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Alussa pelottaa?

O
let varmasti joskus ollut uuden edessä elä-
mässäsi. Ehkä juuri nyt uuden alun, työ-
paikan, opiskelupaikan, asunnon tai ehkä 
olet ajatellut aloittaa uuden harrastuksen. 
Poikkeavaa tässä syksyssä on, että lä-

hes puolentoista koronavuoden jälkeen moni en-
nen arkinen ja tuttu asia tai toiminta on uuden 
alussa.

Uusi alku jännittää, pelottaa ja vatsassa voi 
tuntua kihelmöintiä. Vanhaan jääminen tun-
tuisi helpommalta. Uuteen uskaltaminen vaa-
tiikin rohkeutta.

Kristinuskoon kuuluu vahva ajatus rohkeu-
desta uuden edessä. Jokaisena aamuna on uu-
si armo, luvataan vanhassa hengellisessä lau-
lussa. Sen pitäisi vapauttaa meidät kristityt 
rohkeasti etsimään ja kaipaamaan. Epävar-
muuden ja pelon tunteet kuuluvat tähän 
maailmaan ja ihmisyyteen, mutta kris-
tittynä armon ja Pyhän Hengen varas-
sa on lupa kokeilla, lupa harjoitella ja 
lupa luottaa.

Seurakunta on olemassa, jotta 
saisimme tässä elämässä kokea yh-
teyttä toisiimme, mutta myös, jot-
ta saisimme rohkaisua omalle yksi-
lölliselle suhteellemme Jumalaan. 
Kristinusko on pohjimmiltaan toi-
von uskonto. 

Jumala kuulee Sinut yksilö-
nä ja itseksesi, mutta elämän- 
ja uskonkysymysten pohtimi-
nen yhdessä, seurakuntana, 
avaa meitä kuulemaan hänen 
viestinsä toisella tavoin, uudes-
ta näkökulmasta ja joskus myös sel-

keämmin. Jälkimmäisestä syystä tässäkin esitteessä on 
monenlaisia hengellisen toiminnan muotoja, erilaisia ta-
pahtumia ja tilaisuuksia. Toivottavasti löydät jonkin, jo-

ka antaa juuri Sinulle eväitä elämään ja rohkai-
sua kristittynä elämiseen.

Toivon ja rukoilen, että voimme myös 
kasvokkain kohdata seurakuntana tu-
levana toimintakautena viime kevät-
tä enemmän. Korona-aika on varmas-
ti opettanut meille, että kaipaamme 

myös konkreettista yhteyttä toisiimme. 
Toivosta käsin tätä syksyä ja kirkon toi-

mintaa on hyvä rakentaa. 

Rukoile kanssani kohtaamista  
– toistemme ja Jumalan.

Riikka Reina
Seurakunnan johtaja,  
kirkkoherra

Toimitus Karoliina Henriksson, Katri Malmi, Rebekka Naatus, Anu-Riikka Saastamoinen ja Hanna Yletyinen  
Graafinen suunnittelu Josefina Hatara Design Kannen kuva Shutterstock  

Kuvat Kirkko Helsingissä, Jani Laukkanen ja Shutterstock

www.kallionseurakunta.fi

Seurakunnan  
syyskausi alkaa  

perinteisesti  
Kallion kirkon  

syntymäpäivämessusta 
 5.9. kello 10.  
Tervetuloa.
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KESKUSTELUAPUA JA 
TUKEA

Seurakunnan papit

 Kallion seurakunnan papit ovat 
tavattavissa rippiä, sielunhoitoa ja 
keskustelua varten Kallion kirkos
sa ti–to klo 15–19 ja sunnuntaisin 
messun jälkeen. Papit tavattavis-
sa Alppilan kirkossa sunnuntaisin 
messun jälkeen. 

 Papeille voi myös varata erillisen 
keskusteluajan kirkkoherranviras-
ton kautta, p. 09 2340 3600, tai ot-
tamalla pappiin henkilökohtaisesti 
yhteyttä. Pappien yhteystiedot löy-
tyvät osoitteesta  
www.kallionseurakunta.fi. 

Diakoniatyöntekijät
 Seurakuntamme diakoniatyön-

tekijät auttavat elämänkysymysten 
keskellä. Olet tervetullut keskuste-
lemaan juuri sinua askarruttavista 
asioista – pohditaan yhdessä ja etsi-
tään sinua auttavia ratkaisuja. Voit 
kysyä neuvoa myös läheisesi puo-
lesta.

 Diakonien ajanvaraus tapahtuu 
puhelimitse ma, ti klo 9–10 ja to klo 
12–13 numerosta p. 09 2340 3618. 
Ajan voi tulla varaamaan myös pai-
kan päälle os. Kotkankatu 2, 2 krs.

Ihmisen elämässä tulee 
joskus eteen tilanteita, 

joissa omat voimat eivät 
enää tunnu riittävän ja 
ulkopuolinen tuki ja apu 

ovat tarpeen. 

Kaste
Kaste on pienen lapsen ensimmäi-
nen kirkollinen juhla, jonka yh-
teydessä lapsi liitetään seurakun-
nan ja Jumalan suuren perheen 
jäseneksi. Kastetoimituksessa lap-
sen vanhemmat, isovanhemmat ja 
kummit rukoilevat yhdessä papin 
ja seurakunnan kanssa siunausta 
lapsen elämänmatkalle. 

Konfirmaatio  
Konfirmaatiossa nuori sitoutuu it-
se seurakunnan kanssa yhteisen 
uskontunnustuksen kautta sii-
hen uskoon, johon hänet on lapse-
na kastettu. Konfirmaatio voi ta-
pahtua joko rippileirin tai aikuise-
na yksityisrippikoulun päätteeksi. 
Mikäli aikuista ei ole kastettu lap-
sena, hänet kastetaan seurakun-
nan jäseneksi aikuisrippikoulun 
yhteydessä. 

Avioliittoon vihkiminen 
Avioliitto on kahden ihmisen vä-
lisen rakkauden symboli. Vihki-
toimituksessa vihittävät ottavat 

toinen toisensa aviopuolisoiksi ja 
tunnustavat sen julkisesti Juma-
lan ja läheistensä edessä. 

Vihkitoimitus voidaan suorit-
taa kirkossa, kappelissa, muussa 
tilassa tai vaikka kotona suurena 
juhlatilaisuutena tai pienimuotoi-
sesti. Avioliiton esteiden tutkinta-
pyyntö tulee tehdä kirkkoherran-
virastossa aikaisintaan 4 kk ennen 
ja viimeistään viikkoa ennen vihki- 
toimitusta. 

Hautaan siunaaminen   
Läheisen kuolema tuo mukanaan 
suuren surun, elämänmuutoksen 
ja ikävän. Siunaus tilaisuudessa 
vainajan omaiset ja pappi kokoon-
tuvat yhteen saattamaan vainajaa 
hänen viimeiselle matkalleen ru-
kouksin ja häntä muistaen. Ha-
luamme tukea Sinua surussasi. 
Hautajaiset on mahdollista jär-
jestää arvokkaasti ilman suuria 
kustannuksia. Apua järjestelyihin 
saat kirkkoherranvirastosta tai 
hautauksen toimittavalta papilta. 

Helsingin seurakuntayhtymäs-

sä on käytössä ajanvarauspalve-
lu, jolla pyrimme helpottamaan 
asiointia surun keskellä. Verkko-
palvelussa voi tehdä ympäri vuo-
rokauden seuraavat hautaan siu-
naamiseen liittyvät varaukset: 
pappi, kanttori, siunauskappeli tai 
kirkko sekä muistotilaisuuspaikka. 

Sähköisen asiointipalvelun 
avulla käytännön asioiden hoita-
miseen ja surutyössä selviytymi-
seen saa nopeammin tukea. Sitou-
dumme siihen, että seurakunnan 
työntekijä ottaa omaiseen yhteyt-
tä kolmen arkipäivän kuluessa yh-
teydenotosta.

Muut kirkolliset  
toimitukset 
Muita kirkollisia toimituksia 
ovat esimerkiksi kodin siu-
naaminen, yksityinen rippi 
ja erilaiset rukoushetket.  

Suuria tunteita, iloa ja surua, kotona ja kirkossa, yksin ja yhdessä.  
Kirkko on mukana ihmisten elämän taitekohdissa  

– elämän ihmeen äärellä, rakkauden juhlinnassa, haasteiden keskellä ja 
kuoleman kohdatessa – ja juuri sinua varten.  

Itse toimitus ja siihen liittyvät juhlatilat ovat seurakuntalaisille ilmaisia.

kirkollisista toimituksista 
sekä papin ja tilojen 

varaamisesta saa kirkko-
herranvirastosta,  
p. 09 2340 3600. 

Lisätietoja
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Jatkuu seuraavalla aukemalla

Messu 
 Sunnuntaisin ja muina pyhä

päivinä klo 10. 
 Jokaisella pyhäpäivällä on oma  

aiheensa ja siihen liittyvät Raama-
tun  tekstit. Kirkon eteisessä olevaan 
esirukouslaatikkoon jätetyt rukous-
pyynnöt liitetään viikon aikana ju-
malanpalvelusten esirukoukseen.  

 Kallion seurakunnan jumalanpal-
velukset ovat pääsääntöisesti ehtool-
lisjumalanpalveluksia eli messuja.

Iltamessut arkisin klo 18. 

Ilmastomessu 
 29.9. klo 18.

Hiljainen rukouslaulumessu 
 Keskiviikkoisin 1.9.–24.11. klo 18. 
 Meditatiivinen messu tarjoaa le-

poa keskiaikaisissa gregoriaanisis-
sa lauluissa ja psalmeissa. Messussa 
avustaa Anima mea, jonka kaikille 
avoimet harjoitukset ovat kirkossa 
ennen messua klo 17 alkaen. Laulun 
ohjaajina vuorottelevat Hilkka-Lii-
sa Vuori ja Johanna Korhonen.

Sinä ja minä, aikuiset ja lapset, 
me kaikki, yhdessä, Jumalan 

kasvojen edessä.  
Raamatun sanaa, virsiä, 

hiljaisuutta, rukousta ja yhteinen 
ehtoollispöytä. Messuja on monen 

makuun — tule ja löydä omasi!

Ilmastomessut, joita Kallion 
seurakunnassakin vietetään, 
nostavat näkökulmia yksilön 
hätään ilmastokriisin keskel-
lä. Kallion seurakunnan alueel-
la asuva Tiina Vanhanen kiin-
nostui ilmastokriisistä, koska 
Jeesus käski toimimaan.

”Jeesus arvosteli lainopetta-
jia ja fariseuksia siitä, kuinka he 
sälyttävät raskaita taakkoja ih-
misten kannettaviksi, mutta ei-
vät itse halua niitä sormellakaan 
liikauttaa.”

Samalla tavalla nykyisessä il-
mastokriisissä syytetään liikaa 
tavallisia ihmisiä, vaikka ongel-
mana ovat yritykset ja valtiot. 
Vanhasen mielestä on sääli, et-
tä ihmiset pelästyvät aihetta ja 
sulkevat silmänsä kriisiltä, kos-
ka kokevat häpeää.

Vanhanen muistuttaa, että il-
mastokriisiä käsitellessä kaik-
ki tunteet ovat sallittuja. Häpeä, 

suuttumus tai muut ikävät tun-
teet voivat kääntyä ratkaisuja 
vastaan, jos ongelmaa ei tuntei-
den seurauksena haluta käsitel-
lä. Vanhaselle tunteet ovat kui-
tenkin herättäneet halun tehdä 
asioita. Hän puhuu asioista lä-
heisilleen ja yhteisöissään.

Ilmastotoimintaan pitäisi Van-
hasen mukaan suhtautua kuin 
lesken ropoon Luukkaan evanke-
liumissa. Kaikilla ei ole saman-
laisia voimavaroja, mutta voi 
miettiä, mitä kukin voi milläkin 
hetkellä tehdä. Välillä voi tehdä 
enemmän, välillä vähemmän.

”Jumala tietää minun raja-
ni: mikä on minulle mahdollis-
ta omien resurssieni rajoissa. 
Hän on armollinen ja tietää, mi-
tä ajattelen sydämessäni, vaikka 
en koko ajan voisikaan toimia 
aktiivisesti.”

Ilmastokriisiä käsitellessä 
kaikki tunteet ovat sallittuja
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Tasausmessu 
 Sunnuntaisin  

klo 16. 
 Messu on tuoreen 

nuorekas perintei-
nen messu, joka to-
teutetaan seurakun-
talaisten ja vapaaeh-
toisten johdolla. Kolehti 
kerätään Lähetysseuralle. 

 Miten sinä haluaisit olla muka-
na – ota rohkeasti yhteyttä!  
Yhteydenotot pastori Anna Mark-
kanen, anna.markkanen@evl.fi. 
Olet tervetullut messuun sellaisena 
kuin olet. 

 Seuraa ilmoittelua Tasausmessun 
netti- ja Facebook-sivuilta.  

Suomenkielinen  
jumalanpalvelus 

 Sunnuntaisin klo 16. 

Kiinankielinen  
jumalanpalvelus 

 Sunnuntaisin klo 13.  

Vironkielinen  
messu 
 Joka kuukauden 

kolmas sunnuntai  
klo 11.

Unkarinkielinen  
jumalanpalvelus

 Joka kuukauden ensimmäinen 
sunnuntai klo 11. 

Kaikenikäisten messu 
 Joka kuukauden ensimmäinen  

keskiviikko klo 18.30. 

Sateenkaariperhemessu 
 La 28.8. klo 17.

Sateenkaarimessut 
 Lauantaisin 28.8. (perhemessu), 

25.9., 30.10. ja 27.11. klo 17. 
 Messussa mukana messukuo-

ro Ääniset. Messukuoro harjoitte-
lee Sateenkaarimessuja varten tors-
taisin Alppilan kirkon kappelisalissa 
klo 17.30–19.30. Kuorossa opetel-
laan erilaisia hengellisiä lauluja ää-
nissä. 

 Lisätietoja kanttori Kimmo  
Puunenä, p. 040 590 0820.

Malkus-raamattupiiri
 Joka toinen torstai (parittomat  

viikot) klo 19–21 alkaen 2.9.  
Alppilan kirkon pienessä salissa.

 Lisätietoja messuista ja sateen-
kaarityöstä pastori Jaana Partti,  
p. 050 380 3289.

Syksyn ja talven rajamailla ovat 
läsnä niin varjot kuin valo. Py-
häinpäivä tekee tilaa surulle. Hau-
tausmaat ja Kallion kirkon muis-
telupaikat ovat auki sinua varten: 
olet tervetullut liittymään ihmis-
ten virtaan ja sytyttämään oman 
kynttiläsi valomeren jatkoksi. Voi 
rauhassa huokaista ja antaa ehkä 
kyyneleenkin vierähtää. Suru saa 
tulla lähelle. Jos et pääse itse sy-
tyttämään kynttilää, soita ja pyydä 
seurakunnan työntekijää sytyttä-
mään kynttilä läheisellesi.

Samalla pimeän keskellä lois-
tavat kynttilät muistuttavat rak-
kaudesta. Surun lisäksi hautaus-
maalla ovat läsnä ilo ja onnelliset 

muistot: lapsuuden kesät, ystävän 
uskomattomimmat kolttoset, puo-
lison lempeä hymy. Helsingin kes-
kustan seurakunnat jalkautuvat 
pyhäinpäivänä Hietaniemen hau-
tausmaalle. Voit pysähtyä hetkek-
si juttelemaan ja jakamaan tunto-
jasi tai ihan vain poimia mukaa-
si kupillisen lämpöistä juotavaa 
syys illan keskellä.

Perheen pienimmille retki hau-
tausmaalle on seikkailu täynnä ki-
helmöivää jännitystä ja pohdinto-
ja isojen kysymysten äärellä. Tas-
kulampun ja turvallisen aikuisen 
kanssa on hyvä lähteä tutkimaan, 
mitä hautausmaan poluilta löy-

tyy ja tuhansien kynttilöiden me-
ri koskettaa niin pientä kuin isoa 
kulkijaa.

”Aivan erityisesti toivoisin, että 
pystymme antamaan hetkiä, jol-
loin pysähtyä kynttiläloiston kes-
kellä kauniiden muistojen ja suu-
rien tunteiden luo. Haluamme 
auttaa myös lapsiperheitä lähes-
tymään rohkeasti surun ja kuole-
man teemoja.”, tiivistää seurakun-
tamme viestijä Karoliina Hen-
riksson. 

Tarkat yksityiskohdat pyhäin-
päivän ohjelmasta niin isoille kuin 
pienille löydät Kallion seurakun-
nan nettisivuilta lokakuussa.

Seurakuntalaisen vinkkelistä

Suru saa tulla lähelle

”Minulle erityistä herkkua ovat 
vapautuksen teologian mukai-
set messut”, sanoo Meri Mono-
nen-Matias, Kallion seurakun-
taneuvoston jäsen. Juuri ennen 
koronaa hän oli löytänyt vapautuk-
sen teologian messuihin Kalliossa.

Vapautuksen teologia on läh-
töisin Latinalaisesta Amerikas-
ta. Keskiössä ovat Jeesuksen opit, 
joissa julistetaan vapautusta eri-
tyisesti köyhille. Mononen-Ma-
tiakseen vapautuksen teologias-
sa vetoaa erityisesti yhteisöllisyys 
ja filosofinen keskustelu. Hän on 
aiemmin osallistunut vapautuk-
sen teologian messuihin Oaxacas-
sa, Meksikossa. Jumalanpalveluk-
sen päätteeksi ihmiset tervehtivät 
toisiaan, ja Mononen-Matias on 
päässyt myös siunaamaan mes-
sussa muita kävijöitä.

”On tärkeää, että huomioi-
daan muita messukävijöitä, ote-
taan yhteys kanssaihmiseen. 

Seurakuntalaisia voisi ottaa 
enemmän mukaan messun to-
teuttamiseen täälläkin.”

Kun korona sulki ison osan seu-
rakunnan toiminnasta, koki ko-
lauksen myös yhteisöllisyys, joka 
on ollut yksi Kallion seurakun-
nan kehityskohteista.

”Verkossa yhteisöllisyyttä on 
vaikea tavoittaa. On vaikea näh-
dä kanssaihmisiä ja heidän hy-
myjään, jotka nyt kätketään 
muutenkin kasvomaskin taakse. 
Seurakuntaa ei ole, jos siellä ei 
ole ihmisiä.”

Mononen-Matias on kuiten-
kin toiveikas siitä, että yhteisöl-
lisyyttä päästään kehittämään 
pian taas eteenpäin Kalliossa.

”Odotan seuraavaa vapautuk-
sen messua, jossa pääsen tun-
temaan yhteyden kanssaihmi-
siin ja henkisyyteen, jakamaan ja 
vastaanottamaan.”

Olet lämpimästi 
tervetullut  
messuihin  
sellaisena  
kuin olet. 

Hiljaisen rukouslaulun  
kelttimessu 

 Keskiviikkona 22.9., 20.10. ja 
24.11. klo 18. 

 Lauluissa ja sävelmissä kuuluu 
kelttiläinen keskiaikainen kristillinen 
hengellisyys, jonka ytimessä ovat 
vieraanvaraisuus, luonnon ja sen elä-
jien kunnioittaminen tasavertaisina, 
käytännöllisyys rukouksessa ja myö-
tätuntoinen rinnalla kulkeminen.

 Hiljaisen rukouslaulun kelttimes-
su on variaatio Hiljaisesta rukous-
laulumessusta. Sävelmät ovat gre-
goriaanisia lauluja Brittein saarilta, 
tekstit pääasiassa David Adamin 
rukousrunoutta. Mukana myös kii-
toshymni irlantilaisesta Stowen 
missalesta 700-luvulta. 

 Messussa avustaa Anima mea, 
jonka kaikille avoimet harjoitukset 
ovat kirkossa ennen messua klo 17 
alkaen.

Rauhanmessu 
 Vapautuksen teologian hengessä 

10.11. klo 18.

Pyhäinpäivä 
 Messu lauantaina 6.11. klo 10.
 Pyhäinpäivän iltahartaus lauan

taina 6.11. klo 18. Tilaisuudessa lue-
taan viime pyhäinpäivän jälkeen 
poisnukkuneiden seurakunnan  
jäsenten nimet. 

Messu keskiaikaisin sävelin 
roráte caeli — vihmokoon taivas

 Torstaina 16.12. klo 18. 
 Anima mean harjoitukset Kallion 

kirkossa to 16.12. klo 17 alkaen ja 
Kallion seurakuntakodilla ke 8.12. 
klo 17.15–18.45. Sibelius-Akatemian 
opiskelijat, Anima mea, ohjaajana 
Hilkka-Liisa Vuori.

Rukoushetket 
 Syyskuusta alkaen.

Aamurukoilijat 
 Maanantaista perjantaihin  

klo 7.30, la klo 9.

Päivärukous
 Maanantaista perjantaihin 

 klo 12.
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Salonkikuoro
 Maanantaisin klo 18–20 Alppilan 

kirkon kappelissa 30.8. alkaen. 
 Salonkikuoro kutsuu riveihin-

sä kokeneita kuorolaulajia varttu-
neemmasta väestöstä. Ohjelmassa 
kevyttä ja klassista kirkkomusiikkia 
sekä ikivihreitä. 

 Tiedustelut:  
kuoronjohtaja, kanttori  
Vivika Oksanen, p. 050 462 0995 
tai vivika.oksanen@evl.fi. 

Anima mea –messukuoro
 Avoimet harjoitukset Kallion kir

kossa hiljaisen rukouslaulun mes
supäivinä keskiviikkoisin (22.9., 
20.10. ja 24.11) klo 17. 

 Laulamme keskiaikaisia rukouk-
sia suomeksi ja latinaksi ja psalmi-
laulua suomeksi. Laulut opetellaan 
korvakuulolta. Sinun ei tarvitse osa-
ta ns. laulaa eikä lukea nuotteja.  
Ikiaikaiset sävelet soittavat kehoam-
me ja hoitavat meitä. Ohjaajina 
Hilkka-Liisa Vuori ja Johanna 
Korhonen. Tule mukaan! 

Kuorolaulukoulu raakkujat
 Tiistaisin 21.9., 5.10., 26.10., 2.11., 

16.11., 30.11. ja 7.12.  
klo 17.30–19.45.
  Oletko aina halunnut laulaa,  
mutta et ole saanut tilaisuutta? 
Kuorolaulukoulu Raakkujat kokoaa 
riveihinsä niin viitosen ja viivan lau-
lajat kuin satakieletkin. Pääsyvaa-
timuksena on vain paikalle saapu-
minen. Laulu- ja hengitystekniikan 
saloihin perehdytään tosimielellä 
pilke silmäkulmassa, ohjelmistossa 
kaikkea mahdollista virsistä iskel-
miin. Älä ohita tilaisuutta löytää it-
sestäsi laulaja. Kaikki ovat kutsuttu-

ja ja myös valittuja. Opettaja MuM, 
kanttori Eeva-Liisa Malmgren. 
Hinta 35 e.

 Ilmoittautuminen:
Kurssimaksu 35 € maksetaan  
ilmoittautumisen yhteydessä.  

 Peruutusehto: Myöhemmin kuin  
7 päivää ennen kurssin alkua teh-
dystä peruutuksesta veloitamme 
50 % kurssihinnasta, poikkeuksena 
esim. sairaus, josta lääkärintodistus. 
Kokonaan ilmoittamatta jätetystä 
peruutuksesta veloitamme täyden 
hinnan. Peruutukset: kallio.srk@
evl.fi tai p. 09 2340 3600.

Ääniset-kuoro 
 Torstaisin klo 17.30–19.30.
 Ääniset-kuoro harjoittelee Sateen-

kaarimessuja varten Alppilan kir-
kolla. Kuorossa opetellaan erilaisia 
hengellisiä lauluja äänissä. 

 Lisätietoja kanttori Kimmo 
Puunenältä, p. 040 590 0820. 
Tervetuloa mukaan laulamaan!

Iltamessun kuoro 
 Torstaisin klo 17.
 Tervetuloa torstain iltamessun 

pop-up kuoroon laulamaan. Klo 17 
harjoitellaan messun lauluja kantto-
ri Tommi Niskalan johdolla. 

 Tule suoraan tai soita Tommille  
p. 050 370 5532.

Tasausmessu 
 Tervetuloa musisoimaan  

sunnuntain Alppilan kirkon  
Tasausmessuun. 

 Ota yhteyttä musiikkivastaava 
Jonna Rättyään, p. 040 911 5537, 
joka tuntee käytännöt ja kunkin 
sunnuntain kokoonpanot.  

Kallion kantaattikuoro juhlii tä-
nä vuonna 110-vuotista taivaltaan. 
Vuosien saatossa on koettu monen-
laista, eikä korona ole hätkähdyt-
tänyt tätä vireää vanhusta. Syksyn 
ensimmäisissä harjoituksissa laulu 
soljuu Alppilan kirkkosalissa maa-
gisesti, vaikka viime aikoina ei ole 
päästy laulamaan yhdessä kuin etä-
yhteyksien välityksellä.

Kantaattikuorossa taso on kor-
kealla, mutta tunnelma on leppoi-
sa. Kuorolaiset yltyvät kehumaan 
kapellimestari Tommi Niskalaa. 
Häneltä löytyy sopivasti vaatimus-
tasoa, mutta palaute on rakentavaa 
ja vitsejä pukkaa kuin stand up -koo-
mikolta konsanaan.

”Harjoituksissa mennään kovaa 
vauhtia eteenpäin. Työtä joutuu te-
kemään, mutta se palkitsee, kun 
stemmat saadaan soimaan yhdessä”, 
laulajat kertovat.

Odotus päästä takaisin laulamaan 
on ollut pitkä, mutta pian se palki-
taan. Kuoro valmistautuu juhlavuo-
den konserttiin, joka järjes-
tetään Kallion kirkossa 
7.11. Konserttiin pääs-
tään valmistautu-
maan presidentil-
lisissä merkeissä, 
sillä juhlavuoden 
tukijana toimii 
Tarja Halonen.

 W. A. Mozart: REQUIEM
 Su 7.11.2021 klo 19 Kallion kirkko.

” Työtä joutuu tekemään, mutta se palkitsee,  
kun stemmat saadaan soimaan yhdessä” 

www.kallionkantaattikuoro.fi
 @kallion.kantaattikuoro

 @kallionkantaattikuoro

Jos tavoitteellinen kuoro-
laulu tässä värikkäässä 
seurassa kiinnostaa, ota 
yhteyttä kuoronjohtaja 

Tommi Niskalaan tai  
suuntaa osoitteeseen  

kallionkantaatti- 
kuoro.fi.

Lisätietoja

Seuraa juhlavuoden tapahtumia:
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KUOROT JA KAIKILLE AVOIMET LAULURYHMÄT



”Lapset ovat ihan yhtä tärkeitä 
seurakuntalaisia kuin kaikki ai-
kuisetkin”, linjaa Kaisa Hirvo-
nen heti kärkeen ja jatkaa into-
himolla siitä, millaisia lasten ja 
perheiden jumalanpalveluksia 
Kalliossa tehdään tänä syksynä:

”Sunnuntain kympin jumalan-
palvelus kuuluu myös lapsille, ja 
he saavat näkyä ja kuulua kirkos-
sa. Me järjestetään perheille myös 
muita messuja moneen eri aikaan 
ja kysellään, milloin vanhem-
mat haluavat tulla lastensa kans-
sa kirkkoon, mutta mikkelinpäi-
vän jumalanpalvelus on juuri sil-
loin sunnuntaina kello 10 ja se on 
musta hirveän tärkeä viesti.”

Lapsille tarkoitetut jumalan-
palvelukset ovat samalla kaikkien 
jumalanpalveluksia. ”Ne asiat, 
jotka puhuttelevat lapsia, pu-
huttelevat satavarmasti myös ai-
kuisia, koska lapsillehan ei pysty 
feikkaamaan mitään. Täytyy tar-
koittaa just sitä mitä sanoo. Ja 

kyllä ne mukulat tajuaa enemmän 
kuin me ajatellaankaan – ei asioi-
ta tarvitse kirjain kerrallaan se-
littää”, Kaisa toteaa. Messu myös 
avautuu monesta kulmasta. Kai-
sa pohtii erityisesti kirkkotilan 
merkitystä ja sitä, kuinka lapsi 
voi siellä liikkua ja ottaa tilan hal-
tuun. ”Messu ei ole mikään suo-
ritus. Riittää kun tulee paikalle, 
sitten siitä voi ottaa itselleen sen, 
mikä tänään puhuttelee.”

Mikkelinpäivän messua pääsee 
myös mukaan tekemään! Edel-
tävällä viikolla kirkolla järjeste-
tään työpajat, jossa saa askarrel-
la ja suunnitella, mitä kaikkea 
messuun tuleekaan. 

”Mä johdan sen messun ja 
hoidan ehtoollisen. Kaikkea 
muuta saa lapset ja perheet 
tulla itse tekemään”, Kaisa 
kutsuu. Tervetuloa!

Perhemessuun ovat  
tervetulleita kaikki  

perheet! Tule 
mukaan laulamaan, 

rukoilemaan, kuulemaan 
Raamatun tekstejä 

ja tietenkin yhteiseen 
ehtoollispöytään. Olette 

myös tervetulleita 
suunnittelemaan 
ja toteuttamaan 

Kallion seurakunnan 
perhemessuja!   

PERHEMESSUT

 Työpajoista ilmoitellaan  
somessa ja nettisivuilla,  
voit myös laittaa viestiä suoraan  
Kaisa-papille: p. 050 353 1156 tai  
kaisa.hirvonen@evl.fi

Perhe- 
ystävälliseen  
messuun ovat  

kaikki 
 tervetulleita! 

Tarkista netistä  
mahdolliset koronasta 

johtuvat muutokset  
osoitteessa:

kallion- 
seurakunta.fi

”Ne asiat, jotka puhuttelevat 
lapsia, puhuttelevat  

satavarmasti myös aikuisia”

Päiväkerho 
 Maanantaisin ja torstaisin  

klo 8.30–11,  
ajalla 30.8.2021–23.5.2022.

 Kallion seurakunnan päiväker-
ho kokoontuu Alppilan kirkolla. 

 Lisätietoja:  
Tuulikki Karu,  
p. 050 462 0989 tai 
tuulikki.karu@evl.fi.

W&F Alppilan perhebistro
 Keskiviikkoisin klo 16.30, 

avoinna ajalla 1.9.–8.12.
 Waste & Feast -hävikkiruoka-

ravintola on avoinna kaikenlai-
sille perheille Alppilan kirkol-
la. Illoissa on luvassa hyvää ja 
edullista ruokaa sekä rentoa yh-
dessäoloa! Leikkihuone on auki 
klo 17 lähtien. 

 Kerran kuussa kokoonnutaan il-
lan päätteeksi klo 18.30 yhteiseen 
Kaikenikäisten messuun Alppilan 
kirkon kirkkosaliin.

Lasten perjantai 
 Klo 9–11, ajalla 3.9.–10.12.  

(ei 16.10.)
 Lasten perjantai on perheiden 

oma olohuone Alppilan kirkol-
la, jonne kaikki ovat tervetulleita 
mukaan! Waste & Feast -hävikki-
ruokaravintolasta voi ostaa hyvää 
ja edullista ruokaa, leikkihuone 
on avoinna ja tarjolla on juttuseu-
raa ja puuhaa sekä lapsille että ai-
kuisille. Tule mukaan!

TOIMINTAA LAPSILLE JA PERHEILLE

Sateenkaariperhemessu 

 Alppilan kirkolla la 28.8. klo 17.

Mikkelinpäivän perhemessu
 Kallion kirkossa su 3.10. klo 10. 
 Messun jälkeen Waste & Feas-

tin valmistama perheiden brunssi 
seura kuntakodilla. Messua valmis-

tellaan etukäteen 
työpajoissa, 

seuraa il-
moittelua 
nettisivuil-
la ja so-
messa! 

Ensimmäisen  
adventin perhemessu 

 Kallion kirkossa 28.11. klo 16.  
 Messun jälkeen kokoonnutaan 

perheiden pikkujouluihin kappeli-
saliin.

Kaikenikäisten messu 
 Kuun ensimmäisenä keskiviikko

na klo 18.30 Alppilan kirkolla.
 Syyskauden 2021 messupäivät 

ovat 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.
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KERHOTOIMINTAA KOULUIKÄISILLE

Rippikoulu
 Kallion seurakunnan vuonna 2007 

syntyneelle rippikouluikäluokalle lä-
hetetään infokirje syksyn aikana. Rip-
pikouluihin vuodelle 2022 ilmoittau-
tuminen alkaa lokakuussa netissä.

 Mikäli rippikoulun käyminen askar-
ruttaa, tai se on jäänyt käymättä, ota 
meihin yhteyttä.

 Lisätietoja nuorisotyönohjaaja  
Elina Kaikkonen, p. 050 313 6126.

TALOn syksy
 Kallion seurakunnan nuorten 

toiminta on keskitetty nuorten 
TALOlle, Toinen linja 8.

 TALO on paikka just sulle. 
Sieltä löydät seuraa, ruokaa, bil-
jardia, lautapelejä, leffoja, mu-
saa, saunailtoja, erilaisia pro-
jekteja, taiteen tekemistä. Tule 
paikalle ja ehdota lisää, niin jär-
jestetään!

TALOn viikko-ohjelma
 Joka päivä klo 16–21
 Ma: K18-ilta
 Ti: Kurssi- ja tapahtuma-

toimintaa
 Ke: Avointa toimintaa, isos-

koulutukset klo 17–18.30  
alkaen viikolla 37, ykkösvuoden 
koulutukset parittomilla vii-
koilla, kakkosvuoden koulutuk-
set parillisilla viikoilla.

 To: Yhteisöruokailu
 Pe: Avoin peliperjantai
 VKL: tapahtumia, leirejä ja 

koulutuksia

Kallion seurakunnan isoskou-
lutus on viisivuotinen koko-
naisuus. Ensimmäinen kaksi-
vuotinen on isoskoulutuksen 
perustietojen ja -taitojen kar-
tuttamista, jonka jälkeen on 
mahdollisuus kouluttautua kol-
mantena vuonna Jedi-kurssil-
la, neljäntenä vuonna leirien 
yövalvojaksi sekä viidentenä 
vuonna apuohjaajaksi.

Isoskoulutus on tarkoitettu 
sinulle, joka haluat oppia uu-
sia taitoja, kuten pienryhmien 
ohjaamista tai erilaisten ohjel-
mien valmistelua ja toteutusta. 
Koulutuksessa keskustellaan ja 
pohditaan yhdessä isosuutta, 
omia vahvuuksia ja kehittymis-
tarpeita toisten koulutettavien 

kanssa toimien 
ja tehden 

harjoituksia. Isoskoulutuksen 
käytyäsi voit toimia rippikou-
lussa tai lastenleireillä isosena. 
Jokaiselle isoskoulutetulle tar-
jotaan seurakunnan jollain lei-
rillä isospaikka ensimmäisen 
vuoden koulutuksesta alkaen. 

Jedi-kurssi on tarkoitettu it-
senäistymisikäisille nuorille. 
Kurssilla pohditaan yhdessä it-
senäistymisen ja elämänhallin-
nan kysymyksiä. Jedit kokoon-
tuvat n. kerran kuukaudessa 
koulutukseen yhteisesti nuor-
ten kanssa sovitun aikataulun 
mukaisesti.

Yövalvojien ja apuohjaajien 
koulutus toteutetaan yhteisesti 
nuorten aikuisten kanssa sovit-
tuina koulutuspäivinä.

KALLION SEURAKUNNAN ISOSKOULUTUSPOLKU

Leirit
 15.–17.10. 

Isoskoulutusleiri
 17.–19.12. Joululeiri
 Tulossa syksyllä myös 

omat leirit yli 18-vuotiaille 
sekä Jedi-kurssilaisille. 

Lisätietoja leireistä 
Elinalta, p. 050 313 6126, 
elina.kaikkonen@evl.fi.

Lue lisää:
www.talolle.fi

Seuraa  
ilmoittelua  

Instagramissa  
@talolle.fi-tilillä!

Kouluikäisille  
tarkoitettu toiminta 

tarkentuu  
syyskuun alussa. 

Ilmoitamme siitä netissä: 
kallionseurakunta.fi.  

Lisätietoja perhetyöntekijä 
Tytti Fribergiltä,  

tytti.friberg@evl.fi,  
p. 050 380 3252.

Aloititko  
opiskelut,  

onko kaupunki vielä 
vieras?  

Tämä on sinulle: 
Löydä yhteisö  

-tapahtumaviikko 
3.—10.10.

Alppila Basket
 Kilpakoripalloseura Alppila  

Basket perustettiin joulukuussa 
2018. Seuran tarkoitus on tarjota 
mahdollisuus harrastaa kilpa tason 
koripalloa taustasta riippumatta. 
Tule mukaan!

 Katso lisätiedot ja treenien aika-
taulut alppilabasket.fi
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Aito keskustelu koskettaa sy-
välle. Siksi Torstaina iltapäivällä 
-tilaisuuksien työryhmä on tänä-
kin kesänä tehnyt töitä ja kerän-
nyt syksyn ohjelman täyteen vie-
raita, joilla on sanottavaa. ”Sitä 
me etsitään: mielenkiintoisia ih-
misiä elämän eri puolilta”, kertoo 
työryhmässä alusta asti mukana 
ollut Päivi Istala. 

”Suurin osahan heistä on jol-
lakin tavalla julkisuuden henki-
löitä, mutta ei välttämättä julk-
kispuolelta. On koetettu hakea 
sellaisia ihmisiä, jotka ovat joko 
ajattelunsa, tekemisensä tai työn-

sä kautta jättäneet merkkejään 
tähän elämään.”

”On tärkeää, että kirkko ei ole 
äänetön, vaan osallistuu yhteis-
kunnalliseen keskusteluun. Kyl-
lä se on niin, että oli vieras sitten 
säveltäjä, laulaja tai vaikka ta-
tuoija, kun hän puhuu kirkossa, 
se tuo siihen jonkun uuden nä-
kökulman”, pohtii työryhmässä 
niin ikään mukana oleva seura-
kunnan luottamushenkilö Riitta 
Asikanius.

Päiviä ja Riittaa kuunnellessa 
tavoittaa aavistuksen siitä, min-

kä äärellä tilaisuuksissa on usein 
oltu. Puhujat ovat sanoittaneet jo-
tain oleellista tästä elämästä. Mo-
nen heistä elämäntarinat ovat ol-
leet poikkeuksellisia – he ovat us-
kaltaneet luoda uutta tai taistella 
oikeuden puolesta. Jonkin pysy-
vän jäljen he ovat jättäneet myös 
haastattelijoiden sydämiin. 

Kun Riitalta ja Päiviltä kysyy, 
mitä he eniten odottavat tulevan 
syksyn ohjelmalta, molempien 
vastaus on sama: ”Kunhan nämä 
vihdoin taas jatkuisivat!”

”On koetettu hakea sellaisia ihmisiä, jotka  
ovat jättäneet merkkejään tähän elämään”

Torstaina iltapäivällä    

 Torstaisin klo 13 Kallion kirkossa 
kohtaavat uskonto, politiikka, kult-
tuuri ja päivän polttavat kysymyk-
set. Syksyn mielenkiintoiset vieraat 
tuttujen haastattelijoiden kera. 

  Syksyn ohjelma:
» 9.9. Laulajatyttö Eveliinasta  
professori Eeva-Leena Pokelak-
si, Päivi Istala haastattelee
» 16.9. Naisfilosofit – ajattelun 
Martat ja Mariat, kirjailija ja  
filosofi Torsti Lehtinen  
Sirkku Nyströmin haasteltavana
» 23.9. Lauri Maijalaa  
haastattelee Päivi Istala
» 30.9. Arkea ja juhlaa kansallis
baletissa, primaballeriina Minna 
Tervamäki ja baletin taiteellinen 

suunnittelupäällikkö Sampo  
Kivelä Raisa Rauhamaan  
haastattelussa
» 7.10. "Kaiken maailman dosentit" 
— akateemiset ahdingossa,  
Juha Jokela Päivi Istalan  
haastattelussa
» 14.10. Pirkko Saisio  
Raisa Rauhamaan haastattelussa
» 21.10. Arja Saijonmaa  
meillä ja muualla, haastattelijana 
Päivi Istala 
» 28.10. Taide ja kulttuuri  
koronapaitsiossa — Kjell Westö,  
haastattelijana Päivi Istala
» 4.11. Irja Askolan elämäkerran 
kirjoittanut Anne Mattsson  
Raisa Rauhamaan haastattelussa
» 11.11. Rooleja Jeesuksesta  

paholaiseen. Sirkku Nyström  
haastattelee oopperalaulaja  
Juha Kotilaista.

AITOA KESKUSTELUA

Päiväkansa
 Alppilan kirkon seurakunta

salissa maanantaisin  
klo 12–13.30. 

 Tule mukaan kivaan ikäihmis-
ten porukkaan, jossa Nina,  
Sinikka ja kerhotiimi odottavat 
sinua.

 Kerhon toimintaa suunnitel-
laan yhdessä. Aikaa on sekä va-
paalle keskustelulle ja kahvin 
juonnille, että eri teemoista nou-
seville yhteisille tekemisille. Ai-
heina hengellisyys, henkisyys, 
elämäntaidot, liikunta, kädentai-
dot, tiedolliset asiat sekä kuvatai-
de. Ryhmään ei tarvitse ilmoit-
tautua. 

 Tiedustelut:  
Diakoni Nina Klemmt,
p. 09 2340 3634 ja  
050 304 6823 sekä  
nina.klemmt@evl.fi

Kehitysvammaisten kerho
 Alppilan kirkolla  

maanantaisin joka toinen viikko 
klo 17, alkaen 6.9.

 Kerhossa toimitaan osallistu-
jien ideoiden pohjalta. Aiheena 
taide, kulttuuri, liikunta, käden-
taidot ja hengellisyys. Invataksit 
tilataan Hangonkadun puolelle. 
Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua.

 Tiedustelut:  
diakoni Nina Klemmt, 
p. 09 2340 3634.

KERHOTOIMINTAA

Slangitsyrkka 
 10.10. Messussa Kallion kirkossa 

saarnaa Stadin kundi vm. 2021 piis-
pa emeritus Eero Huovinen.

 Samalla Stadin Slangi viettää sna-
din hetken Aleksis Kiven kun-
niaksi. Kuulemme teemaan sopivaa 
musiikkia Helsingin laululta. Sjun-
gaamme myös kimpassa. 

 Yhteistyössä Stadin slangi –yhdis-
tyksen kanssa.

Tukea yksinyrittäjille
 Tukea kantakaupungin yksin-

yrittäjille -hanke järjestää tule-
vana syksynä maksutonta työn-
ohjausta Tuomiokirkkoseura-
kunnan, Paavalin, Kallion sekä 
Töölön seurakunnan alueilla 
työskenteleville yrittäjille. Kak-
si työnohjausryhmää aloittaa lo-
kakuussa ja ryhmät kokoontuvat 
syksyn aikana neljä kertaa 90 mi-
nuutin ajan. Kokoontumiset jär-
jestetään kolmen viikon välein. 
Mukaan mahtuu neljä henkilöä 
per ryhmä. Ohjaajina toimivat 
koulutetut työnohjaajat ja muka-
na on myös yrityscoutsi. 

 Lisätiedot ja ilmoittautumi
nen: niina.marjanen@evl.fi,  
p. 050 400 9675.

 Seuraa hankkeen tapahtumia ja 
uusia kursseja Facebookissa:  
@KohtaamisiaDialogia

Tarkista ajan-
kohtaiset tiedot: 

www.kallionseura-
kunta.fi
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YRITTÄJILLE

Arjessa elävä kirkko

STADIN SLANGIA



”Tätä hävikkiä tulee vaan niin paljon,  
että muuten en ehdi jakaa sitä!”

Kallion seurakunnan kokki Mai-
ja Ilén odottaa kiihkeästi sitä, et-
tä Waste & Feast -ruokailut pääsi-
sivät vihdoin alkamaan. 

”Mä haaveilen siitä, että Alppi-
lan kirkko täyttyisi ihmisistä, että 
ihmiset tulisivat yhtä sankoin jou-
koin kuin ruokakassijakelussa ja 
pääsisivät istuskelemaan ja koh-
taamaan toisiaan mun kahvilas-
sa”, hän maalaa kuvaa syksystä. 

Waste & Feast on hävikkiruo-
kaprojekti, jossa Maija yhdessä va-
paaehtoisten, harjoittelijoiden ja 
työkokeilijoiden kanssa luo aterioi-
ta niistä raaka-aineista, joita kaupat 
kunakin viikkona toimittavat. Pro-
jektin ytimessä ovat oikeasti mais-
tuva ja kaunis ruoka, ihmisten yh-
teen tuleminen ja hinta, johon ke-
nellä tahansa on varaa.

”Mua innostaa se, kuinka pal-
jon tässä voi käyttää mielikuvitus-
ta ja kuinka vapaasti olen saanut 
suunnitella tätä työtä. Juuri nyt 
toivon, että syksyllä mulla on Alp-
pilassa kahvila auki monena päi-
vänä viikossa. Tätä hävikkiä tulee 
vaan niin paljon, että muuten en 
ehdi jakaa sitä!” Maija nauraa. 

Yhtä lailla koskettaa työn merki-
tyksellisyys. Maija kuvaa, kuinka 
projektin ekologiset, sosiaaliset 
ja diakoniset ulottuvuudet sopi-
vat erityisen hyvin kirkkoon. Ne 
ovat myös vaatineet ammattiko-
kilta aivan uudenlaisen työtavan 
opettelua. 

”Ravin-
tolamaail-
mahan on 
yleensä tosi 
hierarkkinen 
ja kova. Täällä 
taas on tärkeintä, et-
tä ihmiset, joiden kanssa työsken-
telen keittiössä, viihtyvät siellä ja 
saavat siitä jotain”, hän kertoo.

”Ja sit mä vaan tykkään tosi pal-
jon ruoasta”, hän lopulta tiivistää ja 
nauraa. Tervetuloa maistelemaan 
hävikkiruokaa kahvilaan ja yhtei-
siin ruokailuihin!

Waste & Feast
 Toiminta jatkuu 10.8. alkaen.
 Lisätietoja:

wastefeast.alppila@evl.fi
Alppilan kirkon kuntosali  

 Avoinna ma, ti, to ja pe  
klo 9–14.30, ke klo 12–14.30. 

 Hinta 30€/vuosi. 

Liikuntaryhmät 
 Alppilan kirkon liikuntasalissa 

toimii useita ryhmiä, joihin voi 
liittyä.  
» Lentopallo ma klo 19–20.30,  
ke klo 19–20.30 
» Koripallo ti klo 18–19.30    
» Sählyvuorot: 
Seniorisähly ma klo 9–10.30
Globaalisähly ke klo 16.30–17.30 
Sekasähly to 19–20.30  
Naisten sähly pe klo 17–18.

HÄVIKKIRUOKAA

LIIKKUMAAN!

KÄSITÖITÄ

ELÄKELÄISILLE

Eläkeläisten piirit

 Keskiviikkoisin 8.9.–8.12.,  
klo 13–14.30.

 Kallion eläkeläisten piiri kirkon 
Kappelisalissa (Itäinen papinkatu 2)  
Merihaan eläkeläisten piiri Lounas-
ravintola Tornituvassa (Haapanie-
menkatu 7–9) 

 Mukavaa yhdessäoloa, kahvia ja 
pullaa.

 Lisätietoja:  
diakonissa Sari Pentikäinen,  
p. 050 551 6652 (Kallio) ja  
diakoni Kati Helin,  
p. 050 380 3254  (Merihaka). 

Elämäntarinaryhmä  
eläkeikäisille

 Torstaisin 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 
4.11. ja 18.11. klo 11–12.30 seura
kuntakodilla, Siltasaarenkatu 28.  
Liikuntaesteisille kulku  
Siltasaarenkadun puolelta. 

 Ryhmässä kerrotaan omaa elä-
mäntarinaa ikäkausittain. Ryhmä 
on vertaistukena eletyn elämän jä-
sentelyssä ja uusienkin merkitysten 
löytämisessä. Ryhmää ohjaavat dia-
koni Anne Mäki-Kokkila ja pas-
tori Pauliina Lindfors. Ryhmään 
otetaan 8 henkilöä. 

 Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
16.8. alkaen Annelle,  
p. 050 380 3282.

Mikä näistä syksyisistä 
herkuista on suosikki-
jälkkärisi? 

» Alppilan jogurttiparfait 
& mausteiset luumut

kanelia, tähtianista, luumujen 
lämmintä makeutta & kylmää 
vaniljaista parfaita
»  Rapea kerroskakku vanilja-
kermalla & syyshedelmillä
sokerista, rapeaksi paistettua 
kaurakakkua, välissä kuohkeaa 
kermaa ja syksyn kypsyttämiä 
hedelmiä
»  Suklaavohvelit
vohvelitaikinaan leivottu  
suklaata, tarjoillaan paahdetun 
maitosuklaan, suklaacrumblen & 
makean marjakastikkeen kera.

Kaikkien osallistuneiden kesken 
arvotaan ilmainen jälkkäri, joka 
valmistetaan voittajalle henkilö-
kohtaisesti!

Sukkapiiri punainen lanka
 Joka toinen keskiviikko 1.9., 

15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 
24.11. ja 8.12. klo 17–20 Teatteri 
Kallion takahuoneessa.

 Tule kutomaan villavaatteita 
mukavassa seurassa niitä tarvit-
seville. Piirin käytännön toimin-
nasta vastaa Seija Karjalainen 
ja muut piiriläiset. 

 Tiedustelut:  
Diakoni Nina Klemmt,
p. (09) 2340 3634 ja  
nina.klemmt@evl.fi

Kangaspuukerho 
 Joka toinen tiistai, parittomilla 

viikoilla, 7.9. alkaen klo 18  
Alppilan kirkon alaaulassa ja 
kutomahuoneessa. 

 Kangaspuukerho toimii yhteis-
vastuun periaatteella eli ryhmä-
läiset vastaavat muun muassa loi-
mien tilaamisesta ja niiden aset-
tamisesta puihin. Kutomisajat 
varataan vuorolistan mukaan. 
Maksut määrittyvät loimien hin-
tojen perusteella. Kutoa voi 
muun muassa mattoa, poppanaa 
ja shaalia. Kerholla ei ole erillistä 
käsityöalan ohjaajaa.  
Anna-Maria Liljaniemi  
vastaa kerhon asioista. 

 Tarkemmat tiedustelut:  
Nina Klemmt, 
p. (09) 2340 3634.

 Waste & Feast Alppila
  Wastefeastalppila

Seuraa somea!

Osallistu 
kilpailuun!
Käy osallistumassa 

arvontaan:  
kallionseurakunta.fi. 

kallionseurakunta.fi
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Arjessa elävä kirkko Liikkuva kirkko



Jatkuu seuraavalla sivulla

Aamurukoilijat 

 Kallion kirkossa ma–pe klo 7.30,  
la klo 9.

Päivärukous 
 Kallion kirkossa ma–pe klo 12. 

Pappi tavattavissa 
Keskustelua varten ti–to klo 15–19.  
Sunnuntaisin messun jälkeen.

Lähetyksen raamattu- ja  
rukousryhmä

 Kallion kirkon Vihreässä salissa 
tiistaisin klo 16.30–17.30  
15.9. alkaen. 

Raamattupiiri
 Helsingin Kristillisen Työväen

yhdistyksen tiloissa, Torkkelinkatu 
11, keskiviikkoisin klo 18.

 16.9. alkaen, vetäjänä Kari Kurka. 

Kiinankielinen raamattupiiri
 Alppilan kirkolla perjantaisin  

klo 18. 

Pienryhmiä ja muita rukous- 
ryhmiä kokoontuu myös kodeissa.  

 Lisätietoja: pastori  
Eeva-Liisa Hurmerinta,  
eeva-liisa.hurmerinta@evl.fi tai  
p. 050 380 3267. 

Lähde elämään -illat 

 Kallion kirkossa sunnuntaisin 
26.9. ja 31.10. klo 17, teejatkot  
kappelisalissa. 

 Kerran kuukaudessa viivähdetään 
Kallion kirkossa saamassa voimaa 
ja virkistystä elämään. Mahdolli-
suus rukouspalveluun. Illoissa Kan-
san Raamattuseuran kaupunkityön-
tekijä Päivi Peittola, vierailijoita 
ja Kallion seurakunnan pastori  
Eeva-Liisa Hurmerinta.

Raamattuluennot
 Raamattulauantai  neljä tuntia 

Raamatusta 6.11. klo 12–16,  
Kallion seurakuntasali,  
Siltasaarenkatu 28.  

 Suositut raamattuluennot jatku-
vat raamattukouluttaja Riitta  
Keskimäen johdolla. Kouluttajina, 
kielten opettaja ja Pyhän maan tun-
tija, FM Riitta Keskimäki, KRS, 
Päivi Peittola, KRS ja pastori  
Eeva-Liisa Hurmerinta. 

RAAMATTU- JA RUKOUSRYHMÄT 1.9. ALKAEN

 Sururyhmä on vertaisryhmä lä-
heisensä menettäneille. Hyväksy-
vässä ilmapiirissä on hyvä käydä 
läpi surua, jakaa muistoja ja poh-
tia omaa jaksamista. Ryhmän ve-
täjinä toimivat surutyön ammat-
tilaiset, pappi ja diakoni pareit-
tain.

 Helsingin Tuomiorovastikun-
nan kaikki viisi seurakuntaa jär-
jestävät syksyllä sururyhmiä, 
joista voi vapaasti valita itselle 
sopivimman. Ryhmät ovat kai-
kille avoimia asuinpaikasta ja 
seurakuntaan kuulumisesta riip-
pumatta. Osallistua voit siis 8.9. 
Lauttasaaressa, 16.9. Kalliossa, 
30.9. Töölössä, 25.10. Paavalis-
sa tai 11.11. Tuomiokirkkoseura-
kunnassa alkaviin ryhmiin. Tar-
kemmat tiedot virastosta tai net-
tisivuista. 

 Tiedustelut Alppilan kirkon  
ryhmästä Pauliina Lindfor-
silta, p.  050 4620 987 tai  
pauliina.lindfors@evl.fi. 

Kallion sururyhmä
 Torstaisin 16.9., 30.9., 14.10., 

28.10. ja 11.11. klo 18–19.30 Kal
lion kirkon vihreässä salissa. 

 Ohjaajina toimivat rovasti  
Eeva-Liisa Hurmerinta ja  
johtava diakoni  
Anne Mäki-Kokkila. 

 Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Anne, p. 050 380 3282,  
anne.maki-kokkila@evl.fi.

Keskusteluryhmä  
elämästä ja kuolemasta

 Tiistaisin 19.10., 2.11. ja 
16.11.  
klo 18–19.30 Kallion kirkon  
vihreässä salissa.

 Onko läheisen sairaus, koro-
na-aika tai muut tapahtumat 
herättäneet sinussa tarvetta 
pohtia yhdessä elämää ja kuo-
lemaa? 

 Tule mukaan keskusteluryh-
mään, jossa jokaisen ihmisen 
kuolevaisuus otetaan todesta ja 
työstetään siihen liittyviä aja-
tuksia. Omaan kuolemaan liit-
tyen ryhmässä pohditaan esi-
merkiksi omia hautajaistoivei-
ta ja millainen tahtoisi oman 
henkisen perinnön olevan lä-
heisille ja tänne jäävälle maa-
ilmalle. Läheisten kuolemaan 
liittyen mietitään muun muas-
sa keinoja ottaa puheeksi kuo-
lema iäkkään läheisen kanssa. 

 Ryhmä on kristillinen ja jo-
kaisen näkökulmia kunnioit-
tava. Se ei sovi juuri läheisen 
menettäneelle tai akuutissa 
kriisissä olevalle. Osallistujat 
haastatellaan etukäteen ja mu-
kaan otetaan 8 henkilöä. 

 Ohjaajina toimivat pappi  
Pauliina Lindfors ja diakoni 
Anne Mäki-Kokkila. 

 Tiedustelut ja ilmoittautumi
set viimeistään 6.10. Pauliinal-
le, p. 050 462 0987.

Etsitkö apua pari-
suhteen haasteisiin?

 Onko parisuhteessasi sol-
muja, jotka eivät aukea? Tai 
eikö vuorovaikutus toimi? 

 Älä jää murehtimaan 
asiaa, vaan ota yhteyttä Sol-
muja parisuhteessa -neu-
vojaan ja Toimiva perhe- ja 
vuorovaikutus-ohjaajaan 
pappi Pauliina Lindfor-
siin, p. 050 462 0987, tai 
pauliina.lindfors@evl.fi. 

 Lisätietoja löydät sivuilta 
www.parisuhdejaperhe.fi
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Tuen ja rukouksen kirkko

SURURYHMÄT KESKUSTELUA

SOLMUJA SUHTEESSA?



Synnytyslaulu eli rentouttava 
äänenkäyttö synnytyksessä ja 
raskauden aikana

 Zoomkurssi ma 23.8., 30.8. ja 
6.9. klo 17–18.30.

 Kurssi Kallion seurakuntakodin  
isossa salissa ma 27.9., 4.10. ja 
11.10. klo 16–17.30.

 Kurssi on tarkoitettu odottaville 
äideille, puolisoille ja tukihenkilöille 
ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
Ääni on väline kivun kohtaamises-
sa. Ääni on keskittymistä, matkaa 
omaan itseen ja resonaatioon. Ääni 
on myös laulua vauvalle.

 Kurssin opettajana on MuT,  
pedagogi Hilkka-Liisa Vuori.  
Sinun ei tarvitse ns. osata laulaa 
osallistuaksesi kurssille.

 Hinta: 60 € kolmen kerran kurssi. 
 Tiedustelut:  

hilkka-liisa.vuori@uniarts.fi

Voimasanoja Raamatusta  
– Bible journal kurssi

 Keskiviikkoisin 6.10–24.11.  
klo 18–20 Alppilan kirkolla.

 Etsitään yhdessä itselle tärkei-
tä voimasanoja Raamatusta. Voi-
masanoja kerätään omaan vihkoon, 
päiväkirjaan tai irtopaperille. Tu-
tustumme hengellisen kirjoittami-
sen  ja kuvamenetelmiin. Käytämme 
kirjoittamiseen Lectio Divina -me-
netelmiä Raamatun tekstien osal-
ta. Kaikki välineet löytyvät paikalta. 
Oma vihko ja Raamattu pitää ottaa 
mukaan. Kurssi ei edellytä mitään 
ennakkotaitoja tai teknistä osaa-
mista. Tärkeintä on kosketuksen et-
siminen itseen ja omaan hengelli-
seen elämään. Tällä kurssilla ollaan 
rauhassa Retriitinomaisessa hiljai-
suudessa ja levossa. Puhumme kyl-
lä mutta harkiten. Kurssi sopii yh-
tä hyvin vasta-alkajalle kuin me-
netelmää jo kokeilleelle. Ohjaajina 

Maalaaminen, laulaminen, kirjoittaminen, 
tanssiminen, liikkuminen ja hiljentyminen 
voivat olla myös tapa rukoilla, olla läsnä 

omalle itselleen ja Jumalalle. Voin hengähtää 
syvään ja kysyä itseltäni, mitä minulle kuuluu. 

Miten voin? Mitä tarvitsen? Missä olen juuri 
nyt oman elämäni kanssa? 

HELLÄ HILJAINEN RUKOUSLAULU

Hiljaisen rukouslaulun 
viikoittain kokoontuvat 
kurssit

 Diakonissalaitoksen kirkko,  
tiistaisin klo 17.30–20.00.  

 Laulamme keskiaikaisia ru-
kouksia, psalmilaulua ja mietis-
keleviä vokaaleja. Laulut opetel-
laan korvakuulolta. Sinun ei tar-
vitse osata ns. laulaa eikä lukea 
nuotteja. Rukouslaulu on koko-
naisvaltaista: ikiaikaiset tekstit 
ja sävelet soittavat kehoamme ja 
hoitavat meitä.  Laulujen keskit-
tynyt toisto ja kehon resonans-
sin herkkä kuuntelu voivat joh-
dattaa mielemme rukouksen sy-
dämen rukoukseksi.  

 Rukouslaulusta löydät lisää 
tietoa sivuilta www.voxsilentii.fi

  Syksyn kurssit:
» Peruskurssi 17.8., 24.8., 31.8. 
ja 7.9.2021. Ääni, keho,  
meditaatio.
» Jatkokurssi 14.9., 21.9., 28.9. 
ja 5.10.2021.  
Enkelten gregoriaaniset.
» Peruskurssi 12.10., 19.10., 
26.10. ja 2.11.2021.  
Moodit ja pienet rukoukset.
» Jatkokurssi 9.11., 16.11., 30.11. 
ja 7.12.2021. Kohti joulua.

 Hinta 52 €/kurssi.  
Ohjaajana pedagogi,  
MuT Hilkka-Liisa Vuori.  

 Järjestäjänä Kallion seurakun-
ta yhteistyössä Agricola-opinto-
keskuksen ja Helsingin Diako-
nissalaitoksen kanssa.

Kallion seurakunnan diakoni Nina 
Klemmt, diakoni Kirsi Virtanen, 
mukana myös Kallion seurakunnan 
työntekijä Olivia Jaakola.

 Lisätietoja:  
Nina Klemmt, p. 09 2340 3634.

Hiljaisuuden ääni  
– hiljaisen rukouslaulun päivä

 La 30.10. klo 10–16.
 Tule lempeään äänen lepoon Hel-

singin Diakonissalaitoksen kirk-
koon. Laulamme pieniä gregoriaa-
nisia rukouksia ja psalmeja. Hil-
jaisuuteen johdattelevat myös 
vokaalihuokaukset. 

 Sinun ei tarvitse osata ns. laulaa 
osallistuaksesi mietiskelevään päi-
vään. Päivän teemana on ”Meditatio 
cordis – Sydämeni ajatukset ovat ai-
na sinun silmiesi edessä”

 Hinta 40 €. Omat eväät mukaan.
Ohjaajana pedagogi, MuT  
Hilkka-Liisa Vuori.  

 Järjestäjänä Kallion seurakunta 
yhteistyössä Agricola-opintokeskuk-
sen ja Helsingin Diakonissalaitok-
sen kanssa.

Ikonimaalarit
 Keskiviikkoisin 8.9.–24.11. klo 

10–14, Kallion seurakuntasali,  
Siltasaarenkatu 28.

 Aiheena on ollut Jerusalemiin rat-
sastus, jota osa oppilaista aloitti en-
nen koronaa tai vaihtoehtoisesti 
ikoni "Älä itke minua äitini" liittyen 
Kristuksen hautaamiseen. Aloitte-
levat oppilaat maalaavat Kristuksen 
käsittätehdyn ikonimallin. 

 Tiedustelut:  
Kurssisihteeri Nina Klemmt,  
 p. 09 2340 3634 ja kirkkoherran-
virasto, p.09 2340 3600. 

 Hinta 130 €/kurssi.  
Ohjaajana ikonimaalari Helena 
Hirvonen.

 Ilmoittaudu kursseille osoitteessa 
kallionseurakunta.fi tai  
kallio.srk@evl.fi tai  
p. 09 2340 3634.  

 Seuraa myös Kallion seurakunnan 
Facebook-sivua.  

 Useimmat kurssit järjestetään yh-
teistyössä Agricola-opintokeskuksen 
kautta. Pienituloiset työttömät ja yli 
63-vuotiaat eläkeläiset voivat kysyä 
opintoseteliä, jolla voi maksaa osan 
kurssin hinnasta. Opintoseteleitä on 
rajattu määrä. Asiasta on sovittava 

Kristuksen rukous  
–tuntiretriittiryhmä 

 Maanantaisin 30.8., 27.9., 
25.10. ja 22.11. klo 18–19.30. 
Helsingin Kristillisen Työväen
yhdistyksen tiloissa,  
Torkkelinkatu 11 a 3.

 Kaupunkiretriittiryhmä on 
kaikille avoin ja sopii kaikille 
retriiteistä kiinnostuneille. Ilta 
alkaa lyhyellä puheella tai psal-
mitekstillä joka myötäilee kirk-
kovuotta. Sen jälkeen rukoilem-
me yhdessä ohjatusti 30–40 
minuuttia hiljaisuudessa var-
haiskristillisestä perinteestä 
nousevaa Kristuksen rukousta. 
Rukouksen jälkeen aterioimme 
hiljaisuudessa ja päätämme il-
lan hyvin lyhyeen keskusteluun. 

 Lisätietoja: diakoni/retriitin-
ohjaaja Nina Klemmt,  
p. 09 2340 3634, 050 304 6823 
tai nina.klemmt@evl.fi.

Sateenkaariretriitti 
 Vantaan ja Helsingin seura

kuntien yhteinen Sateenkaari
retriitti Vihdin Riuttarannassa 
15.–17.10. 

 Ohjaajina pastorit Sami  
Suhonen ja Jaana Partti. 

 Hinta 160 €, työttömät ja 
opiskelijat 50 €. Sis. täysihoidon 
1h huoneessa, kuljetukset ja  
ohjelman.

 Tule hiljentymään, pohtimaan 
elämääsi ja nauttimaan täysi-
hoidosta viikonlopun ajan tur-
vallisessa tilassa.

 Lisätiedot: Sami Suhonen  
sami.p.suhonen@evl.fi

 Ilmoittautumiset:  
https://link.webropol.com/ep/
sateenkaariretriitti

ILMOTTAUDU KURSSEILLE

ilmoittautumisen yhteydessä. 
 Peruutusehto: Myöhemmin kuin 7 

päivää tai kurssikirjeessä mainittu-
na peruutuspäivänä ilman pätevää 
syytä (esim. sairaus, josta lääkärin-
todistus) peruutetusta kurssipaikas-
ta perimme 50 % kurssin hinnas-
ta. Kokonaan ilmoittamatta jätetys-
tä peruutuksesta veloitamme täyden 
hinnan. Mahdolliset peruutukset 
kallio.srk@evl.fi tai  
p. 09 2340 3600. 
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Luovan toiminnan kirkko
KURSSIT



Facebook: 
Kallionseurakunta 

Alppilankirkko 
Tasausmessu 

Musiikkiakallionkirkossa

Twitter: 
kallionsrk

Instagram: 
Kallionsrk 
Talolle.Fi 

Musiikkiakallionkirkossa 
Siltaredi

www.kallionseurakunta.fi 

TÄÄLTÄ LÖYDÄT MEIDÄT

Kallion kirkko
Itäinen papinkatu 2  
p. 09 2340 3620 

Kirkko on avoinna  
ma—pe klo 7—21, la–su klo 9—19

Kirkkoherranvirasto 
Käynti Itäisen Papinkadun  

puoleisesta siivestä 
p. 09 2340 3600  
kallio.srk@evl.fi

Avoinna  
ma, ti ja to klo 9—14, ke klo 12—17 

Seurakuntakoti, Siltasaarenkatu 28 
Teatteri Kallio, Siltasaarenkatu 28

Alppilan kirkko
Kotkankatu 2 

p. 09 2340 3680

 
Pappi tavattavissa  

Kallion kirkossa ti—to klo 15—19  
keskustelua varten.

Diakonian ajanvaraus 
Ajanvaraus puhelimitse ma, ti klo 

9—10 ja to klo 12—13 

p. 09 2340 3618. 

Ajan voi tulla varaamaan myös 
paikan päälle Alppilan kirkolle.


