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Coming up in the Year 2023:  

A more varied parish life!  
 
Stay tuned for various multicultural activities in Kannelmäki parish, 
intended for parishioners, non-parishioners and foreigners of  
different age groups living in our area. 
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Giotto di Bondone: Juudaksen suudelma 
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Kirkkoherran tervehdys: Suudelma  
 
 

Kevät on omituinen vuodenaika vastakkaisine ilmiöineen. Pimeydestä siir-
rytään valoon, paukkupakkasista lempeään lämpöön, värittömyydestä vih-
reyden ja kukkien taianomaiseen loistoon. Kevätväsymys yllättää tai kesää 
kohti vauhti vain kiihtyy.   

Kirkkovuodessakin käsitellään kevään aikana ääri-ilmiöitä. Elämän ja kuole-
man kysymyksiä, vihaa ja rakkautta, sitoutumista ja pettämistä, parannuk-
sen tekoa katumisineen ja räiskyvää riemua ylösnousemuksen ihmeestä. 
Eikä siinä vielä kaikki. Meille todistetaan, että Hengen voima vahvistaa meitä 
ajan loppuun asti!   

Kävin marraskuun lopulla Italiassa, Padovassa, tapaamassa siellä opiske-
levaa tytärtäni. Kuljimme vanhassa kaupungissa sijaitsevissa kirkoissa ihai-
lemassa, kuinka taidokkaasti Italiassa osattiin rakentaa jo 1300-luvulla seu-
rakunnalle kokoontumistiloja ja luoda vaikuttavia taideteoksia.    

Eräs maalaus puhutteli minua jännitteisyydellään erityisesti: Giotto di Bon-
donen teos Juudaksen suudelma. Maalaus oli kuin miniatyyri kirkkovuoden 
kevään draamasta.   

Näennäisellä ystävällisyydellään Juudas lähestyi Getsemanessa rakasta 
Mestariaan. Hän antoi suudelmalla merkin sotilaille, kenet piti pidättää. Jee-
sus tiesi, mitä oli tapahtumassa. Hän totesi Juudakselle, suudelmallako sinä 
kavallat Ihmisen Pojan? Ilmaisu Juudaksen suudelma tarkoittaa pintapuo-
lista rakkaudellisuutta, johon kätkeytyy itsekkyyden ja vihan siemen. Petok-
sesta huolimatta, Jeesus voitti pahuuden vallat kestävässä rakkaudessaan.  

Kaiken keväisen hämmentävyyden keskellä olet lämpimästi tervetullut seu-
rakuntamme kohtaamisiin mukaan. Kevätesitteemme kertoo monista toimin-
noista lähimmäisenrakkaudessa.   

Ja Kristuksen tähden - olkoon suudelma rauhan ja rakkauden merkkinä ke-
vään 2023 aikana.   

 
Virpi Koskinen 
Rovasti, Kannelmäen seurakunnan kirkkoherra  
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Tervetuloa Kannelmäen kirkkoon! 
 

Jumalanpalveluselämää 
 

Messu sunnuntaisin klo 10  
 
Messu eli jumalanpalvelus kokoaa kristityt yhteen. Kokoontumisten  
sisältö on kaikkialla maailmassa sama: rukoillaan tärkeiden asioiden 
puolesta, luetaan Raamattua, saarnataan ja nautitaan ehtoollista, yhteistä 
ateriaa. Sunnuntain messusta kristityt lähtevät arkeen auttamaan  
ihmisiä, rakentamaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja puolustamaan  
heikkoja ja köyhiä. 
 
Messujen papit ja kanttorit tammi–huhtikuussa: 

8.1. Konsta Korhonen, Virpi Koskinen, Sirkku Rintamäki 
15.1. Nina Rajamäki, Lotta Petäjäniemi, Anne Myllylä 
22.1. VAUVAKIRKKO. Virpi Koskinen, Janette Lintelä, Kaija Aalto,  
   Anne Myllylä 
29.1. NUORTEN MESSU. Lotta Petäjäniemi, Konsta Korhonen,  
     Kari Härkönen, nuorisotyönohjaajat, seurakunnan nuoria  
5.2. YHTEISVASTUUKERÄYKSEN ALOITUS, KYNTTILÄNPÄIVÄ. 
    Konsta Korhonen, Nina Rajamäki, Anne Myllylä. Messussa  
    kuullaan musiikkia J.S. Bachin kynttilänpäivän soolo- 
                kantaatista ”Ich habe genug" baritoni Juha Kotilaisen laula- 
                mana.  
12.2. Nina Rajamäki, Lotta Petäjäniemi, Sirkku Rintamäki  
    Uusien luottamushenkilöiden siunaaminen. 
19.2. LASKIAISSUNNUNTAI. Virpi Koskinen, Konsta Korhonen,  
    Sirkku Rintamäki 
26.2. Konsta Korhonen, Virpi Koskinen, Kari Härkönen 
5.3. Nina Rajamäki, Virpi Koskinen, Anne Myllylä 
12.3. Virpi Koskinen, Konsta Korhonen, Kari Härkönen 
19.3. Aili Raitavuo, Konsta Korhonen, Nina Rajamäki, Anne Myllylä 
     Vokaaliyhtye CantoNovo.  

https://evl.fi/kirkossa/messu-eli-jumalanpalvelus/saarna-ja-raamatun-sana
https://evl.fi/kirkossa/messu-eli-jumalanpalvelus/ehtoollinen
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26.3. PERHEMESSU. MARIAN ILMESTYSPÄIVÄ.  
                Lotta Petäjäniemi, Nina Rajamäki, Sirkku Rintamäki, kirkko-        
                musiikin opiskelijoita, Lapsi- ja nuorisokuoro Kannelkellot.  
                Lastenmusiikkia rikkaasti sisältävä messu, jonka jälkeen  
                ulkona tarjolla keittoa ja puuhaa lapsille. 
2.4. PALMUSUNNUNTAI. Virpi Koskinen, Konsta Korhonen,  
   Kari Härkönen 
9.4. PÄÄSIÄISPÄIVÄ. Kristus on ylösnoussut! Pääsiäisriemua -  
   säveltäjä Pekka Kostiaisen Pääsiäisylistys Triduum Paschale  
   -oratoriosta. Lotta Petäjäniemi, Virpi Koskinen, Anne Myllylä,  
    Vokaaliyhtye CantoNovo ja soitinyhtye. 
16.4. Konsta Korhonen, Lotta Petäjäniemi, Anne Myllylä 
23.4. RIPPIKOULUPYHÄ. Lotta Petäjäniemi, Konsta Korhonen,  
  Kari Härkönen, nuorisotyönohjaajat 
30.4. PERHEMESSU ja messun jälkeen ulkona tarjolla keittoa  
                ja puuhaa lapsille. Nina Rajamäki, Lotta Petäjäniemi,  
               Janette Lintelä, Kaija Aalto, Sirkku Rintamäki.  
 
To 6.4.  klo 18 KIIRASTORSTAIN ehtoollinen 
 

To 18.5.  klo 10 HELATORSTAIN sanajumalanpalvelus  
  Kristuksen taivaaseenastumisen päivä. 
   Nina Rajamäki, Anne Myllylä 

 
Ehtoollishetki keskiviikkoisin klo 18  

Ehtoollishetkissä lauletaan vuorotellen Taizén rukouslauluja, Nuorten  
punaisen kirjan veisuja ja virsiä. Hiljaisuudessa vietetyissä ehtoollishet-
kissä liitymme kristilliseen mietiskelyperinteeseen ja keskitymme sanojen 
ja musiikin sijasta lähestymään Jumalaa hiljentämällä mieltämme. 

 
11.1. Veisuin. Lotta Petäjäniemi, Kari Härkönen 
18.1. Virsin. Konsta Korhonen, Anne Myllylä 
25.1. Hiljaisuudessa. Virpi Koskinen.  
1.2. Taizé-lauluin. Nina Rajamäki, Kari Härkönen 
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8.2. Veisuin. Konsta Korhonen, Anne Myllylä 
15.2. Virsin. Virpi Koskinen, Anne Myllylä 
22.2. Tuhkakeskiviikon iltaehtoollinen. Paaston aika alkaa.  
   Konsta Korhonen, Kari Härkönen 
1.3. Taizé-lauluin. Nina Rajamäki, Kari Härkönen 
8.3. Veisuin. Virpi Koskinen, Kari Härkönen 
15.3. Virsin. Lotta Petäjäniemi, Anne Myllylä 
22.3. Hiljaisuudessa. Virpi Koskinen 
29.3. Taizé-lauluin. Konsta Korhonen, Kari Härkönen 
12.4. Virsin. Virpi Koskinen, Anne Myllylä 
19.4. Hiljaisuudessa. Nina Rajamäki 
26.4. Taizé-lauluin. Lotta Petäjäniemi, Kari Härkönen 
3.5. Veisuin. Virpi Koskinen, Kari Härkönen 
10.5. Virsin. Konsta Korhonen, Anne Myllylä 
17.5. Hiljaisuudessa. Lotta Petäjäniemi 
24.5. Taizé-lauluin. Lotta Petäjäniemi, Kari Härkönen 

 

Pääsiäinen  
 
Pääsiäismyyjäiset la 1.4. klo 11–13 Klanulla. Myynnissä käsitöitä ja 
buffetissa keittoa seurakunnan lähetystyön hyväksi. Maksu käteisellä. 
Järjestää seurakunnan Lähetys ja Lapsi- ja nuorisokuoro Kannelkellot.  
 

6.4.  Koulujen ehtoolliskirkko klo 13,  
                Kiirastorstain ehtoollinen klo 18 
7.4.  Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10 
9.4.  Pääsiäissunnuntain messu klo 10 
10.4.  Toisen pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus klo 10 
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Apua ja tukea 
 
Kun kaipaat tukea, voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään. 

Diakoniassa eli kirkon auttamistyössä ihminen nähdään kokonaisuutena.  
Tarjottava tuki on monimuotoista - niin aineellista, sosiaalista, henkistä 
kuin hengellistäkin.  

Tavoitat diakonimme Paikasta, Kauppakeskus Kaaren -1. krs, tiistaisin  
klo 12–15 sekä sähköpostite tai puhelimitse: 

yli 60-vuotiaat: heidi.metsala@evl.fi, p. 09 2340 3842 
40–60-vuotiaat: ulla-maija.tuura@evl.fi, p. 09 2340 3843  
alle 40-vuotiaat: heini.sinkko@evl.fi, p. 09 2340 3841   

Kirkon keskusteluapua on tarjolla osoitteessa kirkonkeskusteluapua.fi  
 
Syödään ja kahvitellaan yhdessä 
 
Keittolounas  
Malminkartanon kappelilla maanantaisin klo 12–13.30.  
Vapaaehtoinen ruokaraha. (Ajalla 6.2.–29.5., ei 10.4., 1.5.) 

Eläkeläisten päivähetkissä tarjolla lounasta. Ks. s. 15. 

Löydä lähimmät ruokajakelut ja yhteisruokailut: ruoka-apu.fi 
 

Lemmikkinsä menettäneiden sururyhmä 
 
Torstaisin 2.2., 9.2., 16.2., 23.2. klo 18–19.30 Klanulla. Ilmoittautumiset 
viimeistään 30.1. diakoni Heini Sinkolle, p. 09 2340 3841. Ryhmään 
mahtuu 10 henkilöä. Huomioithan, että jokaisella kerralla on hyvä olla 
mukana. Ilmoitathan, jos et pääse mukaan jollain kerralla.  

Lemmikit ovat tärkeitä ystäviä ja niihin liittyy vahvoja tunteita ja kiinty-
mystä. Lemmikin menettäminen aiheuttaa suurta surua. Ryhmässä käsit-
telemme yhdessä lemmikin kuoleman herättämiä tunteita. 
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Kannelmäen seurakunta lahjoittaa kastettaville  
lapsille oman puuntaimen Afrikkaan tai Aasiaan 
 

 
Kastettava lapsi saa kastetodistuksen kanssa kastepuukortin. Kortissa kerro-
taan, että kotiseurakunta on hänen kasteensa kunniaksi hankkinut puuntai-
men, jonka Suomen Lähetysseura istuttaa. 

Jokaisesta kortista seurakunta lahjoittaa 10 euroa Lähetysseuran ympäristö-
työhön, jonka tavoitteena on tukea kehitysmaiden köyhimpiä löytämään kei-
noja selviytyä ilmastonmuutoksessa. 

Kastepuukortti antaa kastetulle ja hänen perheelleen viestin siitä, että lapsi on 
lämpimästi tervetullut seurakuntaperheeseen. Samalla se kertoo konkreetti-
sesti siitä luomakunnan varjelemisesta, johon jokainen kristitty on kutsuttu.  

Yhteisenä kutsumuksenamme on pitää tämä maailma elinkelpoisena uudelle 
sukupolvelle niin, että kun he aikanaan saavat lapsia, maailma olisi vielä sil-
loinkin hyvä paikka elää. (Kuva Suomen Lähetysseura) 
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Lasten ja perheiden toimintaa 
  

Kerhot Klanulla  

Porraskäytävässä Klanulla on kaksi hissiä, joilla voi tuoda rattaat ylös.  
Ylhäällä rattaille on oma parkki. Ilmoittautumista ei kerhoihin tarvita. Toi-
minta on avointa ja maksutonta. Hiljaisella viikolla 14 ei ole kerhoja. 

• Esikoisvauvakerho torstaisin klo 10.30–12. Kohtaamispaikka  
alle 1-vuotiaiden esikoisvauvojen perheille. Avoimet ovet ja  
kahvitarjoilu. (Ajalla 19.1.–11.5., ei 6.4.)  

• Vauvakerho tiistaisin klo 10.30–12.  Kohtaamispaikka alle  
1-vuotiaille vauvoille vanhemman kanssa. Avoimet ovet ja  
kahvitarjoilu. (Ajalla 17.1.–16.5., ei 14.3., 4.4.) 

• Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30–11.30. Perhekerhossa  
leikitään, pidetään hartauksia, juodaan kahvit ja mehut,  
lauletaan ja askarellaan. Parittomilla viikoilla on tarjolla lounas.  
Avoimet ovet. Tervetuloa kaikenikäiset lapset ja aikuiset!  
(Ajalla 18.1.–17.5., ei 5.4.) 
 

Klanun Mummola   

Lapsille ja aikuisille yhdessä, leikkiä, askartelua ja lukemista yhdessä va-
paaehtoisten mummojen kanssa. Mummolassa on avoimet ovet.  
Tarjolla on välipalaa. Tavataan Mummolassa kerran kuussa lauantaisin 
4.2., 4.3., 25.3. ja 6.5. klo 10–13 Klanulla. Tiedustelut Marjo Visa. 
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Päkän ja Pulmun kirjepyhäkoulu  

Liity mukaan kirjerinkiin ja vietä pyhäkouluhetki 3–10-vuotiaan lapsen 
kanssa kotona. Lapset saavat kuusi kertaa vuodessa seurakunnasta 
postia, joka sisältää:  

• Kirjeen lapselle  
• Raamatun kertomuksen tai kirkkopyhään liittyvän tarinan  
• Värityskuvan / Askarteluidean 

Ilmoittautumiset Marjolle, marjo.visa@evl.fi Laitathan viestiin lapsen 
nimen ja iän, osoitteen ja huoltajan yhteystiedot.  

 

Lapsi- ja nuorisokuoro Kannelkellot  

 
Harjoitukset ovat keskiviikkoisin Malminkartanon kappelilla.  
Lapsikuoro (6–11 v.) harjoittelee klo 17–18 ja nuorisokuoro (12–20 v.) 
klo 18.15–19.30.  Harjoitukset alkavat 11.1. 
 
Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet laulajat! Ilmoittautuminen ja lisä- 
tietoja Sirkku Rintamäeltä, p. 09 2340 3832, sirkku.rintamaki@evl.fi.    
 
 

 
Kannelkellot kesäretkellä Tallinnassa. 
 
 

mailto:sirkku.rintamaki@evl.fi
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Alakouluikäiset ja Nuoret - kantsunurkka.fi 
  

• Ajankohtaiset tiedot rippikoulusta sekä ylä- ja alakouluikäisten  
toiminnasta löydät myös kantsunurkka.fi-sivustolta. 

• Tulossa muun muassa Alakouluikäisten leiri Porkkalassa 5.5.–7.5.  
Ilmoittautumisohjeet: kantsunurkka.fi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 
 

Piirejä ja kohtaamispaikkoja aikuisille 
 

Eläkeläisten päivähetki "Kaikkea taivaan ja maan väliltä" parillisten viik-
kojen keskiviikkoisin klo 12.30–14 Klanulla. Tervetuloa keittolounaalle, ta-
paamaan muita eläkeläisiä ja juttelemaan kaikesta taivaan ja maan väliltä. 
Kahvittelua sekä lyhyt johdatus päivän aiheeseen, minkä jälkeen vapaata 
keskustelua ja seurustelua. (Ajalla 11.1.–31.5. Huom. ei 5.4.)  

 

Lähetyspiiri on avoin piiri lähetyksestä kiinnostuneille. Vierailijoita ja kes-
kustelua ajankohtaisista lähetysaiheista. Piiri kokoontuu parittomien viik-
kojen tiistaisin klo 17–18.30 Klanun aukiolla. (Ajalla 17.1.–9.5.) 

Työtupa avoin käsityö- ja askarteluhuone, jossa muun muassa tehdään 
kastesukkia vauvoille ja käsityötuotteita lähetyksen hyväksi. Kokoontu-
minen parillisten viikkojen tiistaisin klo 15–18 Klanun aukiolla. Kello puoli 
viiden tee ja kahvi. (Ajalla 10.1.–16.5., ei 4.4.) Huom. Työtuvan ja lähe-
tyspiirin myyjäisvalmistelut pe 31.3. klo 13–17 Klanulla. 
 

Raamattupiirit ovat avoimia piirejä, joissa vetäjinä ovat vapaaehtoiset 
vastuunkantajat. 

• Maanantaisin klo 10–11.30 Klanulla.  
(Ajalla 9.1.–22.5., ei 3.4., 10.4., 1.5.) 

• Tiistaisin klo 16–17.30 Malminkartanon kappelilla. 
(Ajalla 10.1.–23.5., ei 4.4.) 

• Keskiviikkoisin klo 14–15.30 kirkossa (Ajalla 11.1.–26.4., ei 5.4.) 
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• Viittomakielinen raamattupiiri kirkossa seuraavina tiistaina klo 15–
17: 17.1.vieraana kirkkoherra Virpi Koskinen, 14.2. vieraana kuuro-
jentyöntekijä Seija Einola, 21.3. vieraana kuurojentyöntekijä  
Marika Jouhki, 18.4. vieraana rovasti Markku Yli-Mäyry. 

Aamurukoushetki perjantaisin klo 9.30–11 Klanulla. 
(Ajalla 13.1–12.5., ei 7.4.) 

Lauletaan yhdessä Parittomilla viikoilla torstaisin klo 10.15–11.30, 
(ajalla 19.1.–11.5.) Avoin yhteislaulutilaisuus kirkossa kanttori Anne  
Myllylän kanssa. 

 

 

 

Retriitit 
 
Hiljaisuuden päivä la 25.2. klo 9.30–15 Malminkartanon kappelilla. 
Puolen päivän hiljaisuuden retriitti kappelin rauhassa keskellä kaupun-
kia. Aikaisempaa kokemusta retriiteistä tai hiljaisuuden hengellisyydestä 
ei tarvita. Vapaaehtoinen ruokaraha. Ilmoittautumiset ja tiedustelut ma 
20.2. mennessä konsta.korhonen@evl.fi.   
 

Ignatiaaninen arkiretriittiryhmä tiistaisin klo 18–19 kirkossa (10.1. al-
kaen). Ryhmässä on muutama paikka vapaana, tiedustelut Konsta Kor-
honen. Kokoontumisiin voi tulla matalalla kynnyksellä. Pääpaino on päi-
vittäisillä henkilökohtaisilla hartaushetkillä. Kokoontumisten tarkoitus on 
omien ajatusten kokoaminen ja muiden kuunteleminen rukoillen. Muiden 
ajatuksia ei kommentoida, mutta ne voivat tuoda tuoreita näkökulmia it-
selle. Ryhmää luotsaa Kristian Aspegren.  
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Taidetta ja Raamattua -ryhmä 
 
Tiistaisin 21.2.–28.3. klo 18 Klanulla (kuusi kertaa).  
 
Tervetuloa taidehistorialliselle matkalle pääsiäisaikaan. Kuljemme kohti 
pääsiäistä tarkastellen Raamatun tekstien ja taidehistorian teosten 
kautta pääsiäisajan tapahtumia. Ryhmää ohjaa Hanna Ruotsalainen,  
hanna.ruotsalainen@iki.fi 

 
 

 
Tutustumisilta kuvataideterapiaan 
 
Ke 1.3. klo 18–20 Klanulla.  

Minkälainen minä oikeasti olen? Miten Jumala minut näkee?  

Olemme kuulleet satuttavia sanoja ja omaksuneet ne osaksi itseämme. 
Tässä illassa pääset tekemään kannet muistikirjaan, johon voit kirjoittaa 
itsellesi rohkaisevia ajatuksia, mietteitä, runoja, rukouksia. Samalla tu-
tustumme ratkaisukeskeiseen kuvataideterapiatyöskentelyyn. Illan ohjaa 
taideterapeutti Helena Tahvanainen. Ilmoittautuminen terapiarthe-
lena@gmail.com ma 20.2. mennessä. Iltaan mahtuu enintään 15 osallis-
tujaa.  

mailto:hanna.ruotsalainen@iki.fi
mailto:terapiarthelena@gmail.com
mailto:terapiarthelena@gmail.com
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Musiikkia Kannelmäen kirkossa 
 

Konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy,  
ohjelma 10 € (käteisellä).  
 

La 4.3. klo 16 Ett Ord. Kamarimusiikkiteos kahdelle laulajalle, sellolle, 
viululle, huilulle ja pianolle. Kantaesitys. Sävellys: Jouni Rantanen.  
Libretto: Meri Vesanto. Olga Harrison, sopraano, Juuso Koski, tenori, 
Anu Luukela, sello, Anna Vesimäki, viulu, Soili Rantanen, huilu,  
Iiro Pukkinen, piano.  

La 11.3. klo 16 Songes de Printemps - Kevään unelmat 
Duo Eclipse: Laure Paris, klarinetti ja Leïla Martin, marimba. Kansanmu-
siikkiin pohjautuvia teoksia sekä hitaita, melankolisia kappaleita. Barok-
kimusiikkia, tanssivaa ja mukaansa tempaavaa tunnelmaa Piazzolan ja 
Bartokin musiikissa, Faurén ja Caccinin unenomaisia melodioita ja nyky-
suomalaista musiikkia. 
 
La 18.3. klo 16 Hiljaisuus puhuu - runoa ja musiikkia. Jouni Somero, 
piano. Tuula Järvisen runoja lausuu Raija Kilpeläinen-Somero. 
 
Su 2.4. klo 18 Jukka Kankainen: Luukas-passio.  
Vantaan Kamarikuoro, johtaa Ilona Korhonen, urut Anne Myllylä 
 
Ma 10.4. klo 15–17 G. F. Händel: La Resurrezione -oratorio  
(Ylösnousemusoratorio) Opera Tellus esittää. Solistit: Jenni Liikaoja, 
Tia Svanberg, Paula Patosalmi, Daniela Silén, Sampo Rantalainen ja 
Antti Pakkanen. Koreografia: Maria Hostikka. Vapaa pääsy, käsiohjelma 
(sisältäen teoksen käännöksen ja lisätietoa barokin esityskäytännöistä ja 
teoksen syntyhistoriasta) 10 €. Konsertissa on väliaika. 
 
To 13.4. klo 19 WIIMA.  
Helsingin kaupunginorkesteri ja Meta4.  
Ohjelmassa Kuusisto: Wiima jousiorkeste-
rille ja Farrenc: Sinfonia nro 3 g-molli op. 
36. Vapaa pääsy.  
 
                                       Jousikvartetti Meta4.  
                                         Kuva Tero Ahonen. 

https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/konsertit/wiima
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Helsingin kaupunginorkesteri ja Meta4 konsertoivat Kannelmäen kirkossa 13.4.  
 
 
La 20.5. klo 16 Kamarimusiikkia Argentiinasta. Janne Lehtinen kitara, 
Janina Lehto huilu, Erkki Palola 1. viulu, Inka Eerola 2. viulu, Clara 
Petrozzi, alttoviulu ja Tuure Paalanen, sello.  
 
To klo 10.15–11.30 Lauletaan yhdessä Parittomilla viikoilla avoin yh-
teislaulutilaisuus kirkossa kanttori Anne Myllylän kanssa.  
(Ajalla 19.1.–11.5.) 

 

Suvivirsipyöräily  
 
Su 28.5. klo 13–17.30, vetäjinä Huopalahden rovastikunnan kanttorit 

• klo 13 aloitus Munkkivuoren kirkolta  
• klo 14 Huopalahden kirkko 
• klo 15.15 Pitäjänmäen kirkko 
• klo 16.30 Kannelmäen kirkko 

Jokaisessa kirkossa lauluhetki, jossa noin 5–6 laulua ja Suvivirsi. 
Kirkoilla tarjolla matkaevästä. 

Tervetuloa pyöräillen, potkulautaillen, autoillen, bussilla…  
Pistäydy lähikirkossa tai kierrä koko kierros. 
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Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan 
ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väki-
valtaisessa maailmassa”. 

Kannelmäen seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa koko  
vuoden ajan: 

• Verkkolahjoitussivulla: yhteisvastuu.fi/kannelmaki 
• MobilePay 47535 
• Yhteisvastuun pankkitilille: Aktia FI82 4055 0010 4148 41,  

Nordea FI16 2089 1800 0067 75, OP FI14 5000 0120 2362 28.  
Viitenumero 308171. 

 
Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto jakautuu seuraavasti: 

• N. 20 % keräystuotosta Aseman Lapset ry:n nuorten väkivallan ehkäi-
semistä edistävään toimintaan. 

• N. 20 % keräystuotosta keräävän seurakunnan päätöksen mukaisesti 
teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön 

• N. 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaan-
avun katastrofirahaston kautta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yhteisvastuu.ekansio.com/yhteisvastuukerays/?id=1043&lang=fi
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Tiesitkö, että… 
 
Kannelmäen seurakunta tukee Suomen Lähetysseuran aids-orpojen  
lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä Etiopiassa sekä Thaimaassa  
tehtävää työtä 

Palvelusopimuksen hankkeiden välityksellä Kannelmäen seurakunta toteuttaa 
lähetys- ja kansainväliseen työhön kuuluvaa julistusta palvelua ja vaikuttamista 
Etiopiassa ja Thaimaassa. 

Työn keskiössä ovat heikoimmassa asemassa olevien, sorrettujen ja syrjittyjen 
tavoittaminen sekä heidän asemaansa ja oikeuksiinsa sekä elämänolosuhtei-
siinsa saatava pysyvä ja positiivinen muutos. 

Kristinusko tai kääntyminen eivät koskaan ole edellytys avun saamiselle tai 
osallistumiselle. Nimikkokohteissa tehtävää työtä voi tukea lahjoituksilla.  
Lahjoitustavat: 

• Suomen Lähetysseuran pankkitilille:  
IBAN: FI25 8000 1600 0607 10, viitenro 4 074787 003057 567,  
BIC: DABAFIHH 

• MobilePay 53767 

Keräyslupa Manner-Suomi RA/2020/1538.  

 
Armonkodin äitejä ja lapsia Thaimaassa.  
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In English 
Vicar's greeting: Kiss 
 
Spring is a peculiar season with opposite phenomena. Darkness is transformed 
into light, bitter cold into gentle warmth, colorlessness into the magical splendor 
of greenery and flowers. Spring fatigue comes as a surprise, or towards summer 
the pace just accelerates. 

Even in the church year, extreme phenomena are handled during the spring. 
Questions of life and death, hate and love, commitment and betrayal, the act of 
repentance with regrets and bursting with joy at the miracle of the resurrection. 
And that's not all. It is proven to us that the power of the Spirit will strengthen us 
until the end time! 

At the end of November, I went to Padua, Italy, to visit my daughter who is  
studying there. We walked around the churches located in the old town, admiring 
how skillfully they were able to build gathering places for the congregation in Italy 
as early as the 14th century and create impressive works of art. 

One painting in particular spoke to me in a state of nervousness: Giotto di  
Bondone's Kiss of Judas. The painting was like a miniature of the spring drama of 
the church year. 

With his ostensible kindness, Judas approached his beloved Master in Gethsem-
ane. He signaled with a kiss to the soldiers who was to be arrested. Jesus knew 
what was happening. He said to Judas, ‘Are you betraying the Son of Man with a 
kiss?’ The expression kiss of Judas means superficial love, in which lies the seed 
of selfishness and hatred. Despite the betrayal,  
Jesus overcame evil in his enduring love. 

In the midst of all the confusion of spring, you are warmly 
welcome to join our congregation's meetings. Our spring 
brochure tells about many activities out of love of  
neighbor. 

And for Christ's sake - let the kiss be a sign of peace 
and love during spring 2023.  

 

Virpi Koskinen, dean 
Vicar for Kannelmäki Parish 
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Activities for Families with Children  
 
Kannelmäki parish Clubs come together on Klanu's premises, Klaneetti-
tie 6–8 A, 4th floor. There are two elevators on the stairway, which could be 
used to go up with strollers, and there is a separate stroller parking area on 
top. Spring activities start in week 3, i.e. 17.1. onwards and all our club  
activities are open and free of charge. Welcome! 

TUESDAYS: BABY CLUB from 10:30 a.m. to 12:00 noon. Open meeting 
place for babies under 1 year old together with a parent. Open doors and  
coffee service. 

WEDNESDAYS: FAMILY CLUB from 9.30 a.m.-11.30 a.m. In the family club, 
we hold devotions, drink coffee and juice, sing, play and make handicrafts. 
Every second week (on odd weeks) lunch is offered. Open doors, so all ages 
are welcome!  

THURSDAYS: FIRSTBORN BABY CLUB from 10:30 a.m. to 12:00 noon. 
An open meeting place for families with firstborn babies under 1 year old. 
Open doors and coffee service. 

GRANDMOTHER’S PLACE AT KLANU Once a month (4.2., 4.3., 25.3. and 
6.5.) from 10 a.m. to 1 p.m. on Saturdays on Klaneettitie premises. Playing, 
handicrafts and reading together with volunteer grandmothers for children 
and adults. Registration is not required; The doors of grandma's house are 
open. Snacks are offered.  

More information: Director of Children’s Activities Marjo Visa,  
tel. 050 3801 310 marjo.visa@evl.fi or family activity worker Janette Lintelä, 
tel. 050 3804 231, janette.lintela@evl.fi  
Facebook: Kannelmäen seurakunnan Lapset ja perheet 
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Multicultural Work in Kannelmäki Parish 

In Kannelmäki Parish, we welcome you just as you are. Regardless of 
your age, creed or nationality, no matter how you choose to live your life, 
our door is always open. Come and say hello, meet new people,  
escape from the hustle and bustle of everyday life, pause for a moment, 
and connect with God. 

Our parish staff and members share a vision for a people-centred 
 community that embraces diversity and creates a safe place for people 
to explore their spirituality. What matters to us are the things that unite us 
and bring us together. We welcome people from all sorts of different back-
grounds. We will be delighted to welcome you to our services and activi-
ties. 

The wishes, ideas, gifts and vision of the people who live here and have 
come here from elsewhere shape what we do in Kannelmäki Parish. 

We provide support for the whole community in a variety of ways. We can 
offer services and support in your language and organize our  
activities based on your needs, preferences, interests, and wishes.  
Modern life has brought new challenges and people may not only need a 
social network but may also look for a spiritual community to relate to and 
to get support from.  

Stay tuned for the upcoming announcements in January 2023 for our 
multicultural services and activities.  

For inquiries contact multicultural project manager Ali Kazemi,  
tel. 09 2340 3812, email ali.kazemi@evl.fi 

 

 

 

 

mailto:ali.kazemi@evl.fi


24 
 

Kannelmäki Parish supports the work of the Finnish  
Evangelical Lutheran Mission in Ethiopia and Thailand 
 
Through the service contract projects, Kannelmäki parish implements  
service and advocacy for missionary and international work in Ethiopia 
and Thailand. 

The focus of the work is to reach out to the most vulnerable, the  
oppressed and those who have been discriminated against, and bringing 
about lasting and positive change in their status and rights as well as their 
living conditions. Christian faith or religious conversion is not a  
prerequisite for receiving assistance or participating in it at all. 

You can support the work of the Finnish Evangelical Lutheran Mission 
by donating through: 

• Bank Transfer Suomen Lähetysseura  
IBAN: FI25 8000 1600 0607 10,  
reference number 4 074787 003057 567, BIC: DABAFIHH 

• MobilePay 53767 

 

 
Ethiopian children. 
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Yhteystiedot 
 
Klanu ja kirkkoherranvirasto  
Klaneettitie 6–8 A, 4. krs 
Virasto avoinna ma–pe klo 9–14, p. 09 2340 3800,  
kannelmaki.srk@evl.fi 

Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä,  
p. 09 2340 5000 tai Helsingin seurakuntien sähköisestä  
asiointipalvelusta osoitteesta asiointi.helsinginseurakunnat.fi  

Asiointipalvelun kautta voit hoitaa myös hautajaisiin liittyvät  
varaukset ja tehdä avioliiton esteiden tutkinnan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannelmäen kirkko  
Vanhaistentie 6 
Kirkko on avoinna tilaisuuksien aikana tai sopimuksen mukaan. 

Malminkartanon kappeli  
Vellikellonpolku 8 

Paikka 
Kauppakeskus Kaari, -1. krs 

mailto:kannelmaki.srk@evl.fi
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Työntekijät 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi 
 
kirkkoherra Virpi Koskinen  09 2340 3810  
 
PAPIT  
Konsta Korhonen    09 2340 3824 
Lotta Petäjäniemi   09 2340 3844 
Nina Rajamäki   09 2340 3823 
  
KANTTORIT 
Kari Härkönen    09 2340 3839  
Anne Myllylä    09 2340 3831   
Sirkku Rintamäki   09 2340 3832 
 
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT 
Heidi Metsälä    09 2340 3842 
Heini Sinkko   09 2340 3841 
Ulla-Maija Tuura    09 2340 3843  
 
NUORISOTYÖNOHJAAJAT 
Kaija Aalto, kaija.l.aalto@evl.fi  09 2340 3854 
Valtteri Jauhiainen    09 2340 3852 
Salla Silvennoinen   09 2340 3855 
 
LAPSI- JA PERHETYÖ 
lapsityönohjaaja Marjo Visa   09 2340 3803 
perhetyöntekijä Janette Lintelä   09 2340 3871 
 
SUNTIOT  
pääsuntio Juha Lepistö   09 2340 3815 
Taina Gottlieb-Juntula   09 2340 3850  
Jyri Niskanen    09 2340 3834  
Harriet Sandvik    09 2340 3836 
 
kokki Tomi Saari   09 2340 3899 

monikulttuurityön projektin 
projektipäällikkö Ali Kazemi  09 2340 3812 

seurakuntasihteeri 
Anna-Riitta Siitonen   09 2340 3814 

tiedottaja Tiittu Paju   09 2340 3813 

mailto:kaija.l.aalto@evl.fi
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Apua ukrainalaisille 
 

 
 

 
не втрачай надії - Älä luovu toivosta 
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