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Pidät kädessäsi Tuomiokirkkoseura-
kunnan pääsiäislehteä. Se on tuhti 
tietopaketti, mutta samalla myös 

henkilökohtainen kutsu tulla mukaan viettä-
mään kanssamme pääsiäistä.   

•  Vuosi sitten Via Crucis –ristintien kulki 
15 000 ihmistä – kulkisitko sen tänä vuonna 
kanssamme? (s.5) 

•  Osallistuisitko lasten arkiaamun pääsiäis-
kirkkoon, vaikka olisitkin jo aikuinen? (s.11) 

•  Haluaisitko kuulla pääsiäisen kauneimpia 
säveliä keskipäivällä vai illan koittaessa? 

•  Polvistuisitko alttarin ääreen kiirastors-
taina niin kuin sukupolvet ennen meitä ovat 
tehneet?

Kotiseurakuntasi alueella on neljä kaunista 
kirkkoa ja kaksi kappelia (s.11). Mikä niistä 
on lähinnä kotiasi? Missä et ole käynyt 
pitkään aikaan tai ehkä koskaan? Ehti-
sitkö käydä tämän pääsiäisen aikana niissä 

kaikissa? Lähde kanssamme kulkemaan 
pääsiäisen polkua kohti valoa ja toivoa.

Kristus lähti matkallensa meidän helsinki-
läistenkin vuoksi. Hän kulki ihmisen tien 
loppuun saakka. Hän on jo ennen sinua 
kulkenut läpi syvimmänkin pimeyden. 
Määränpää on suunnaton: Rakkaus voittaa 
kuoleman, valo voittaa pimeyden. Sinunkin 
elämässäsi.

Siunattua pääsiäistä ja aurinkoista kevättä!

Tapaamisemme toivossa,
Marja Heltelä
kirkkoherra

Lämmin tervehdys kotiseurakunnaltasi

P.S. Jos vietät pääsiäisen 
muualla, tutustu koko kevään 
jatkuvaan toimintaan seura-
kunnan verkkosivuilla  
helsinginseurakunnat.fi/
tuomiokirkkoseurakunta tai 
skannaamalla QR-koodi >
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Tänä vuonna Jeesuksen roolissa  
nähdään näyttelijä Eric Barco.  
Kuva Sakari Röyskö.
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ROOLEISSA Eric Barco, Jeesus ● Susanna Hyvärinen, Neitsyt Maria ● Joni Hyvönen, Juudas ● Jaakko 
Perilä, Pietari ● Samuli Hokkanen, Jaakob ● Aino Granström, Johannes ● Milla Kaitalahti, Pilatus ● Tiina 
Tuuri, Herodes ● Ilmari Pursiainen, Kaifas ● Jorma Karlstedt, pappi 1 ● Juha Sihvola, pappi 2 ● Jan Lind-
holm, sotilas 1 ● Esko Peura, sotilas 2 ● Taru Jäntti, sotilas 3 ● Harri Suokas, Barabbas ● Harri Suokas, 
ryöväri 1 ● Satu Jäntti, ryöväri 2

MUSIIKKI Heikki Sarmanto: Hoosianna, Essi Wuorela, Helsingin filharmoninen kuoro, joht. Jonas Rannila.

TUOTANTO Ohjaus Ville Saukkonen, käsikirjoitus Veli-Pekka Hänninen, pukusuunnittelu Tyra Therman, 
lavastus Aili Ojalon ja Paula Koivusen suunnitelmien pohjalta, valosuunnittelu Matti Jykylä, SunEffect Oy, 
äänisuunnittelu Saku Tamminen, ohjaajan assistentti Meri-Kukka Muurinen, maskeerauksen suunnittelu 
Miika Heikkinen, maskeerauksen toteutus Stadin aikuisopiston opiskelijat, tuottaja: Milla Tommila, tuotan-
toassistentti Aijaleena Kilpinen

Helsingin Via Crucis -pääsiäsvaelluksen 
suurimpiin rooleihin on tänä vuonna valit-
tu nuoria näyttelijöitä helsinkiläisen Kel-
lariteatterin riveistä. Jeesuksen roolissa 
nähdään 25-vuotias näyttelijä Eric Barco.  

Eric Barco on Via Cruciksen järjestyksessä 
22. Jeesus ja 25-vuotiaana nuorin Helsin-
gin Via Cruciksessa Jeesusta esittäneistä. 
Barco on teatteritaiteen kandidaatti Taide-
yliopiston Teatterikorkeakoulusta ja hän 
valmistelee sinne parhaillaan lopputyötään. 
Barcolla on myös vahva tanssitausta, hän 
opiskeli neljä vuotta Suomen kansallisoop-
peran balettioppilaitoksessa. 

Tänä vuonna kaikki pääosien esittäjät 
(Jeesus, Neitsyt Maria, Juudas, Pietari, 
Jaakob, Kaifas, Pilatus ja Herodes) ovat 
valikoituneet Kellariteatterissa järjestettyjen 
koe-esiintymisten kautta ja päärooleissa on 
Kellariteatterin jäseniä. Suurin osa pääroo-
lien tekijöistä on nuoria noin 20–30-vuotiaita 
näyttelijöitä. Pienemmissä rooleissa esimer-
kiksi pappeina ja sotilaina on vanhempiakin 
Via Crucis-konkareita, joista moni on ollut 
mukana jo aikaisempina vuosina. 

Tänä keväänä nähdään viimeistä kertaa 
Veli-Pekka Hännisen kirjoittama ja Ville 
Saukkosen ohjaama Via Crucis –vaellus. 

Hännisen perinnettä ja nykypäivää yhdis-
tävään käsikirjoitukseen on tänä vuonna 
lisätty laulumusiikkia. Ensi vuonna vietetään 
Via Cruciksen 25-vuotisjuhlavuotta ja merk-
kivuosi tuo tullessaan uuden käsikirjoittajan 
ja ohjaajan. 

Ekumeeninen pääsiäisvaellus Via Crucis 
eli Ristin tie perustuu kirkon keskiaikaiseen 
perinteeseen. Esitystä seuraavat joka 
vuosi tuhannet katsojat. Pääsiäisnäytelmän 
järjestää ekumeeninen yhdistys Via Crucis 
– Ristin Tien Tuki ry. yhdessä Helsingin tuo-
miokirkkoseurakunnan kanssa. Yhdistyksen 
puheenjohtaja, Tuomiokirkkoseurakunnan 
johtava kappalainen Maija Kuoppala näkee 
vaelluksen tarjoavan hyvän mahdollisuuden 
eläytyä pääsiäisen tapahtumiin myös tämän 
päivän arjesta ja elämäntilanteesta käsin. 

– Via Crucis tuo esiin pääsiäisen ydinsano-
man keskellä kaupunkia. Helsingin hämär-
tyvässä illassa kävellessä voi miettiä, mitä 
Jeesuksen seuraaminen minulle merkitsee. 
Mitä se tarkoittaa, että Kristus on kuollut 
minun puolestani? Onko sillä sanomalla 
merkitystä vielä tänään, hän pohtii.  

Lue lisää viacrucis.fi

Nuoret ottavat paikan  
Via Cruciksen päärooleissa

Skannaa QR-koodi ja katso 
vaelluksen traileri >
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Pääsiäisen ajan tapahtumia
Palmusunnuntai 14.4. 
Kunnian kuninkaan alennustie
Palmusunnuntain messu Tuomiokirkossa 
klo 10 ● Kanerva, Koski, Viitanen, Akateemi-
nen Laulu 

Pyhäkoulu klo 10 Tuomiokirkon kryptassa

Pääsiäismunanäyttelyn avajaiset  
kirkkokahvien jälkeen n. klo 12  
● Näyttely on avoinna 22.4. asti Kryptan 
seurakuntatilaisuuksien aikana.

Palmusunnuntain messu  
Vanhassa kirkossa klo 10  
● Raunio, Silvo, Pulli-Huomo

Anglikaanien messu, Anglican Eucharist 
klo 10 Mikael Agricolan kirkossa

Anglikaanien pyhäkoulu, Sunday  
school klo 10 Mikael Agricolan kirkossa

Palmusunnuntain messu Mikael  
Agricolan kirkossa klo 12  
● Heltelä, Ingerö, Kamarikuoro Kaamos

Palmusunnuntain messu Hyvän toivon 
kappelissa klo 12 ● Varkki, Laura Nurkka

Palmusunnuntain messu Suomenlinnan 
kirkossa klo 14 ● Ikonen, Pulli-Huomo

Tuomasmessu klo 18 Mikael Agricolan kir-
kossa. Saarna Laura Malmivaara, musiikki-
vieraana Ninni Poijärvi ja Tommi Kalenius.

J.S. Bach: Matteus-passio klo 18 Tuomio-
kirkossa. Kamarikuoro Viva vox, Murtosoin-
tu, Navichorus ja Suurkuoro ● Niall Chorell, 
evankelista ● Risto Pulkamo, Jeesus ● Inka 
Kinnunen, sopraano ● Katariina Heikkilä, 
altto ● Juho Punkeri, tenori ● Elja Puukko, 
basso ● Barokkiorkesteri Storia ● joht. Sep-
po Murto. Vapaa pääsy, ohj. 5€

Ensemble Valkean konsertti ko 18 Suo-
menlinnan kirkossa. Stabat Mater ja muita 
Vivaldin teoksia. Jaana Raivio, sopraano 
● Anu Pulkkinen, mezzosopraano ● Olga 
Sidorova, I viulu ● Krista Järvinen, II viulu ● 
Seija Pakarinen, alttoviulu ● Veli-Matti Helle, 
sello ● Juha Hurskainen, urut. Vapaa pääsy, 
ohj. 10€

Hiljaisen viikon maanantai 15.4. 
Jeesus Getsemanessa
Stationes I–III, pysähdyksiä ristin tiellä  
klo 12 Tuomiokirkossa. Urkumusiikkia, Raa- 
matun tekstejä ja rukouksia. Jeesus tuo-
mitaan kuolemaan, Hän ottaa hartioilleen 
raskaan ristin, kaatuu ja Simon Kyreneläinen 
auttaa Jeesusta kantamaan ristiä ● Santeri 
Siimes, urut ● tekstinlukija Maija Kuoppala

Musamuorit klo 13 Hyvän toivon kappelissa

Yhteisöruokailu klo 17 Hyvän toivon kappe-
lissa, euron keittoa ja hyvää seuraa

Ekumeeninen Luottamuksen rukoushetki 
klo 18 Tuomiokirkon kappelissa Taizé-laulu-
ja, hiljaisuutta, rauhaa

Hiljaisen viikon tiistai 16.4. 
Jeesus tutkittavana
Diakoniaruokailu klo 11-12 Mikael Agrico-
lan kirkon kryptassa, aterian hinta 1€

Stationes IV–VI, pysähdyksiä ristin tiellä 
klo 12 Tuomiokirkossa. Urkumusiikkia, Raa-

Tulevaks vuodeks,  
tuoreeks, terveeks!
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matun tekstejä ja rukouksia. Jeesus kohtaa 
itkevät naiset, hänet naulitaan ristiin ja hänel-
tä riistetään vaatteet ● Harri Viitanen, urut  
● tekstinlukija Joona Salminen

Päivämusiikki klo 12 Vanhassa kirkossa  
● Santeri Siimes, urut 

Vauvakerho klo 13 Hyvän toivon kappelissa

Kouluikäisten Olkkari klo 14  
Suomenlinnan kirkon kryptassa

Pappi tavattavissa klo 15–17  
Tuomiokirkossa

Hiljaisen viikon keskiviikko 17.4. 
Jeesus tuomitaan
Aamumessu Vanhassa kirkossa klo 8  
● Salminen, Pulli-Huomo

Seniorifoorumi klo 13 Mikael Agricolan 
kirkon kryptassa. Pääsiäisen mysteeristä 
puhumassa Espoon hiippakunnan piispa 
Kaisamari Hintikka.

Stationes VII–IX, pysähdyksiä ristin tiellä 
klo 12 Tuomiokirkossa. Urkumusiikkia, Raa-
matun tekstejä ja rukouksia. Jeesus kuolee 
ja otetaan ristiltä, hänet lasketaan hautaan  
● Laura Nurkka, urut ● tekstinlukija Suvi-Päi-
vi Koski

Keskiviikkokahvit klo 14  
Suomenlinnan kirkon kryptassa

Lasten kuorokerho "Vanhan kirkon  
Varpuset" harjoittelee klo 14.30 Vanhassa 
kirkossa, ilm. nana.honkasalo@evl.fi

Kristillinen meditaatio klo 18  
Tuomiokirkon kappelin alasalissa

Agricolamessu klo 19  
Mikael Agricolan kirkossa ● Wikström

J.S. Bach: Johannes-passio klo 19 Tuo-
miokirkossa. Tuomiokirkon poikakuoro Can-
tores Minores ● Tom Nyman, evankelista ● 
Jyrki Korhonen, Jeesus ● Helena Juntunen, 

sopraano ● Teppo Lampela, kontratenori  
● Niall Chrorell, tenori ● Tommi Hakala, bas-
so ● Veikko Vallinoja, baritoni ● Suomalai-
nen barokkiorkesteri. Joht. Hannu Norjanen. 
Kesto n. 2 h 15 min, ei väliaikaa, liput 15-65€ 
ticketmaster.fi. Lisät. cantoresminores.fi

Kiirastorstai 18.4. 
Pyhä ehtoollinen
Kiirastorstain iltamessun lopussa opetuslas-
ten kynttilät sammuvat, urut vaikenevat ja 
alttari puetaan mustiin hämärässä kirkossa.

Perhekerho klo 10–12 Mikael Agricolan 
kirkon akvaariossa

Viikkomessu Tuomiokirkossa klo 12 
● Viljanen-Pihkala, Ikonen, Pulli-Huomo

Pappi tavattavissa klo 15–17  
Tuomiokirkossa

Ehtoolliskirkko Suomenlinnan kirkossa 
klo 18 ● Ikonen, Pulli-Huomo

Messu Tuomiokirkossa klo 18 ● Salminen, 
Viljanen-Pihkala, Koski, Kanerva, Murto 

Ilta Taizén tapaan Hyvän toivon kappelis-
sa klo 18. Meditatiivinen ehtoollispalvelus, 
raamatuntekstejä, rukousta ja hiljaisuutta  
● Varkki, Sihvola

Anglikaanien kiirastorstain ehtoollinen 
klo 19 Eucharist on Maundy Thursday,  
Tuomiokirkon kappelissa

Pergolesi: Stabat mater klo 19.30 Tuo-
miokirkon kryptassa. Laura Murto ja Fanny 
Dunderberg, laulu ● soitinyhtye ● Seppo 
Murto, urut. Vapaa pääsy, ohj. 10€

Messu Vanhassa kirkossa klo 20  
● Raunio, Silvo, Pulkamo, Vanhankirkon 
kuoro, soitinyhtye

Kiirastorstain messu klo 18 Mikael Agrico-
lan kirkossa ● draamasaarna Jouni Laine  
● Olli Valtonen, Inna Vintturi, Tuomaskuoro
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Pitkäperjantai 19.4. 
Jumalan karitsa,  
Jeesus kuolee ja haudataan
Pitkäperjantaina jumalanpalveluksessa  
virret lauletaan ilman urkusäestystä. 

Sanajumalanpalvelus Tuomiokirkossa  
klo 10 ● Salminen, Koski, Kinnunen,  
Helsingin filharmonisen kuoron laulajia

Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa  
klo 10 ● Kuoppala, Pulkamo

Anglikaaninen pitkäperjantain  
jumalanpalvelus, Liturgy of Good Friday  
klo 12 Tuomiokirkon kappelissa

Sanajumalanpalvelus Mikael Agricolan 
kirkossa klo 12 vuoden 1968 sävelmistöllä 
● Matti T. Amnell, Pulli-Huomo

Ristin kumartamisen rukoushetki  
klo 12 Tuomiokirkon kryptassa ● Vilja-
nen-Pihkala, musiikki Johannes Österlund

Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki  
klo 15 Suomenlinnan kirkossa  
● Ikonen, Kinnunen

Silent Music: UMO & Iro Haarla -konsertti 
klo 18 Mikael Agricolan kirkossa. Liput 15-
25 € ticketmaster.fi. Lisät. umo.fi

J.S. Bach: Johannes-passio klo 18 
Tuomiokirkossa. Cantores Minores ● Tom 
Nyman, evankelista ●  Jyrki Korhonen, Jee-
sus ● Helena Juntunen, sopraano ●  Teppo 
Lampela, kontratenori ● Niall Chrorell, tenori 
●  Tommi Hakala, basso ● Veikko Vallinoja, 
baritoni ● Suomalainen barokkiorkesteri ● 
joht. Hannu Norjanen. Kesto n. 2 h 15 min, 
ei väliaikaa. Liput 15–65€ ticketmaster.fi. 
Lisät. cantoresminores.fi.

Hiljainen lauantai 20.4. 
Jeesus haudassa
Via Crucis  -pääsiäisvaellus klo 21 alkaa 
Kaisaniemen puistosta, Kansallisteatterin 
puolelta ja päättyy ristiinnaulitsemiseen 
Tuomiokirkon portailla.

Pääsiäisyö 20.4.–21.4. 
Kristus on voittanut kuoleman!
Pääsiäisyön messu Tuomiokirkossa  
klo 23 ● Saarna piispa Teemu Laajasalo, 
tuomiorovasti Heltelä, Ikonen, Viljanen-Pih-
kala, Salminen, Pulli-Huomo, Hanna Remes 
ja lauluyhtye. Messu alkaa pimeässä kirkos-
sa. Kun sanoma ylösnousemuksesta kiirii, 
valot syttyvät ja urut soivat. 

Pääsiäispäivä 21.4. 
Kristus on ylösnoussut!
Pääsiäispäivän messu Tuomiokirkossa 
klo 10 ● Koski, Kanerva, Kinnunen, Murto, 
Viva vox 

Pääsiäispäivän messu Vanhassa  
kirkossa klo 10 ● Silvo, Raunio, Pulkamo, 
Grex Musicus 

Anglikaanien messu, Sung Eucharist,  
klo 10 Mikael Agricolan kirkossa 

Anglikaanien pyhäkoulu, Sunday school 
klo 10 Mikael Agricolan kirkossa

Pääsiäispäivän messu Hyvän toivon  
kappelissa klo 12 ● Varkki, Pulkamo, Sihvo-
la, Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat

Pääsiäispäivän messu Mikael  
Agricolan kirkossa klo 12 vuoden 1968 
sävelmistöllä ● Wikström, Pulli-Huomo, 
Somnium Ensemble

Pääsiäispäivän messu Suomenlinnan 
kirkossa klo 14 ● Ikonen, Kinnunen

Tuomasmessu klo 18 Mikael Agricolan 
kirkossa ● saarna piispa emeritus Eero 
Huovinen ● Pirjo Kantala, Markku Pihlaja, 
pääsiäisorkesteri, Tuomaskuoro
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Toinen pääsiäispäivä 22.4. 
Ylösnousseen kohtaaminen

Toisen pääsiäispäivän messu  
Tuomiokirkossa klo 10 ● Ikonen,  
Viljanen-Pihkala, Kinnunen ● Jenny Metsälä, 
huilu

Pääsiäisen ilolaulut ja virret  
Yhteislaulua messun jälkeen Tuomiokirkon 
kryptassa. Yrjö Ikonen, kitara ja laulu  
● Ilkka Koski, basso, kitara ja laulu  
● Koski, Viljanen-Pihkala, Kinnunen

Toisen pääsiäispäivän messu  
Vanhassa kirkossa klo 10  
● Salminen, Silvo, Pulli-Huomo

Yhteisöruokailu klo 17–18.30  
Hyvän toivon kappelissa. Eurolla keittoa 
ja hyvää seuraa.  

Pääsiäisviikon tiistai 23.4.
Diakoniaruokailu klo 11–12 Mikael  
Agricolan kirkon kryptassa, aterian hinta 1€ 

Perhekerho klo 9.30–12 ja perhekerhon 
olkkari klo 12–13 Hyvän toivon kappelissa. 

Päivämusiikki klo 12 Vanhassa kirkossa 
● Marja Kyllönen, urut

Päivärukous klo 12 Tuomiokirkossa

Vauvakerho klo 13–14.30  
Hyvän toivon kappelissa

Kappelikahvila klo 14–16  
Hyvän toivon kappelissa

Kouluikäisten Olkkari klo 14–17 
Suomenlinnan kirkon kryptassa 

Pappi tavattavissa klo 15–17  
Tuomiokirkossa 

Lähetysompeluseurat - kuunnellen, 
kutoen & keskustellen klo 18 Tuomiokirkon 
kappelin alasalissa. Aiheena Kasvavat kirkot. 
Miten evankeliumi tavoittaa ihmisiä? Mitä 
lähetystyö tänä päivänä on? Illan vetävät 
johtava kappalainen Maija Kuoppala ja kan-
sainvälisen työn sihteeri Leena Piirainen.

Pääsiäisviikon keskiviikko 24.4.
Aamumessu klo 8 Vanhassa kirkossa  
● Raunio ja Pulli-Huomo

Seniorifoorumi klo 13 Mikael Agricolan 
kirkon kryptassa. Aiheesta Mitä uutta  
muistisairauksista puhumassa neurologian 
erik. lääk., dos. Kati Juva.

Senioreiden tuolijumppa klo 9.30  
Tuomiokirkon kryptassa

Annankulman olohuone  
avoinna klo 11–13

Urkuvartti klo 12 Tuomiokirkossa,  
● Irina Niskala

Keskiviikkokahvit klo 14–16  
Suomenlinnan kirkon kryptassa

Lasten kuorokerho ”Vanhan kirkon 
Varpuset” harjoittelee klo 14.30 Vanhassa 
kirkossa, ilm. nana.honkasalo@evl.fi

Maan suola –keskustelutilaisuus  
klo 17.30 Tuomiokirkon kryptassa  
● Viljanen-Pihkala, Sihvola

Kristillinen meditaatio klo 18  
Tuomiokirkon kappelin alasalissa

Agricolamessu klo 19  
Mikael Agricolan kirkossa ● Wikström

Pääsiäisviikon torstai 25.4.
Annankulman olohuone  
avoinna klo 11–14

Perhekerho klo 10–12  
Mikael Agricolan kirkon akvaariossa
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Valtiopäivien ekumeeninen  
avajaisjumalanpalvelus klo 12 Tuomio-
kirkossa. Saarnaa Espoon hiippakunnan 
piispa Kaisamari Hintikka. Seurakuntalaisille, 
joilla ei ole kutsukorttia, on varattu paikkoja 
kirkon etelä- ja pohjoisparvilta. Sisäänkäynti 
kirkkoon tapahtuu klo 11.10−11.30 kirkon 
etelä- ja pohjoisovista. Jumalanpalvelus 
kestää noin tunnin eikä sen aikana voi 
poistua parvelta. Suuremmat kantamukset 
tulee jättää kotiin, sillä niitä ei ole mahdollista 
viedä parville. Yleisön tulee myös varautua 
turvatarkastukseen. Jumalanpalveluksen 
aikana parvilla ei voi valokuvata. Juma-
lanpalvelus radioidaan suorana Yle Radio 
1:ssä. Lisät. helsinginseurakunnat.fi/tuomio-
kirkkoseurakunta

Pappi tavattavissa klo 15–17  
Tuomiokirkossa 

Perhekerho klo 15–17  
Meritullin seurakuntatalossa

Isojen Olkkari 6–9-luokkalaisille klo 16–18 
Suomenlinnan kirkon kryptassa 

Avoin meditaatio klo 17.30 Hyvän toivon 
kappelissa. Hiljaisuudesta voimaa elämään 
ja apua stressiin ● Sihvola 

Ohjausta hiljaiseen rukoukseen  
klo 18.15 Annankulmassa 

Kappelin musiikkiryhmän harjoitukset  
klo 19–21 Hyvän toivon kappelissa

Pääsiäisviikon perjantai 26.4.
Annankulman olohuone avoinna klo 9–12

Päivärukous klo 12 Tuomiokirkossa

Pääsiäisviikon lauantai 27.4.
Iltakirkko klo 18 Tuomiokirkossa ● 
Salminen, Kinnunen

Helsinki Chamber Soloists -konsertti  
klo 19 Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 28.4. 
Ylösnousseen todistajia

Messu ja Ajan merkit -saarna klo 10  
Tuomiokirkossa ● Saarnaa Väestöliiton 
asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore  
● Salminen, Viljanen-Pihkala, Laura Nurkka, 
Kinnunen. Kuukauden viimeisenä sunnun-
taina Tuomiokirkossa kuullaan Ajan merkit 
-saarnasarjassa yhteiskunnallisia vaikutta-
jia, puhetta maailmasta, yhteiskunnasta ja 
ihmisestä. 

Anglikaanien messu, Sung Eucharist  
klo 10 Mikael Agricolan kirkossa 

Partiolaisten kirkkopyhä ja perhemessu 
klo 10 Vanha kirkossa ● Kanerva, Ikonen, 
Pulli-Huomo 

Anglikaanien pyhäkoulu, Sunday school 
klo 10 Mikael Agricolan kirkossa 

Luottamuksen messu Hyvän toivon  
kappelissa klo 12 Taizé-lauluja, hiljaisuutta 
ja rauhaa ● Sihvola

Messu Mikael Agricolan kirkossa  
klo 12 vuoden 1968 sävelmistöllä  
● Ermo Äikää, Pulli-Huomo

Musiikillinen rukoushetki klo 14  
Suomenlinnan kirkossa  
● Jukka ja Tove Leppilampi, Ikonen

Tuomasmessu klo 18 Mikael Agricolan 
kirkossa

Lisää tapahtumia 

www.helsinginseurakunnat.fi/ 
tuomiokirkkoseurakunta

www.musiikkiakirkoissa.fi
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Lasten pääsiäiskirkot 
Vanhassa kirkossa ma 15.4. klo 9.30 ja 10.15 
Mikael Agricolan kirkossa ti 16.4. klo 9.30 ja 10.15 
Tuomiokirkossa to 18.4. klo 9.30 ja 10.15

Kaikille avoimet pääsiäisvaellukset  
ma 15.4. klo 9.15 ja 10 Hyvän toivon kappelissa  
Jätkäsaaressa. Vaelluksilla kuljetaan läpi pääsiäisen tapahtumien 
yhdessä lastenohjaaja Maarit Mustakallion johdolla. Ryhmille on 
varattu opastettuja vaelluksia ti 16.4. ja ke 17.4. Ryhmät voivat 
varata opastetun vaelluksen etukäteen kirkkoherranvirastosta.

Ryhmien toivotaan ilmoittavan tulostaan  
etukäteen kirkkoherranvirastoon, p. 09 2340 6100,  
ma–ti 9–15, ke 12–17, to–pe 9–12 tai tuomiokirkko.srk@evl.fi.

Helsingin tuomiokirkko, Unioninkatu 29 
Tuomiokirkon krypta, Kirkkokatu 18 
Tuomiokirkon kappeli, Hallituskatu 7. 
Kulku tasanteelta portaiden puolivälistä 
Vanha kirkko, Lönnrotinkatu 6 
Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B

Tuomiokirkkoseurakunnan alueen kirkot ja seurakuntatilat
Annankulma, Annankatu 14 D  
Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23 
Suomenlinnan kirkko, Suomenlinna C 43 
Hyvän toivon kappeli, Länsisatamankatu 26 
Katajanokan srk-talo, Kauppiaankatu 8–10 B 
Johanneksenkirkko, Korkeavuorenkatu 12

Kesällä retkeillään yhdessä Korkeasaa-
reen ma 27.5. ja 3.6., Seurasaareen ti 
28.5. ja 4.6., Suomenlinnaan ke 29.5. ja 
5.6. ja Lauttasaaren leikkipuistoon to 6.6. 
Ohjelmassa on kiertelyä luonnossa, yh-
dessäoloa sekä omien eväiden syömistä. 
Retkille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, 
vaan tavataan kohteessa klo 10. Mukaan 
voi tulla myös kesken päivän. Retkipäivä 
kestää klo 14 saakka. Jokainen maksaa 
sisäänpääsyn ja mahdolliset lauttamatkat 
itse. Tuomiokirkkoseurakunnan alueen 
vähävaraiset lapsiperheet voivat hakea 
diakoniatyöltä avustusta kustannuksiin. 

Lisätietoja Mustakallion Maaritilta  
p. 050 3414 686

Perheiden kesäretket  

Suomenlinnan kirkossa 15.–17.4. näh-
tävä teatteriesitys Sovinto 1919/2019 
tuo esiin vuosien 1918-1919 tapahtu-
mia ja niiden seurauksia. Rikostaustai-
sista esiintyjistä koostuva ryhmä pohtii 
anteeksiannon ja sovinnon merkityksiä 
uhrin, kokijan ja tekijän näkökulmista. 

Ohjaus Tuija Minkkinen ● musiikki ja 
äänidramaturgia Sanna Salmenkallio ● 
tekstidramaturgi Samppa Varis ● esiin-
tyjinä Porttiteatterilaiset

Sovinto1919/2019 Suomenlinnan  
kirkossa ma 15.4., ti 16.4. ja ke 17.4.  
klo 18. Liput 15/10€ tiketti.fi.

Anteeksiantoa ja sovitusta 
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Tuomiokirkon alttarikukat  
puhuvat rakkauden kieltä

Helsingin tuomiokirkossa käydessäsi näet 
alttarilla kukka-asetelman, jossa jokaisen 
kukan, oksan ja lehden takana on jokin 
ajatus. Suntio Carla Ihatsu toivoo, että  
asetelmat kukkineen ja kasveineen voisi-
vat kertoa omalla kielellään kirkkokävijäl-
le kristinuskon sanomaa. 

Sunnuntaina Tuomiokirkossa saarna-
taan luonnosta. Carla on käynyt hyvissä 
ajoin hakemassa omenapuun, tammen ja 
syreenin oksia omasta puutarhastaan ja 
vienyt ne kotona lämpimään saadakseen 
oksiin lehdet kukka-asetelmaa varten. Suu-
rin osa Tuomiokirkon alttarilla olevista kuk-
ka-asetelmista on suntio Carlan luovuuden 
taidonnäytteitä, joissa näkyvät erityisesti 
metsä ja suomalainen luonto. 

– Kerään materiaaleja omasta puutarhasta 
ja välillä rymyän metsässä maanomistajan 
luvalla hakemassa sammalia, jäkäliä ja 
varpuja, hän kertoo.

Juhannuksen alttarikukat Carla keräsi edel-
lisenä iltana, koska myös kaupungissa asu-
vien pitää hänen mielestään saada ihastella 
keskikesän kukkaloistoa. Luonnonläheisyys 
onkin elämäntapa ja sen toteuttaminen 
asennekysymys. Rakkaus kasveihin, kuk-
kiin ja luontoon jatkuu, kun työpäivä päättyy. 

– Oma puutarha koostuu pääasiassa 
vanhan ajan perennoista, mutta jos siellä 
kasvaa voikukka keskellä nurmikkoa, en 
kitke sitä pois, vaan annan sen kukkia. Jos 
Luoja on luonut voikukan, niin kukkikoon se 
mun puutarhassa, hän tuumaa ja nauraa. 

”Toisille risut on roskia,  
mulle pohja asetelmiin”

Idea alttarille tehtävään kukka-asetelmaan 
voi saada alkunsa kirkkovuoden väreistä. 
Paastonaikana ennen joulua ja pääsiäistä 
painottuvat violetin ja sinisen sävyt eivätkä 
asetelmat ole suuria ja ”pompöösejä”. Jos 
kirkossa on ollut hautajaiset, käyttää Carla 
hautajaisten alttarikukkia seuraavan sun-
nuntain kukka-asetelman pohjana. Hänen 
periaatteisiinsa kuuluukin käyttää vanhat 
loppuun ennen uusien tekemistä. 

– Käyttämällä asetelmaa mahdollisimman 
pitkään voidaan olla sekä luonnonmukaisia 
että säästää rahaa. Huonoksi menneet 
asetelman osat voidaan vaihtaa uusiin. Lil-
jan olen korvannut vihreillä neilikoilla, jotka 
asettelin kolmioksi muistuttamaan Pyhästä 
Kolminaisuudesta, hän sanoo. 

Elävien materiaalien käyttö on haastavaa. 
Tärkeintä kuitenkin on tarjota elämyksiä ih-

Sunnuntaina 24.2. Tuomiokirkon alttaria  
koristivat Carlan kotipuutarhan oksat  
ja ranskalaiset tulppaanit. Kuva Carla Ihatsu.
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misille ja tuoda kirkkovuoden ja sunnuntain 
tekstien aiheet ihmisten arkeen ymmärrettä-
vällä ja visuaalisella tavalla. Siksi Carla on 
valmis näkemään vaivaa asetelmien eteen.

– Kukkien kieli on lempeää ja hyväksyvää, 
ne tarjoavat aina parastaan. Se on rakkau-
den kieltä. Niin ihmiset kuin kasvitkin ovat 
kauniita omalla tavallaan. Itselleni riittää se, 
että Luoja näkee lopputuloksen, hän toteaa. 

Presidentin ja piispan näköiset kukat

Toukokuu 2017 on jäänyt mieleen ikimuis-
toisena. Tuomiokirkossa pidettiin presidentti 
Mauno Koiviston hautajaiset ja Carla oli lu-
vannut huolehtia alttarin kukka-asetelmista. 

– Koivistot avioituivat aikana, jolloin mor-
siuskimpuissa oli tapana käyttää hentoa 
hienohelmaa. Sen rinnalle valitsin kurjen-
miekkoja, joiden sininen väri muistuttaa 
Suomen väristä ja muoto liittyy Pyhään Kol-
minaisuuteen. Lisäksi käytin skillaa, joka on 
loppukevään kukka ja sipulikasvina kuvaa 
ylösnousemusta, Carla kertoo. 

Hautajaispäivän aamua siivitti jännitys, sillä 
edeltävänä yönä nähdyssä painajaisessa 
alttarin kukka-asetelmat olivat kaatuneet 
maahan ja menneet pilalle. Aamulla kirkos-
sa kaikki oli kuitenkin hyvin. 

Toisena merkittävänä tilaisuutena hän mai-
nitsee saman vuoden syksyllä pidetyt piispa 
emerita Irja Askolan eläkejuhlallisuudet. 
Askolalle hän valitsi katajaa, joka symboloi 
sitkeyttä ja ikuista elämää. 

– Askola oli naispiispana edelläkävijä. Hä-
nen piti olla sitkeä ja sietää paljon. Ajattelin 
katajan kuvaavan häntä ja hänen luonnet-
taan, Carla kertoo.

Tärkeintä ovat ihmiset

Se, että suntio tekee alttarille kukka-ase-
telmat, ei ole tavanomaista suntion työtä. 
Kirkkosalisuntion työpaikkailmoituksen näh-
tyään Carla haki paikkaa ja sai sen. Työ-
haastattelussa häneltä kysyttiin, miten hän 
toimii, kun tarvitaan kukkia: Ostatko valmiin 
kimpun kaupasta vai haetko kukat torilta ja 

teet itse? Carla vastasi jälkimmäisen. Nyt 
reilun seitsemän työvuoden jälkeen hänelle 
edelleen parasta ovat ne vastuut, jotka 
työhön kuuluvat, ihmiset ja työn sosiaalinen 
luonne. Työn ytimessä on ihmisten palvele-
misen mielekkyys. 

– Toisinaan koen olevani työssäni seura-
kuntalaisten ja hengellisten työntekijöiden 
välimaastossa. Ihmisten on helppo tulla 
juttelemaan isoistakin asioista suntioille. Se 
on luonteva osa työtä, olla ihminen ihmistä 
varten, Carla sanoo.

Tuhkakeskiviikosta 6.3. alkaen asetelmissa näkyvät 
paastonajan värit. Kuva Leena Koski.

Presidentti Koiviston hautajaisissa alttarin ja 
lukupulpetin kukka-asetelmasssa oli valkoisen 
hortensian lisäksi mm. sinisiä iiriksiä, hienohelmaa ja 
skilloja. Kuva Laura Kotila, VNK.



14

Tule tekemään hyvää -  
osallistu keräykseen

Yhteisvastuun tili:  
Kirkkopalvelut  

FI16 2089 1800 0067 75,  
NDEAFIHH  

Seurakuntakohtainen viitenumero 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta:

308090 

Helatorstaina 30.5. klo 12 
Senaatintorilla 

Helsingin hiippakunnan 
60-vuotisjuhlamessu 

saarnaa piispa Teemu Laajasalo

Lauletaan yhdessä  
keväisiä ja kesäisiä lauluja  

sekä Suvivirsi suomeksi ja ruotsiksi

Tule mukaan laulamaan! 

Stadin suvivirsi
Senaatintorilla 
keskiviikkona 

29.5. klo 17

Påskvaka och paschafest lördagen den 20.4 kl. 23 
i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12. 

Hela påskens program hittar du på 
helsingforsforsamlingar.fi/johannes 

och i Kyrkpressen.
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Kesän Avoimet Ovet eli KAO aloittaa 
toimintansa jälleen kesäkuun alussa. 
KAO-vapaaehtoiset pitävät Tuomio-
kirkkoa auki kaukaa ja läheltä tulevia 
kirkkovieraita varten kesäiltaisin. Onko 
sinulla hyvä kielitaito? Kertoisitko mielel-
läsi Tuomiokirkosta suomeksi tai jollain 
muulla osaamallasi kielellä? Haluaisitko 
olla valmis palvelemaan kirkkokävijöitä? 
Tapaatko mielelläsi muualta tulevia?  
Kiinnostaisiko olla osa Tuomiokirkon-
mäen kesätoimintaa? Jos vastasit johon-
kin näistä kyllä, tervetuloa mukaan!

Helsingin tuomiokirkko on avoinna  
kesä-elokuussa joka päivä klo 24 asti. 
Ilta-aukiolo toteutuu vapaaehtoisten voimin. 
Vapaaehtoisten päivystysvuorot ovat arkisin 
klo 18-24, lauantaisin klo 19-24 ja sunnun-
taisin klo 21-24. Kerralla päivystää kaksi tai 
kolme vapaaehtoista.

Vapaaehtoisena vastaat siitä, että kaikilla 
on mahdollisuus rauhalliseen kirkkovierai-
luun ja hiljentymiseen. Voit myös omien 
taitojesi mukaan vastailla turistien kysymyk-
siin. Vapaaehtoisena kirkkopäivystäjänä 
sinulla ei tarvitse kuitenkaan olla kielitaitoa 
tai muuta kokemusta, vaan tehtävässä 
riittää halu olla mukana Tuomiokirkon 
kesätoiminnassa. Voit tulla mukaan työ- 
tai kaveriporukan kanssa tai yksin, jolloin 
etsimme sinulle päivystyskaverit. KAO-päi-
vystys on mukavaa yhdessäoloa ja ihmisten 
kohtaamista sekä rauhoittumista iltaa kohti 
hiljenevässä kirkossa.

Kauden avajaisia vietetään maanantaina 
6.5. klo 18 Tuomiokirkossa. Illan ohjelmas-
sa on hartaus ja keväistä musiikkia sekä 
koulutus, johon ovat lämpimästi tervetulleet 
sekä uudet että kokeneet päivystäjät.

Tuomiokirkkoon haetaan  
vapaaehtoisia iltapäivystäjiä

Voit toimia kirkkopäivystäjänä, kun olet 
osallistunut yhteen koulutusiltaan. Päivystä-
jän tulee lisäksi olla täyttänyt 18 vuotta sekä 
olla jonkin kristillisen yhteisön jäsen. Voit 
osallistua myös mihin tahansa kesän kol-
mesta muusta koulutusillasta, jotka ovat ma 
3.6., ti 2.7. ja to 1.8. klo 18 Tuomiokirkossa.

Koordinaattori Niina Savolainen kertoo 
mielellään lisää tehtävästä. Ota yhteyttä 
puhelimitse 050 442 0050 tai sähköpostitse 
niina.savolainen@evl.fi.

LIsää seurakunnan vapaaehtoistehtäviä 
löydät www.vapaaehtoistyo.fi.

Kuva Markku Pihlaja
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Tuomiokirkkoseurakunta toivottaa sinulle ja läheisillesi


