotyölle, Yh-
teisvastuulle, lähetykselle ja vanhuksille.

Lähetyspyhän messu lokakuussa oli selkokie-
linen ja viittomakielelle tulkattu. Laulut olivat
myös pistekirjoituksella. Messun järjestelyihin
osallistuivat Helsingin seurakuntien yhteisen
seurakuntatyön diakonia ja vammaistyö ja
Kannelmäen seurakunta.

Konfirmaatiomessuissa lauluja säestää
nuorisobändi ja koolla on tavallista enem-
män kirkon hiljaisia rivijäseniä. Konfir-
maatiomessujen tunnelma on yleensä

iloittelevan juhlava. Monta kertaa on nii-
den jälkeen kuultu kommenttina: ”Voiko
kirkossa olla näin kivaa?”

Konfirmaatiomessujen vanhan käytännön
mukaan konfirmoitavat nuoret laulavat yh-
dessä isosten kanssa.

”Jos vastaan tulee sammakko, niin missä
olenkaan? Jos edessä on viidakko, niin missä
olenkaan?” Laulettiin lähetysaiheisessa per-
hemessussa.

Pienimmät voivat messun aikana leikkiä kir-
kon etuosassa olevalla leikkimatolla.
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Perheille ja perheiden pienimmille järjes-
tettiin perhemessuja, puuhamessu ja vau-
vakirkko. Muksukirkkoja vietettiin yh-
teensä kuusi kertaa.

Koulukirkkojen aikaan kirkossa käy mukava
kuhina.

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

Turvallista koulumatkaa kaikille koululaisille!

Ensimmäinen messu remontoidussa Mal-
minkartanon kappelissa oli sunnuntaina
16.2.2014 klo 18. Sen toimittivat kirkko-
herra Sakari Enrold ja kirkkomuusikko
Kari Härkönen. Messun jälkeen nautittiin
iltateetä. Kesäkuukausia lukuunottamatta
Malminkartanon kappelissa vietettiin
messu joka toisena sunnuntai-iltana.

Suvivirren veisuuta luonnonhelmassa Mätik-
sellä.

Mätisfestareiden juhlakentällä pidetyssä
Mätismessussa suvivirren sunnuntaina
25.5. yli 300 eri ikäistä laulajaa liittyi suvi-
virren lauluun. Mätismessu vietettiin nyt
neljännen peräkkäisen kerran. Tällä ker-
taa Mätismessu oli myös Helsingin seura-
kuntien kuluneen kevätkauden Bongaa
messu -sarjan viimeinen nimikkomessu.

Mätismessu toimitetaan festarilavalta.

Tärkeisiin elämänkaaren tapahtumiin liit-
tyvät kirkolliset toimitukset: kaste, avioliit-
toon vihkiminen ja hautaan siunaaminen
ovat myös jumalanpalvelusta. Kirkolliset
toimitukset tavoittivat kertomusvuonna lä-
hes 5700 ihmistä.
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Vainajien muistoiltana sytytettiin kynttilät vuo-
den aikana kuolleille seurakunnan jäsenille.

Helsingin seurakuntien yhteistä Lasten
kastepäivää vietettiin Enkelien sunnun-
taina 5.10. Iloisen rennossa tunnelmassa
Malminkartanon kappelissa sai kasteen
neljä lasta. Iältään kastetut olivat muuta-
masta viikosta seitsemään vuoteen. Juh-
lapäivän kunniaksi nautittiin seurakunnan
tarjoamat kakkukahvit.

Lasten kastepäivänä tarjottiin Pienelle pa-
rasta -nimikkokakkua.

KIRKKOHERRANVIRASTO
JA TIEDOTUS

Kirkkoherranvirasto oli avoinna ma–pe klo
9–14. Paikassa viraston työntekijät päi-
vystivät perjantaisin klo 12–15. Viraston
arkeen kuului asiakaspalvelua kasvok-
kain, puhelimitse ja sähköpostitse, talous-

ja henkilöstöhallinnon tehtäviä, kokoustoi-
mintaa sekä jäsenkirjanpitoon liittyviä teh-
täviä.

Tarkasteluvuonna erityistä oli syksyn seu-
rakuntavaalit. Virastossa hoidettiin vaalei-
hin liittyvät tiedotus- ja neuvontatehtävät
sekä tulosten kirjaaminen. Hallintosihteeri
toimi vaalilautakunnan sihteerinä.

Seurakunnan tiedotustehtävät on pääosin
keskitetty virastoon. Sieltä ylläpidetään
Paikan info-tv:tä, nettisivuja ja tehdään
mainoksia ja Facebook-päivityksiä. Nuori-
sotiimi vastaa nuorten Mestat.fi-sivuista.

Joulukuussa kirkolla tapahtuu paljon, ja se
näkyy myös ilmoitustauluilla.

Seurakunnan some-ryhmä julkaisee aktiivi-
sesti Facebookissa, ja nuorisotiimi myös In-
stagramissa. Kuvassa Facebook-julkaisu elo-
kuun lopussa.
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Valokuvaaja Sirpa Päivinen kuvasi Paikan
jouluseimen Kirkko&kaupunki -lehden joulu-
numeron kanteen.

Paikan info-tv:ssä oli esillä seurakuntien yh-
teinen pääsiäisen ajan kampanja.

KIRKON PALVELUSKUNTA

Suntiot kohtaavat paljon ihmisiä. He aut-
tavat muita työntekijöitä ja seurakuntalai-
sia toimimaan seurakunnan tiloissa. Sun-
tiotiimi osallistuu messujen ja toimitusten
– ja lähes kaiken seurakunnan tiloissa ta-

pahtuvan toiminnan valmisteluun, opas-
tukseen ja valvontaan, tekniseen tukeen
ja kulunvalvontaan.

Tiimi on lisäksi osallistunut joulu- ja pääsi-
äiskuvaelmiin, jouluikkunan ja pääsiäis-
asetelman valmistamiseen Paikassa, jou-
luseimen ja pääsiäishaudan pystytykseen
ja viherkasvien hoitoon.

Pääsiäisaamuna enkeli ja hämmästyneet nai-
set tapasivat tyhjällä haudalla kirkossa ja …

…Paikassa.

Pääsiäisenä Paikassa oli ensimmäistä kertaa
myös munapuu.
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Enkelibändi avusti kirkossa adventin ja joulun
aikaan. Nuket olivat lainassa Leikkivä Lapsi
ry:ltä.

Seurakuntavaalien valmistelu ja tukijouk-
koina oleminen oli yksi vuoden tehtävistä.
Tiimi osallistui äänestyspaikkojen kasaa-
miseen ja purkuun ennakkoäänestysvii-
kolla Kauppakeskus Kaaressa sekä kir-
kolla varsinaisena äänestyspäivänä.
Kauppakeskus Kaaressa ja kauppakes-
kus Itiksessä käytettiin Kannelmäen seu-
rakunnassa ideoitua äänestyskoppia.

Uudenmallinen vaalikoppi oli käytössä mm.
Kaaressa.

Viihtyisät tilat on yhteinen ilo.

DIAKONIA –
APUA JA TUKEA

Diakoniatyössä koettiin jälleen kaikkein
suorimmin pitkään jatkunut talouden taan-
tuma ja lama. Työn keskiössä olivat li-
sääntyvien taloudellisten haasteiden, ih-
missuhdekriisien, henkisten ja hengellis-
ten kysymysten, sairauden, työttömyyden
ja menetysten keskellä kamppailevien ih-
misten kohtaaminen, tukeminen, sekä yh-
teisöllisyyteen ja vastuutehtäviin ohjaami-
nen. Asiakastapaamiset olivat entistä
haastavampia ja veivät paljon diakonia-
työntekijöiden resursseista.

Perinteistä kahdenkeskistä asiakasvas-
taanottotyötä kehitettiin ja sen rinnalle
luotiin yhteisöllisyyttä ja vertaistukea tar-
joava diakoninen toimintamalli.

Laulaja-lauluntekijä Markus Bäckman vieraili
Jennyn Olohuoneessa kesän kynnyksellä.

Huhtikuussa käynnistyi toimintakeskus
Jennyssä keskiviikon ajanvarausvastaan-
oton yhteyteen Jennyn Olohuone, jossa
oli mahdollisuus saada vertaistukea, ver-
kostoitua, toimia vapaaehtoistehtävissä,
tavata diakoniatyöntekijöitä ja osallistua
yhteisövalmennukseen. Olohuone sai in-
nostuneen vastaanoton ja se kokosi heti
ison joukon ihmisiä yhteen.
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Kohtaamisia ja soppaa Malminkartanossa.

Soppaa ja kohtaamisia tarjosivat perintei-
set soppatykkijalkautumiset Malminkarta-
noon ja Sitratorille. Puuroa, sämpylää ja
ehtoollista tarjosi puolestaan perinteinen
Aamupysäkki, joka vietti lokakuussa 10-
vuotisjuhliaan!

Aamupysäkin 10-vuotisjuhlabrunssilla.

Emännille kiitos!

Vuoden aikana järjestettiin Monikulttuuri-
nen perheleiri, sekä Vauvasta vaariin -
leiri. Jouluna muistettiin yksinäisiä koti-
käynnein ja Rakenna joulupuu -keräyk-

sellä tuettiin vähävaraisten perheiden lap-
sia. Vapaaehtoiset lahjoittivat yhteensä
90 joulupakettia, jotka seurakunta toimitti
kiitollisin mielin perheille.

Vauvasta vaariin -leirillä oli kivaa!

Toivontuvassa Jennyssä vaihdetaan kuulumi-
sia leipomisen ja ruoanlaiton lomassa.

Rakenna joulupuu -keräyksellä tuettiin alu-
eemme vähävaraisia lapsiperheitä.

KIRKKOMUSIIKKI

On mahdotonta kuvitella seurakuntatyötä
ilman musiikkia. Niin luovuttamaton osa
seurakunnan elämää on musiikki kaikissa
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sen muodoissa. Ja jälleen kerran musiikki
soi hyvin monella eri tavalla Kannelmäen
seurakunnan eri tilaisuuksissa. Monipuoli-
sen jumalanpalveluskäytön lisäksi kirkon
pääinstrumentti urut soivat kauniisti mm.
palmusunnuntain urkumessussa yhdessä
renessanssisoittimien kanssa.

Urut, ”soitinten kuningatar”, kätkee sisälleen
suuren määrän erikokoisia pillejä.

Tansanialaisen Loruvani-kuoron konsertissa
kesäkuussa oli liikettä ja iloa.

Afrikan sävelet soivat kirkossa, kun tan-
sanialainen Loruvani-kuoro konsertoi yh-
dessä nuorisokuoro Kannelkellojen ja ka-
marikuoro Vox Canoran kanssa. Kannel-
kellot saivat puolestaan uuden ystäväkuo-
ron Tanskasta, kun he vierailivat kuoro-
matkalla Tanskan Ribessä. Kuoro osallis-
tui myös Nuorten kirkkopäivien nuoriso-
kuorotapahtumaan ja konsertoi yhdessä
Leppävaaran seurakunnan lapsikuoron
kanssa ”Laula ja leiki lasten virsi” -konser-
tissa. 3-5-vuotiaiden kuoron Kannelnape-
roiden ensimmäinen oma konsertti oli tou-
kokuussa.

Laulamassa kamarikuoro Vox Canora ja nuo-
risokuoro Kannelkellot.

Lasten virsi -konsertin juonsi Pikku Kakko-
sesta tuttu Siina Hirvonen.

Anne ja Aili ovat laulattaneet Virrestä voimaa
-tilaisuuksissa yli kymmenen vuoden ajan.
Tässä lauletaan lintulauluja eläkeläisten ke-
vätjuhlassa.
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Kesäillan konsertissa Arja Koriseva ja Jouni
Somero loivat musiikillaan herkän ja läheisen
tunnelman.

Arja Koriseva, laulu ja Jouni Somero
piano vastasivat lämminhenkisestä ke-
säillan konsertista Soi kunniaksi Luojan!
heinäkuun viimeisenä iltana.

Muita konsertteja olivat mm. pianotaitelija
Janne Maaralan Soi kunniaksi Luojan
huhtikuussa, Valvomisen sunnuntain kon-
sertti Sinuhun turvaan Jumala ja Länsi-
Helsingin musiikkiopiston Adventtikon-
sertti.

Jyrki Korhonen, Raimo Laukka, Pirkko Hytti-
nen ja Maria Kettunen konsertoivat Kannel-
mäen kirkossa marraskuussa.

Nuorten bändiprojekti jatkoi jälleen toimin-
taansa muutaman välivuoden jälkeen ja
esiintyi Paastoblues-illassa Apollon kou-
lulla pääsiäisen alla. Pääesiintyjänä kon-
sertissa oli Katajainen kansa. Nuorten
soitto ja laulu ilostuttivat myös kaikkia
konfirmaatiomessuja.

Katajainen kansa esiintyi Paastoblues-bändi-
illassa Apollon koululla.

Oman poikkeuksellisen värinsä seurakun-
nan musiikkielämään toivat vuonna 2014
kanttori Sirkku Rintamäen opintovapaiden
sijaisuuksia hienosti hoitaneet Taru Hä-
mäläinen ja Maria Tuokko.

Tämä iloinen joukko on Lapsikuoro Kannel-
kellot johtajansa Sirkun kanssa.

Terveisiä Nuorisokuoro Kannelkellojen Tans-
kan-matkalta. Konserttien välissä ehdittiin
katsella maisemia.
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KASVATUS

Seurakunnan kasvatustyön punaisena
lankana oli edellisen vuoden tapaan Hel-
singin seurakuntien yhteiset Pienelle pa-
rasta ja Nuorelle parasta -jäsenyyden tu-
kihankkeet. Niissä pyritään mm. kasteen
merkityksen korostamiseen, sekä Jeesuk-
sen esimerkin tavoin nostamaan lapset ja
nuoret esimerkeiksi uskon salaisuudesta.

Lyijyjalkanuket kastejuhlassa.

Lapset
Koululaisten iltapäiväkerho kokosi lapsia
perinteikkääseen Maununnevan seura-
kuntakotiin tuttuun tapaan. Perhekerhot
kokoontuivat Maununnevan seurakunta-
kodin lisäksi myös Kannelmäen kirkolla.
Päiväkerhojen kysyntä puolestaan laski
jonkin verran edellisvuosiin nähden ja
johti muutoksiin kerhojen määrässä. Hel-
singin kaupunki panosti omaan kerhotoi-
mintaansa edellisvuosia enemmän, ja se
varmasti osaltaan näkyi seurakunnan ker-
hojen kysynnässä.

Perhekerhossa askarreltua.

Perhemessussa.

Muumit merimatkalla. Seurakuntakeskuksen
vitriinissä on sopivasti lapsen silmän korkeu-
della vaihtuva näyttely yleensä kirkkovuoden
aiheisiin liittyen.

Pääsiäisnäytelmän kulisseja tutkimassa.
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Pääsiäisnäytelmän Yläsalin isännän pääsi-
äinen henkilöt Getsemanen puutarhassa.

Pääsiäisnäytelmää esitettiin myös Malmin-
kartanon kappelissa malminkartanolaisille
lapsille.

Enkelien sunnuntaina vietettiin Pienelle
parasta -perhemessua.

Kesäkursseja lapsille järjestettiin neljä ja
kesäretket tehtiin sekä Mustasaareen että
Fazerin suklaatehtaalle. Lasten ja perhei-
den jumalanpalveluselämää tuettiin erityi-
sillä perhemessuilla yhteensä viisi kertaa.
Näiden lisäksi järjestettiin puuhamessu ja
vauvamessu. Arkipäivien muksukirkkoja

vietettiin puolestaan kuusi kertaa ja niissä
lapsilla oli aina mahdollisuus myös eh-
toollisen sakramentin ihmettelyyn. Eka-
luokkalaiset siunattiin myös alkavalle kou-
lutielle elokuun alussa.

Sano paimenille: ”Älkää pelätkö, minä ilmoi-
tan teille suuren ilon!”

Kirkossa voi olla aika jännittävääkin.

”Rakkautta suurinta katsomaan.”

Terhi Pihlajamaan vetämät vauva- ja taa-
peromuskarit sekä Naperokuoro jatkoivat
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muusikin riemun välittämistä kaikkein pie-
nimmille. Uutena toimintana aloitettiin
syksyllä esikoisvauvakerho ensimmäisen
lapsensa saaneille ja kokemukset siitä oli-
vat hyviä.

Yhteistyö alueen muihin varhaiskasvatta-
jiin jatkui positiivisessa vireessä ja yhteis-
työtä pyrittiin kehittämään entisestään.
Seurakunnan alueen lasten hyvinvointia
edistetään isolla joukolla monenlaisia toi-
mijoita.

Päiväkoti Kannelmäen värikäs vappukulkue
kirkon kulmilla.

Tytöt & pojat ja nuoret
Nuorisotyöntekijöiden ja lapsityöntekijöi-
den yhteinen ponnistus ja monen ilon
aihe oli jälleen kerran paljon kiitosta ke-
ränneet pääsiäisnäytelmä ja joulukuva-
elma. Niiden kautta suurelle joukolle lap-
sia ja nuoria pystyttiin välittämään kristilli-
sen uskon keskeisiä sisältöjä kohderyh-
mää kiinnostavalla tavalla.

”Nyt loistaa kolmas kynttilä…”

Joulunäytelmän jälkeen pääsi tervehtimään
pyhää perhettä tallissa Kannelmäen kirkossa.

Tyttöjen ja poikien leirillä on monenlaista te-
kemistä, esim. askartelua ja…

…ulkoilua kavereiden kanssa.

Monia hyviä asioita välitettiin isolle jou-
kolle koululaisia myös seurakunnan kus-
tantamalla Taika Petterin kouluvierailulla.
Kannelmäen varhaisnuorisotyöstä osallis-
tuttiin isolla joukolla myös seurakuntayh-
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tymän järjestämään 10-vuotiaiden juhlata-
pahtumaan Linnanmäellä. Päivä oli
kuuma ja jonot pitkiä, mutta iloa riitti.

Koulujen suuntaan uutena avauksena to-
teutettiin muutamia uskonnonopetuksen
opetussuunnitelmiin sopeutettuja luokka-
vierailuja. Yhtä koulua jouduttiin kuitenkin
valitettavasti tukemaan myös suuressa
surussa. Erään oppilaan kuolema herkisti
nuoria monenlaiseen pohdintaan seura-
kunnan työntekijöiden kanssa.

Nurkka sai nurkkaansa puun.

Nuorisotila Nurkalle vuosi oli merkittävä,
koska se sai vuoden lopussa pitkästä ai-
kaa uuden ilmeen. Nuorisotyöntekijät to-
teuttivat yhdessä nuorten kanssa Nurkan
visuaalisen ja toiminnallisen päivityksen,
jonka myötä tilaa on entistä suurempi ilo
käyttää. Viestinnän kehittämiseksi Nurk-
kaan hankittiin nuoria visuaalisesti kiin-
nostava info-tv. Nuorisotyössä otettiin
käyttöön myös Instagram-profiili ja kehi-
tettiin Whatsapp-sovelluksen käyttöä
nuorten tavoittamiseen.

Matkalla kotikirkkoon.

”Kiva kun kävitte! Hyvää kesälomaa!”

RIPPIKOULU

Rippikoulun suosio jatkui myös vuonna
2014. Leiririppikoulujen koko vaihteli intii-
mistä parinkymmenen riparilaisen hiihto-
lomarippikoulusta noin seitsemänkymme-
nen rippikoululaisen suurleiriin Partahar-
jun opistolla. Kaikille halukkaille pystyttiin
suuresta suosiosta huolimatta kuitenkin
tarjoamaan mieluinen rippikouluvaihto-
ehto leirillä tai kaupungissa.

Valmiina konfirmaatiomessuun.

Rippikoulujen kaupunkijaksoa kehitettiin
entisestään järjestämällä keväällä kaikille
rippikoululaisille yhteinen Kotikirkkopäivä,
jossa riparilaiset tutustuivat messun jäl-
keen omaan kotikirkkoonsa rastiradan
kautta. Riparibileissä tunnelma oli hyvä,
mutta osallistujia aikaisempaa vähem-
män. Rippikouluun liittyvää isoskoulutusta
päätettiin puolestaan laajentaa syksyllä
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kaksivuotiseksi. Toisen vuoden jatkokou-
lutukseen ilmoittautui kymmenkunta in-
nostunutta isosta.

Rippileirille lähdössä.

Ripariviikkoon mahtuu monenlaista toimintaa.
Kaikkia leirin hauskuuksia ei aina voi jakaa
muiden kuin mukana olleiden kanssa.

Leirien perusvarusteita.

AIKUISET

Seurakunnan viiden raamattupiirin rin-
nalle syntyi vuonna 2014 Äijäpiiri, jossa

Sanaa ja elämää mietittiin miesjoukolla.
Nämä ja monet muut piirit toimivat itse-
näisesti vapaaehtoisten vastuunkantajien
arvokkaan työpanoksen ansiosta. Vii-
meistä virkavuottaan toimittanut pitkäai-
kainen seurakuntapastori Olavi Hatakka
johdatteli puolestaan musiikkipiirin vielä
kerran kuuluisien säveltäjien tuotantoon.
Hyvin monelle vuosien saatossa tutuksi
tulleen ”Olan” läksiäisjuhliin marras-
kuussa osallistui iso joukko saattajia.

Pastori Olavi Hatakan eläkkeellelähtöjuhlaa
vietettiin marraskuussa.

Kesällä aikuistyön toiminta keskittyi tut-
tuun tapaan kesäiltoihin Malminkartanon
kappelilla ja kesäillan musiikkeihin kir-
kolla. Lisäksi luontoretkellä tutustuttiin lin-
tuihin Pitkäkoskella asiantuntija Juhani
Lokin opastamana. Pieni pyhiinvaellus
tehtiin Huopalahden kirkkoon.

Kesätorstaisin Malminkartanon kappelilla vie-
tettiin yhdessä iltaa ja nautittiin kesäisestä oh-
jelmasta.
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Vuoden aikana järjestettiin Kannelmäen kir-
jaston ja seurakunnan yhteistyönä neljä iltaa
kirjastossa vaihtuvista teemoista.

Monien arkisten kohtaamisten ja laitosvie-
railujen lisäksi aikuistyössä myös juhlittiin
tuttujen Ikäihmisten syntymäpäivien, Elä-
keiän kynnyksellä -tilaisuuden ja eläke-
läisten kausijuhlien puitteissa. Uudenvuo-
den vastaanotto keräsi tuvan täyteen Mal-
minkartanossa. Aikuistyön päiväretket
suuntautuivat tänä vuonna Hankoon ja
Lohjalle.

Pienten enkeleiden kulkue eläkeläisten joulu-
juhlassa.

Joulujuhlakahveilla seurakuntasalissa.

Pienellä pyhiinvaelluksella Kannelmäen kir-
kolta Huopalahden kirkolle.

Syksyllä aloitti kokeiluluontoisena uusi
avaus Jennyn Mummola, joka tarjosi ker-
ran kuukaudessa yhdessäolomahdolli-
suuden lapsille ja lapsiperheille vapaaeh-
toismummojen kanssa. Toiminta sai heti
alusta alkaen kiitollisen ja innostuneen
vastaanoton.

LÄHETYS

Seurakunnan lähetykseen liittyvän toimin-
nan perusrunkona toimi jälleen paritto-
milla viikoilla kokoontunut Lähetyspiiri,
sekä parillisilla viikoilla kokoontunut Työ-
tupa, jossa valmistettuja käsitöitä myytiin
lähetyksen hyväksi seurakunnan myyjäi-
sissä. Lähetyksen asiaa seurakunnassa
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piti esillä erityisesti lähetyksen vastuu-
ryhmä, joka kokoontui vuoden aikana
kolme kertaa.

Lähetyspappi Nina Rajamäen puolen
vuoden virkavapaus ei hämmentänyt ko-
keneita lähetyspiiriläisiä, vaan he pitivät
huolta lähetyksen asiasta myös ilman pai-
menta. Varoja lähetyksen hyväksi kerät-
tiin perinteisillä adventti- ja pääsiäismyy-
jäisillä. Kauneimmat joululaulut -laulutilai-
suuksien tuotto ohjattiin Lähetysseuran
työlle ja Naisten illallisten tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle.

Työtuvan tuotteita Lähetyksen myyjäisissä.

Rovasti, psykoterapeutti Leila Valtonen oli pu-
hujavieraana Naisten illallisilla.

Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia oli seit-
semän.

Seurakunnan nimikkosopimukset pysyivät
vielä ennallaan. Ne olivat Vesa ja Sari
Lehtelän työ Etiopiassa (6500€), Vene-
zuelan Wayuu-intiaanien parissa tehtävä
työ (6000€), Paulos Huangin kristinopin
opetustyö Kiinassa (4000€), sekä Israelin
vierastyöläistyö (1500€).

Näiden lisäksi uutena solmittiin kummilap-
sisopimus Etiopian Dessien aids-orpojen
projektin tukemiseksi (300€/vuosi). Idea
tähän tuli seurakuntalaisilta. Työtuvan va-
paaehtoinen kahviraha ohjattiin aids-or-
voille ja tuottoa tilitettiin lähes 1200 euroa.
Kummilapsi on myös osa lapsi- ja nuori-
sotyön lähetyskasvatusta; sen kautta
maailman inhimillinen hätä saa konkreet-
tiset kasvot. Lähetystyöllä on Kannel-
mäen seurakunnassa hyvät puitteet ja
vahvat perinteet. Sitoutuneet vapaaehtoi-
set ovat tässäkin asiassa kaikkein merkit-
tävin voimavara.

YHTEISVASTUU

Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen tuo-
tolla kehitettiin saattohoitoa Suomessa ja
tuettiin lapsia ja nuoria Guatemalassa.
Keräyskohteet saivat hyvän vastaanoton.

Yhteisvastuun Jättilipas lipaskerääjänä Van-
haistentiellä.
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Perinteiseen tapaan lipaskeräykset keski-
tettiin kahdelle kampanjaviikolle, joiden
aikana kerättiin lähinnä kauppakeskus
Kaaren aulatiloissa. Lipaskeräyksen li-
säksi Yhteisvastuulle kerättiin kolmella lis-
talla ja kolmella kolehdilla, sekä erilaisten
tapahtumien yhteydessä. Myös isoskoulu-
tuslaiset keräsivät jälleen kerran yhden
isoskoulutuskerran yhteydessä.

Virpi ja Max-koira kutsuivat kävelylle Yhteis-
vastuun hyväksi.

Huhtikuussa järjestettiin Sitratorilla Unelma-
patsaan juurella tapahtuma Yhteisvastuulle.
Ohjelmassa oli lapsille kasvomaalausta, sop-
patykki ja ”Osta orja -huutokauppa”, jonka
meklarina toimi lääninrovasti Martti Pitkänen:

Yhteisvastuutiimi asetti tavoitteeksi vuo-
den 2013 tuoton, mutta tulos kuitenkin
parani 1700 eurolla 10 689 euroon! Yh-
teisvastuun keräyskulut olivat kertomus-
vuonna 1097 euroa.

SEURAKUNTAVAALIT

Seurakunnan uudet luottamushenkilöt
vuosiksi 2015–2018 valittiin syksyllä.

Ennakkoäänestysviikolla 27.–31.10. vi-
rastossa kävi äänestämässä ma–pe klo
9–18 yhteensä 156 henkilöä, Kauppakes-
kus Kaaressa 978 ja Malminkartanon
kappelilla 57 henkilöä. Varsinainen ää-
nestyspäivä oli su 9.11. Silloin Kannel-
mäen kirkossa kävi äänestämässä 555
henkilöä.

Vaalimainontaa Paikan info-tv:ssä.

Vaalien ääntenlaskenta sujui hyvin ja ää-
nestystulos saatiin lasketuksi jo noin tunti
äänestyksen päätyttyä. Ääniä annettiin
vaalipäivänä yhteensä 1 387. Nuoria 16–
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17-vuotiaita äänestäjiä oli 19. Äänestys-
prosentti oli 11.1 %.

Kannelmäen seurakunnassa oli yhteensä
kolme vaalilistaa ja 29 seurakuntavaalieh-
dokasta. Yhteiseen kirkkovaltuustoon va-
littiin 4 jäsentä: Salla Korhonen, Maritta
Laiho, Leena Saastamoinen ja Timo Sahi.
14-jäseniseen seurakuntaneuvostoon va-
littiin 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 ja Juha
Teräväinen.

Ennakkoäänestyspaikka Kaaren keskusauki-
olla.

Kaaressa ennakkoon äänestäneet saivat pul-
lakahvit.

Vaalien teemana oli Usko hyvän tekemi-
seen oli näyttävästi esillä mm. Kauppa-
keskus Kaaren digitaalisilla ilmoitustau-
luilla.

Vaalimainos Kaaren digitaalisella ilmoitustau-
lulla.

Varsinaisena vaalipäivänä 9.11. äänestys al-
koi messun jälkeen klo 11 ja päättyi klo 20.

    Me uskomme hyvän tekemiseen.
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LUOTTAMUSHENKILÖT

Kannelmäen seurakunnan seurakunta-
neuvoston jäsenet 2010–2014 :

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

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

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