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Tule
laulamaan
sydämeesi
joulu!
PYRY, KAISA JA TOMMI
KERTOVAT SUOSIKKINSA
KAUNEIMMISTA
JOULULAULUISTA

TULE
TUNNELMOIMAAN
JOULUA
KAIKEN KANSAN
JOULUJUHLAAN

Joulu maistuu
makealle
Joulukahvilat
kirkoilla
13.12.–23.12.
Lue lisää s. 8.

Koronatilanteen muuttuessa ajankohtaiset uutiset ja tiedot
löytyvät osoitteesta Kallionseurakunta.fi

Sisällys

Kirkkoherran tervehdys

Jumala syntyi
ihmiseksi

K

aikista mahdollisista tavoista pelastaa maailma ja osoittaa rakkautta ihmisiä kohtaan
Jumala valitsi ihmiseksi syntymisen. Ihmiseksi ja vielä aivan tavalliseksi. Hän, joka on
kaikkivaltias. Se on joulun suuri ihme.

Siksi jouluna:
saat maistaa, oli joulusi suolainen tai makea
saat nähdä, oli joulusi täynnä glitteriä tai harmautta,
valoa tai varjoja
saat haistaa, tuoksuu joulussasi kuusi, sushi tai lumi
saat kuulla, kuulet hiljaisuuden tai kaaoksen
saat kokea ihmisyyden, teet sen yksin tai yhdessä
muiden kanssa.
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Aika aloittaa uusi harrastus?

Sateenkaareva joulu
Tavataan sillalla!
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Miki Liukkonen: Joulun kuva

Kaiken kansan joulujuhla
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Kauneimmat joululaulut:
Tule laulamaan
sydämeesi joulu
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Kirkkoherran tervehdys

π

Lasten ja perheiden joulu

Ihmiseksi syntymällä Jumala sitoutui ihmisiin, Sinuun
ja meihin kaikkiin, aivan erityisellä tavalla. Tätä Jumalan kummallista valintaa pelastaa maailma ja ihmiset, on
yritetty selvittää ajanlaskumme ajan. Kirkkoisä Augustinuksen vanhan joulusaarnan sanoin: ”Mistä syystä, millä oikeudella tai minkä ansiosta, et löydä kuin yhden vastauksen: Armosta.”
Siihen odotukseen, toiveeseen joulusta, jota Sinä elät,
haluaa Jumala aivan varmasti tuoda palan rauhaa ja armoa. Lupasivathan kedon enkelit jo jouluaamuna: ”Rauha maan päällä, ihmisille, joita hän rakastaa”. Meidän
Jumalamme ei siis hae vain pelkkää kunniaa taivaaseen,
vaan myös rauhaa maan päälle.
Rauhaa ja armoa, tätä toivon Sinulle adventin aikana.

Toivottavasti
tapaamme
Kaiken kansan
joulujuhlassa 18.12.
Olet lämpimästi
tervetullut!
Lue lisää
sivulta 9.

Toimitus Rebekka Naatus ja Anu-Riikka Saastamoinen Graafinen suunnittelu Josefina Hatara Design
Kannessa Pyry Paananen (vas.), Kaisa Hirvonen ja Tommi Niskala (oik.) Kannen kuva Mari-Elina Lemmetty
Kuvat Esko Jämsä, Mika Nuorva, Kirkko Helsingissä ja Shutterstock

www.kallionseurakunta.fi
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Kauneimmat joululaulut

KAUNEIMMAT JOULULAULUT -TILAISUUDET KALLION JA ALPPILAN KIRKOISSA
Nuorten aikuisten
Kauneimmat joululaulut

Tule laulamaan
sydämeesi joulu
Pyry Paananen (vas.),
Kaisa Hirvonen ja
Tommi Niskala
testasivat lasten
leikkipaikan laulamalla
siellä joululauluja.

Tänä jouluna lauletaan jälleen yhdessä! Papit Kaisa Hirvonen ja Pyry Paananen sekä kanttori Tommi Niskala kutsuvat laulamaan yhdessä joululauluja – niin uusia kuin
vanhoja klassikoitakin. Laulaminen lisää tunnetusti hyvinvointia ja yhdessä laulaminen vähentää stressiä.
Minkälaisista joululauluista ammattilaiset mahtavat pitää? Tommi nimeää omaksi Kauneimmat joululaulut -suosikikseen Arkihuolesi kaikki heitä. Kaisan joulu ei tule ilman
En etsi valtaa loistoa -klassikkoa. Pyrylle läheinen joululaulu
on monien joululaulutilaisuuksien suosikki Sydämeeni joulun teen.”

Mikä on sinun suosikkisi?
KAUNEIMMAT JOULULAULUT -MESSUT
Virsien sijaan näissä messuissa
lauletaan Kauneimpia joululauluja:
26.12. klo 10 Kallion kirkossa. Pappeina Jaana Partti ja
Pauliina Lindfors, kanttorina
Tommi Niskala.
26.12. klo 16 Alppilan kirkossa.
Liturgina Esa-Pekka Helanne,
kanttorina Tommi Niskala.

9.12. klo 20 Kallion kirkossa.
Kanttorina Tommi
Niskala, juontajana
Esa-Pekka Helanne.
”Tervetuloa nauttimaan lämpimästä ja kiireettömästä joulutunnelmasta. Tiedossa on perinteisiä joululauluja bändin ryhdittämänä. Stadin svengaavimmat
Kauneimmat joululaulut!”

Sateenkaarikansan
Kauneimmat joululaulut
11.12. klo 15 Alppilan kirkossa.
Mukana pappi Jaana Partti,

Rakkaudesta jouluun
- Arja Korisevan joulukonsertti
4.12. klo 18 Kallion kirkossa.

12.12. klo 18 Kallion kirkossa.
Kanttoreina Vivika Oksanen
ja Tommi Niskala. Juontajana
Pyry Paananen.
”The Perinteiset Joululaulut
– näitä ilman ei joulu tule!”

Perheiden Kauneimmat
joululaulut
18.12. klo 12 Kallion kirkossa.
Pappina Kaisa Hirvonen ja

Kauneimmat joululaulut
– ne perinteiset ja
iki-ihanat!
18.12. klo 15.30
Kallion kirkossa.

Kauneimmat joululaulut
23.12. klo 18 Alppilan kirkossa.
Kanttorina Olli Pyylampi,
juontajana Jaana Partti.

Candomino-kuoroperhe
esittää: Jo riemuitkaa! –
Joulun sävelet soivat taas
13.12. klo 19 Kallion kirkossa.

Rakas joulu
– Kallion Kantaattikuoron
joulukonsertti
18.12. klo 18 Kallion kirkossa.
Johtajana Tommi Niskala.
Vapaa pääsy.

Kallion Musiikkikoulun
oppilaiden joulukonsertti

Ylioppilaskunnan Laulajien
perinteinen joulukonsertti

4.12. klo 15 ja 17
Alppilan kirkossa.

14.12. klo 18 ja 20.30 Kallion
kirkossa.

Sekakuoro Sillerin
joulukonsertti

Itsenäisyyspäivän
urkukonsertti

Taivas sylissäni
- Laulu-Miesten
perinteinen joulukonsertti

EBU:n joulukonsertti

6.12. klo 14
Olli Pyylampi soittaa
suomalaista urkumusiikkia
Kallion kirkon upeilla uruilla.
Vapaa pääsy ja ohjelma.

Ilta – joulukonsertti
7.12. klo 19 Kallion kirkossa.

8.12. klo 18 Kallion kirkossa.

Akateeminen
joulukonsertti
10.12. klo 19
Osakuntakuorot esiintyvät
Kallion kirkossa.

Polyteknikkojen kuoron
joulukonsertti
11.12. klo 18 ja 20
Kallion kirkossa.
KALLION SEURAKUNTA

Kauneimmat Joululaulut

kanttorina Tommi Niskala.
”Laulamme tuttuja, iloisia ja
helposti opittavia joululauluja!”
Kallion kirkkosalissa on leikki
tila, jossa voi viettää aikaa myös
joululaulutilaisuuden aikana.

Huom!

Kauneimmat joululaulut
-tilaisuuksissa on käytössä
koronapassi yli 16-vuotiaille.
Koronapassia ei käytetä 18.12.
klo 15.30 Kallion kirkon joulu
laulutilaisuudessa eikä Kau
neimmat joululaulut -messuissa,
joiden osallistujamäärä on
enintään puolet kirkon
maksimihenkilömäärästä.
”On aika heittää arkihuolet ja
laskeutua jouluun. Tunnelmallisia ja perinteisiä yhteislauluja
joulun kynnyksellä.”

JOULUKONSERTIT ALPPILAN JA KALLION KIRKOISSA

Tuhannet tähdet
- Saara Aalto & Teemu
Roivainen joulukonsertti
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kanttori Kimmo Puunenä ja
messulaulukuoro Ääniset.
Tilaisuuden jälkeen kahvit
seurakuntasalissa.

15.12. klo 18 Kallion kirkossa.

Rorate caeli – Vihmokoon
taivas - Viikkomessu

18.12. klo 16 Alppilan kirkossa.
Vapaa pääsy.
19.12. klo 15 Kallion kirkossa.
Uusinta Ensemble.
Vapaa pääsy.

16.12. klo 18 Kallion kirkossa
keskiaikaisin sävelin.
Sibelius-Akatemian
opiskelijat, Anima Mea ja
Hilkka-Liisa Vuori.

Notte di Natale
– Vokaaliyhtye Incanto
& Kamariorkesteri
Refugium musicum

Rauhaa – Kamarikuoro
Värinän joulukonsertti

VALO - Tapiolan kuoron
joulukonsertti

16.12. klo 20 Kallion kirkossa.

Virolainen kuorokonsertti
17.12. klo 18 Alppilan kirkossa.

Meidän valo - Reino
Nordinin joulukonsertti
17.12. klo 19 Kallion kirkossa.

19.12. klo 19 Kallion kirkossa.

20.12. klo 19 Kallion kirkossa.

Puer natus est
– Kauneimmat gregoriaaniset joulun laulut
21.12. klo 17.30 Alppilan
kirkossa.
Laulamme keskiaikaisia
joulun ajan rukouslauluja.
Anima mean kaikille
avoimet harjoitukset kirkossa
klo 16–17.30.
Mukana Anima mea
-esilaulajien ryhmä ja
Hilkka-Liisa Vuori.

Jouluyön musiikkia
24.12. klo 23 Kallion kirkossa.
Tommi Niskala, urut.
Vapaa pääsy ja ohjelma.

Johann Sebastian Bach:
Jouluoratorio I–III
6.1 klo 18 Kallion kirkossa.
Graduale-kuoro ja solistit,
Markus Malmgren, urut
ja soitinyhtye, johtaa Hiski
Wallenius.

Sibelius-Akatemian laulunopiskelijoiden konsertti
20.12. klo 18 Alppilan
kirkossa.

Walking in the Air
– Jarkko Aholan
joulukonsertti
21.12. klo 19 Kallion kirkossa.
JOULU 2021
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Adventin ja joulun jumalanpalvelukset
Joulukuun sunnuntaisin syttyvät
adventtikynttilät, yksi kerrallaan.
Neljännen adventtisunnuntain 19.12. jälkeen
on aika suunnata katse joulun pyhiin.
ADVENTIN JUMALANPALVELUKSET

Messu 5.12. klo 10 Kallion
kirkossa. Papit Jaana Partti,
Kaisa Hirvonen; Kanttorit
Tommi Niskala, Olli Pyylampi; Avustaja Mikko Saari.
Tasausmessu 5.12. klo 16
Alppilan kirkossa. Pappi
Esa-Pekka Helanne.

Kanttorit Vivika Oksanen,
Tommi Niskala;
Avustaja Kati Markkanen.

Tasausmessu 12.12. kello 16
Alppilan kirkossa. Pappi
Pauliina Lindfors.

6.12. klo 10 Kallion kirkossa,
Papit Pyry Paananen ja
Jaana Partti.

Messu 19.12. klo 10
Kallion kirkossa. Papit
Esa-Pekka Helanne,
Kaisa Hirvonen;
Kanttorit Vivika Oksanen,
Olli Pyylampi; Avustaja
Kati Markkanen.

Messu 12.12. klo 10 Kallion
kirkossa. Papit Pauliina
Lindfors, Pyry Paananen;

Tasausmessu 19.12. klo 16
Alppilan kirkossa. Pappi
Esa-Pekka Helanne.

Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus

JOULUAATTO
Perheiden hartaushetki
24.12. klo 13 Kallion kirkossa.
Papit Kaisa Hirvonen ja
Esa-Pekka Helanne;
Kanttori Vivika Oksanen.

Jouluaaton hartaus 24.12.
klo 14 Alppilan kirkossa.
Papit Pauliina Lindfors ja
kanttori Vivika Oksanen.
Jouluaaton hartaus 24.12.
klo 16 Kallion kirkossa.
Papit Kaisa Hirvonen ja
Esa-Pekka Helanne;
Kanttori Tommi Niskala.
Jouluyön musiikkia
24.12. klo 23 Kallion kirkossa.
Kanttori Tommi Niskala.
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JOULUPÄIVÄ
Jouluaamu 25.12. klo 8

Kallion kirkossa. Pastorit Pyry
Paananen ja Jaana Partti.

Jouluaamu 25.12. klo 10
Alppilan kirkossa.
Pastori Pyry Paananen.
Tapaninpäivän messu
26.12. klo 10 Kallion kirkossa.
Papit Jaana Partti ja Pauliina Lindfors; Kanttori Tommi
Niskala; Avustaja Kati Helin.

Tapaninpäivän messu
26.12. klo 16 Alppilan kirkossa.
Pastori Esa-Pekka Helanne.

Kansojen messu
– monikielinen kiitos Suomelle

UUSI VUOSI
Uudenvuodenpäivän
messu 1.1.2022 klo 10

Kallion kirkossa. Papit Laura
Huovinen, Kaisa Hirvonen;
Kanttori Olli Pyylampi.

Messu 2.1.2022 klo 10
Kallion kirkossa.
Papit Pauliina Lindfors,
Esa-Pekka Helanne;
Kanttori Olli Pyylampi;
Avustaja Anne Mäki-Kokkila.

Tämänvuotinen itsenäisyyspäivän messu järjestetään
Alppilan kirkolla ja se on jatko kevään monikieliselle Helluntaijuhlalle. Silloin saimme
nauttia yhdessäoloa verkon
välityksellä, nyt voidaan taas
kokoontua paikan päällä.
Monikulttuurisuus on rikkaus. Alppilan kirkon katon
alla tehdään seurakuntatyötä monella eri kielellä. Vuoden
aikana kukin kieliryhmä toimii itsenäisesti, mutta kerran
tai kaksi vuodessa kokoonnutaan viettämään yhteistä monikielistä juhlaa tai messua.
Tässä juhlassa kenenkään
ei tarvitse tuntea itseään ulkopuoliseksi. Seuraamme tuttua,
luterilaisille yhteistä jumalanpalveluskaavaa, pääkielinä käytämme suomea ja englantia.
Yhteislauluina laulamme
ylistys- ja gospellauluja messubändin säestyksellä.

Ensimmäinen yhteinen monikielinen messukokemus löytyy vuodelta 2019, jolloin juhlimme Suomen itsenäisyyttä
koko pääkaupunkiseudun monikielisen seurakuntatyön järjestämän Kansojen messun
muodossa Helsingin Tuomiokirkossa. Vuonna 2020 messu peruuntui koronarajoitusten takia.
Messun toteuttavat pääkaupunkiseudun vieraskieliset seurakuntayhteisöt ja seurakuntayhtymät yhteistyössä
Kallion seurakunnan kanssa.

Kansojen messu
Luvassa musiikkia,
rukousta, Sanaa, ylistystä ja
yhdessäoloa.
Alppilan kirkolla itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 14
Messussa halutaan osoittaa
kiitollisuutta uudelle kotimaalle eri tavoin.
Juontajina-liturgeina toimivat Kallion seurakunnan
kirkkoherra Riikka Reina ja
pääkaupunkiseudun englanninkielisen työn pastori Hans
Krause.
Musiikkia johtaa viron
kielisen seurakuntatyön vetäjä Dagmar Õunap. Mukana
on erikielisiä seurakuntalaisia eri puolilta pääkaupunkiseutua. He käyttävät ainakin
suomea, englantia, viroa,
venäjää, kiinaa ja arabiaa.
Messun jälkeen juodaan
yhdessä kirkkokahvit.

JOULU 2021
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Waste & Feast saa
joulun maistumaan
Alppilan kirkon joulukuussa tuoksuu,
maistuu ja näkyy joulu.
Tervetuloa herkuttelemaan.
MAUKASTA JOULUA

Pikkujoulukahvila
Kallion kirkolla

Haluatko viettää joulua
kanssamme?

13.–17.12. klo 10–14.
Lounaana joulupuuroa ja
sekametelisoppaa.

Tervetuloa yhteiselle joulu
aterialle Alppilan kirkolle
joulupäivänä 25.12. klo 11–13.
Jouluaterialle mahtuu mukaan
100 henkilöä.
Ilmoittautumiset 19.12.2021
mennessä osoitteeseen
janne.kilpirinne@evl.fi.

Joulukahvila
Alppilan kirkolla
20.–23.12. klo 10–14.
Lounaana joulupuuroa ja
sekametelisoppaa.
Ruokailut ja kahvilat ovat osa
Waste & Feast -hävikkiruokaketjua. Ruuat valmistetaan
mahdollisuuksien mukaan
hävikkiruuasta.

Huom!

Joulukuun aukioloajat,
menut ja muuta tietoa
Waste & Feast Alppila
Wastefeastalppila

Tiistain ja keskiviikon
ruokailut ovat
joulutauolla
10.12.–11.1.2022.

Kaiken
kansan
joulujuhla
Tervetuloa tunnelmoimaan joulua
Kallion kirkolle lauantaina 18.12
klo 12–19. Puurokattila lämpiää koko
päivän. Tilaisuus ja tarjoilut
ovat maksuttomia.

KALLION SEURAKUNTA

Klo 12.00
Perheiden Kauneimmat
joululaulut
Myös kirkkosalissa oleva
lasten leikkitila käytössä!

Klo 13.30
Kuorolaulukoulu Raakkujat,
joht. Eeva-Liisa Malmgren;
TorstaimessuLaulajat;
Salonkikuoro, joht. Vivika Oksanen.

Klo 15.00

Muista myös
joulukorttipaja!
Kirkolla tapahtuvan toiminnan lisäksi kannattaa piipahtaa joulukorttipajalla, joka on
avoinna klo 12–16 Siltasaarenkadun kerhotilassa.
Kaikki tarvittavat välineet
löytyvät paikan päältä. Tämä
on tilaisuutesi hoitaa kuntoon
viime hetken korttiongelma.

Joulusatu

Klo 15.00

Joulupuuroa
tarjolla kirkolla
klo 12–18!
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OHJELMA
KALLION KIRKOSSA

Kauneimmat joululaulut
- ne perinteiset ja iki-ihanat!

Klo 18.00
Rakas Joulu -konsertti
Kallion kantaattikuoroa
johtaa Tommi Niskala.

JOULU 2021
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TULE NEULOMAAN!

Arjen ja pyhän ytimessä
Miten olisi karkumatka
pyykkivuorelta? Etsitkö
elämääsi jotakin uutta?
Mitä kaipaat? Millaisia
hyviä salaisuuksia haluaisit vaalia? Tiedätkö
mikä on sininen hetki?
Entä unisono tai kontrapunkti? Oletko hengittänyt ja rukoillut laulaen?
Etsitkö itseäsi kirjoittaen tai
maalaten? Kiinnostavatko käden
taidot? Taipuuko kroppa sählyyn? Etsitkö elämääsi uusia kivoja ihmisiä? Haluatko haasteita?
Kaipaatko jotakin itseäsi suurempaa?
Uskallatko tulla joukkoomme?

Kallion seurakunnan kurssit, pienryhmät, harrasteryhmät, kuorot, leirit,
retket, kerhot ja ruokailut alkavat pääsääntöisesti tammikuussa
2022 viikolla 3 ja 4.
Tarkista netistä itseäsi kiinnostavien harrastusten alkamisajat tai kysy kurssi
sihteeriltä Nina Klemmtiltä,
p. 09 2340 3634,
nina.klemmt@evl.fi.

Katso
kurssiaikataulut
osoitteessa:
kallionseurakunta.fi

Tervetuloa neulepiireihin, joissa neulotaan kastesukkia Kallion seurakunnassa kastetuille vauvoille ja sukkia diakoniatyössä jaettaviksi.
Lankoja, puikot ja ohjeet saat paikan
päältä.
Neulepiirit kokoontuvat tammikuun
puolivälistä eteenpäin.
Tarjolla kahvia, teetä ja mukavaa seuraa. Tervetuloa myös tutustumaan. Neulomassa voi käydä kerran tai useammin.
Kysy lisää: Nina Klemmt,
Nina Klemmt@evl.fi, p. 09 2340 3634
tai Kati Helin, kati.helin@evl.fi,
p. 09 2340 3622

SUKUPUOLI- JA/TAI SEKSUAALIVÄHEMMISTÖÖN KUULUVILLE

Sateenkaareva joulu
– Sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluville
Torstaina 24.12.2020 klo 11–13
+ vapaaehtoinen hartaus
Nuorten Talossa, Toinen Linja 8,
Helsinki.
Jouluaattona Kalliossa tarjolla
sensitiivinen tila, yhteistä olemista,
syötävää sekä aiemmiltakin vuosilta
tutut järjestäjät.
Tänä jouluna ruokana jouluruoan
sijasta riisipuuro sekä muuta mutusteltavaa.

Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus
osallistua myös hartauteen.
Huomioithan, että tilaisuuden kellonaika
on muuttunut aiemmista kerroista!
Huomioithan myös mahdolliset
koronatilanteen suositukset.
Mahdollisimman mukavaa joulunaikaa!
Lisätietoja Miolta,
mio.kivela@gmail.com.

Tavataan
Sillalla!
Silta on kohtaamispaikka, latauspiste
ja Jouluradion koti. Sillalla on aina joku
paikalla sinua varten. Voit löytää juttukaverin tai olla omissa oloissasi.
Sillalla on sallittua olla, levätä, pelata,
syödä eväitä, ladata puhelinta, tehdä etätöitä, opiskella, rukoilla, pyytää keskusteluapua ja pitää kokouksia – noin niin
kuin muun muassa.
Joulun alla tarjolla Jouluradion toimesta aitoa ja autenttista joulutunnelmaa, monipuolisin kattaus joululauluja
ja mahdollisuus pysähtyä joulun tuoksinassa.
Jos haluat osallistua joulumielen jakamiseen, voit tuoda joululahjan tai lahjakortin Sillalle aukioloaikoina. Lahjat jaetaan seurakuntien diakoniatyön kautta.
Olet tervetullut juuri sellaisena kuin
olet. Silta on sinua varten.
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Silta, kauppakeskus REDI,
toinen kerros
Ma-pe klo 11–19,
la klo 11–17.
siltaredi
JOULU 2021
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Lasten ja perheiden joulu
VIRITTÄYDY JOULUUN

Me teemme
Kallion seurakunnassa
töitä lasten ja perheiden kanssa!
Jos kaipaat hauskaa, turvallista ja läheltä löytyvää lasten ja perheiden toimintaa,
olet tervetullut mukaan. Perheiden toimintaan ovat tervetulleita kaikenlaiset
perheet ja mukaan on helppo liittyä missä vaiheessa vuotta tahansa.
Luvassa on rentoa yhdessäoloa, puuhaa koko perheelle ja keskiviikkoillan
Perhebistrossa sekä Lasten perjantaissa

on aina tarjolla Waste&Feast -hävikkiruokaa, joten mukaan voi tulla myös kiireen keskeltä nälkäisenä.
Tässä jouluesitteessä esitellään joulunalustapahtumien lisäksi tämänhetkistä
pysyvää toimintaa, jota ovat perhebistro,
perheiden olohuone ja lasten päiväkerho, jossa lapsi opettelee olemaan ilman
vanhemman seuraa.
Tule tutustumaan jo ennen joulua!
Tai liity mukaan tammikuussa.
Tarkemmat tiedot löytyvät netistä
kallionseurakunta.fi -> Lapset ja perheet.

Joulupaja perheille
4.12. klo 10-16 Talolla (Toinen linja 8).
Tule koko perheen voimin askartelemaan
ja viettämään leppoisaa lauantaita yhdessä.
Askarrellaan joulukoristeita ja tehdään
yhdessä joululahjoja.
Jouluherkuista vastaa W&F Alppilan
hävikkiruokaravintola.

Perheiden kauneimmat joululaulut
18.12. klo 12 Kallion kirkossa.
Tule laulamaan ihania joululauluja
Kallion kirkkoon.

Meidät tavoittaa paitsi tapahtumista ja
tilaisuuksista myös sometileiltä @elipakerran ja @kalliosrk ja henkilökohtaisista sähköpostiosoitteista etunimi.sukunimi@evl.fi.
Niko, Suski, Tuulikki ja Kaisa
toivottavat kaikenlaiset perheet
tutustumaan toimintaan.

PUUHAA LOMALLE!

Joululoman välipäivät 3.1. ja 5.1.2022
Koululainen, tule viettämään joululomaa
monipuolisen ohjelman merkeissä maanantaina 3.1. ja keskiviikkona 5.1.2022 klo 9–15
iltapäiväkerhon tiloihin (Siltasaarenkatu 28).
Välipäivillä kokataan, askarrellaan, leikitään ja ulkoillaan yhdessä, Mukaan tarvitset
lämpimän, sään mukaisen ulkoiluvarustuksen ja rennon loma-asenteen.
Muista ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruoka-aineallergiat tai
ruokavaliot, niin ne pystytään huomioimaan.
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Välipäivien hinta 10 € (sis. lounas x2,
välipala x2, ohjelma, vakuutus).
Ilmoittautumisaika 15.11.–13.12.
Lisätietoa välipäivistä Tuulikki Karulta, tuulikki.karu@evl.fi, p. 050 462 0989 ja
Susanna Savelalta, susanna.savela@evl.fi
p. 050 595 8170.

Persoonallisesti hassutellen
– lapset kiinnostuvat sisällöstä, kun tyyli on oikea
Kallion seurakunnassa on kehitetty pitkin syksyä uutta sosiaalisen median sisältöä
lapsille. Tavoite on selvä: olla kiinnostava ja inspiroiva hauskasti ja hyvällä maulla.
”Korona-aika on tehnyt kirkon sometyölle
hyvää”, pohtii Kallion seurakunnan iltapäiväkerhonohjaaja Niko Lusenius.
Niko tietää, mistä puhuu, sillä hän on myös
tubettaja, jonka Luse-nimisellä YouTube-tilillä on 52 300 tilaajaa.
Korona-aikaan seurakuntien oli oikeastaan
pakko mennä sosiaaliseen mediaan, opetella striimaamaan ja katsomaan palveluvalikoimaansa uusin silmin. Muun muassa Kallion
iltapäiväkerhoa pyöritettiin WhatsAppissa ja
sielunhoitoa alettiin antaa Teamsissa.
Tämä on Nikon mielestä ensimmäinen askel, mutta nyt pitäisi päästä eteenpäin. Hän
kannustaa ottamaan mallia vaikkapa Ylestä,
jossa tehdään niin ikään verorahoilla sisältöä
hyvin erilaisille ihmisille.
”Kirkossa pitäisi lähteä jalostamaan juttuja
pidemmälle ja erilaisille ihmisille”, Niko kehoittaa.
Ennen kaikkea kirkon some kaipaa Nikon mielestä kevennystä,
hauskuutta ja persoonia. Pitäisi uskaltaa ja osata tehdä sisältöjä pilke
silmäkulmassa, ilman että tekemisestä tulee mautonta tai pilkkaavaa.
”Jos ihmiset näkisivät, että seurakunta tekee semmoista sisältöä, niin
nekin osaisivat ottaa kantaa pilke silmäkulmassa”, hän toteaa.
Aikuiset voisivat ottaa lapsista ja
nuorista mallia. Nikon mielestä aikuiset ovat liian usein niin hirveän
tosissaan asioittensa kanssa. Sen sijaan lapset ja nuoret osaavat keskustella keveämmin ja humoristisemmin myös vaikeista kysymyksistä. He
myös hahmottavat aikuisia paremmin, kun jotain sisältöä ei ole tehty
loukkaamismielessä.

Tämä ero näkyy hänen mukaansa myös siinä, millaista sisältöä eri-ikäiset ihmiset seuraavat.
”Lapset ovat hyvin perillä ajankohtaisista asioista, siitä mitä YouTubessa tapahtuu
ja mitä somepersoonat tekevät. Mutta heitä
kiinnostaa nimenomaan se sisältö, vaikkapa
pelit ja muut. Ei niinkään henkilön luonne tai
muu semmoinen draama”, Niko kertoo.
Toisaalta Niko korostaa sitä, ettei sisältöä
on suunniteltava siten, että väärille tulkinnoille jää mahdollisimman vähän tilaa.
”Sosiaalisessa mediassa pitää olla tosi selkeä. Katsojan pitää heti tajuta, että heität jotain sarkasmia.”
Sosiaalisen median sisällöissä tärkeää on
säännöllisyys. Seuraajat oppivat odottamaan
uusia sisältöjä, niin lapset kuin aikuisetkin.
Sama pätee myös live-lähetyksiin, joita katsotaan paljon myös jälkeenpäin.

”Se on vähän kuin televisiosarjat aiemmin.
Lapset saattavat ihan hyvin katsoa myöhemmin jopa puolitoistatuntisen livevideon, jos
eivät päässet sitä katsomaan silloin kun se tuli ulos”, Niko sanoo.
YouTuben tarjonta ja ylipäänsä sosiaalisen
median persoonien määrä on Suomessakin
niin suuri, että jo kymmenvuotias osaa Nikon
mukaan luetella helposti kahden käden sormilla laskettavan määrän seuraamiaan henkilöitä.
Kukin profiloituu omalla tyylillään ja siksi samaistumiskohteita löytyy erilaisille lapsille helposti.
”Jokaisella on se oma juttunsa, ja siihen
lapsia pitää kannustaa myös somessa. Että
ei kannata hölmöillä toisten eikä itsensä kustannuksella, vaan olla oma itsensä”, hän rohkaisee.
Aikuisten yleinen huolenaihe on lasten puhelimen käyttö, joka on yleensä
vanhempien mielestä aina liiallista.
Niko kannustaa aikuisia tutustumaan esimerkiksi peleihin, joita lapset
pelaavat. Useat niistä ovat varsin luovia ja kehittäviä. Lapset myös puhuvat
niistä mielellään.
”Olen huomannut iltapäiväkerhossa, että usein lapset ovat saaneet peleistä ideoita leikkeihin. Omat kiinnostuksenkohteet näkyvät myös sillä tavalla. Se on tosi siistiä. ”

Seuraa somea!
elipakerran

JOULU 2021
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Diakonian joulu
LAHJOITA JOULULAHJA

Rakenna joulupuu
-keräys

Lahja aikuiselle
lähimmäiselle

Perinteinen RAKENNA
JOULUPUU -keräys on alkanut
21.11, jolloin Kallion kirkkoon on
tuotu joulupuu.
Joulupuuhun on ripustettu lasten, nuorten ja perheiden lahjakorttitoiveita.
Voit hakea sieltä lahjakortti
toiveen, ja käydä sen jälkeen tuomassa ostamasi lahjakortin Kallion kirkkoherranvirastoon 13.12.
mennessä maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9–14 sekä
keskiviikkoisin klo 12–17.

Jos haluat lahjoittaa joululahjan aikuiselle, tuo Kallion kirkolle (kirkkoherranvirastoon) lahjoitettavaksi:
» herkkuja, kuten kahvia tai
suklaata, tai
» aikuisten koossa olevia pieniä
vaatekappaleita, kuten sukkia,
pipoja tai hansikkaita.
Diakoniatyöntekijät jakavat
lahjat ennen joulua niitä tarvitseville. Tuothan lahjasi 13.12.
mennessä.

Tule kirkkoon

hiljentymään,
sytyttämään kynttilä,
tai istahda hetkeksi
sadetta ja jouluruuhkaa pakoon.
Keskustelumahdollisuus.

Elämässä on aina toivoa
– anna meidän auttaa
Vaikeudet, surut ja onnettomuudet eivät välttämättä varoita ennalta. Jonakin aamuna
kaikki voi olla toisin kuin vielä eilen. Toisinaan käy niin, että yksi asia seuraa toista ja yhtäkkiä tietää, että nyt olisi hyvä
puhua jollekin, johon voi luottaa.
Jos elämä tuntuu vaikealta
tai pelkäät tulevaa, ota yhteyttä. Elämässä on aina toivoa apua kannattaa pyytää ja ottaa
vastaan.
Meidät tavoittaa diakonian
ajanvarauksen kautta.

Diakoniatyöntekijät Kati (vas.)
Nina, Anne ja Kati sekä pappi
Pauliina muistuttavat, että
avun pyytäminen kannattaa.

Diakonian ajanvaraus
Puhelimitse ma, ti klo 9–10
ja to klo 12–13 numerosta p.
09 2340 3618
tai paikan päällä diakoniatoimistossa, joka sijaitsee Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2,
2.krs. Ajanvarauksessa ei ole
joulutaukoa.

π

KALLION
SEURAKUNTA

OTA YHTEYTTÄ!
Tiedossa ristiäiset, häät
tai hautajaiset vai onko aika
juhlia vihkimisen vuosipäivää tai halu purkaa huolia?
Voit myös järjestää ystävillesi yllätyksen kutsumalla papin tupareihin.
Ota yhteyttä! Kallion
seurakunnan kirkkoherranvirasto on avoinna ma, ti ja
to klo 9–14, ke klo 12–17,
p. 09 2340 3600,
kallio.srk@evl.fi.
(Kallion kirkko, Itäinen papinkatu 2, 00530 Helsinki).
Pappien yhteystiedot
löydät täältä: kallionseurakunta.fi -> Palvelut ja
yhteystiedot.

TÄÄLTÄ LÖYDÄT MEIDÄT
Kallion kirkko

Alppilan kirkko

Facebook:

Itäinen papinkatu 2
p. 09 2340 3620

Kotkankatu 2
p. 09 2340 3680

Kallionseurakunta
Alppilankirkko
Tasausmessu
Musiikkiakallionkirkossa

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

KALLION SEURAKUNTA

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.

Seurakuntakoti,
Siltasaarenkatu 28
Teatteri Kallio,
Siltasaarenkatu 28
Silta, kauppakeskus REDI,
toinen kerros

Talo, Toinen linja 8.
14

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

Twitter:
kallionsrk

Instagram:
kallionsrk
talolle.fi
musiikkiakallionkirkossa
siltaredi
elipakerran

www.kallionseurakunta.fi
Tilaa Kallion
seurakunnan viikkokirje
osoitteesta:
kallio.srk@evl.fi.
Saat sähköpostilla ajan
kohtaista tietoa toiminnasta
ja tapahtumista kahden viikon
välein.
JOULU 2021
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Joulun kuva

Jos totta puhutaan en siedä
Joulua
Aurinko joka vielä aamulla paistoi oli lakana lumen pinnalla, sai sen säihkymään
Ja linnut, ja kelloja, pakkanen kuin korkeaa lasia ja taivas joka oli kuulas on nyt pimeä
Jos totta puhutaan en siedä joulua
Se on kylmä puhuri hautausmaan
kynttilähunnun yllä
outo suru joka syöpyy seinistä seinien takaa
kuin haalea musiikki
vaikka kaikki koheltavat kuin sopulit
häärivät, enkä minä löydä
käsilleni paikkaa.
Jos totta puhutaan en voi sietää tätä
Sillä joulu on täyteen ahdettu hämärä
Ahnas, se vaatii, se haluaa tulla huomatuksi,
se joka jättää sen huomiotta on välittömästi
moukka, itsekäs, jokin on varmasti vialla
Ja kiiltävien lahjapapereiden ja astioiden ja
pintojen
säihke - minut tekee surulliseksi, sininen ja musta
kaikki laulut ja uunin valo
niin kuin hapan röyhtäys
Tuoreen kuusen paksu vihreä löyhkä
lapset juoksevat ylös alas portaita
tätä on jatkunut jo kolme tuntia,
heidän naurunsa joka on kuin
pelästynyttä kristallia.
Jos totta puhutaan en siedä joulua
Sen hiljaista meteliä, Hartautta joka tuntuu
niin kuin makeutusainetta
Pöytiä jotka notkuvat
en voi sietää
Sitä että radio ja lapset ja televisio
tämä tekee kaikki minut surulliseksi
Niin kuin pimeä virtaisi sydämen
läpi
niin kuin tässä valaistuksessa ei olisi jo tarpeeksi
En löydä sopivaa paikkaa
Jokainen odottaa jotain, mitä
kädet eivät pysy toimettomina
ja Joulu on imelä hymy, itsetyytyväinen
puunattu sika
joka juoksee ylös alas portaita
tätä on jatkunut jo kolme ja puoli tuntia
Miki Liukkonen
on Helsingin
Ja jos totta puhutaan en voi sietää joulua
Alppilassa
se kaatuu päälle kuin astiasto
asuva kirjailija,
jonka sirpaleita lapset nyt keräävät
jonka mielestä
innoissaan
joulu on riesa.
ja he saavat haavoja sormiinsa
ja kun ovikello soi lavuaari on täynnä
pieniä veripisaroita kuin kukkia.
Miki Liukkonen

