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Lämmin tervehdys 
kotiseurakunnastasi
HIENOA, ETTÄ LUET tätä juttuani. Sillä juuri nyt sinun ajatuksiasi ja 
mielipidettäsi tarvitaan. Itse asiassa kaikkia yli 16-vuotiaita seurakun-
nan jäseniä tarvitaan juuri nyt tänä syksynä.

Millainen toivoisit seurakuntasi tai kirkon olevan? Onko se nyt 
 sellainen?

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta haluaa olla seurakuntalaisten-
sa näköinen Toivon yhteisö – mukana sekä arjessa että juhlassa. Onko 
se nyt sellainen sinun kannaltasi katsottuna?

Marraskuussa on seurakuntavaalit, joissa valitaan uudet luotta-
mushenkilöt. Nyt voit vaikuttaa, ketkä nousevat oman kotiseurakun-
tasi päättäjiksi.

Sen tiedän kirkkoherrana, että seurakuntaan on tulossa merkittä-
viä muutoksia, sekä toiminnan linjauksia että henkilövalintoja. Nyt 
valittavat luottamushenkilöt vastaavat päätöksenteosta seuraavan 
neljän vuoden ajan. 

Äänestämällä sinä olet päättämässä muutosten suunnasta. Sinun 
äänesi on tärkeä. Ennakkoäänestys on 8.–12.11. ja itse vaalipäivä on 
sunnuntai 20.11., jolloin Tuomiokirkossa on äänestys pullakahvien 
kera. Vaalikoneesta löydät sopivan ehdokkaan. Sivulta 8–9 löydät lisää 
tietoa. Ja näissä vaaleissa siis yli 16-vuotiaat saavat äänestää. Muista 
vinkata asiasta tuntemallesi nuorelle.

Minä uskon, että Jumalalla on unelma Helsingin tuomiokirkkoseura-
kunnan tulevaisuudesta. Sinä voit olla osa tämän unelman rakentumista 
äänestämällä vaaleissa. Kiitos, että kannat vastuuta koti seura kunnastasi.

Uskon myös, että Jumalalla on unelma myös sinun elämästäsi. 
Mitä se mahtaakaan olla? Haluan toivoa sinulle loppusyksyn pime-
neviin päiviin jo kohta kajastavan adventin valoa; Tulevaisuuden ja 
toivon valoa.

Pitäköön Jumala sinusta hyvää huolta,

Marja Heltelä
kirkkoherra

Ps. Sivuilta 10–13 näet jo joulun ajan ohjelman.

2
2022

3

K ATE DR A ALI 2 /2 0 22



Rohkea ja rukoileva 
seurakunta luottaa 
nuoriin
Mikä tekee seurakunnasta tärkeän? Mikä 
on parasta Tuomiokirkkoseurakunnan 
nuorisotyössä? Agricolan kirkon kahvilaan 
on kokoontunut kolme 17-vuotiasta nuorta 
ja kaksi seurakuntaneuvoston kokenutta 
vaikuttajaa kertomaan näkemyksiään 
vaikuttamisesta ja kirkosta.

Teksti: Kristiina Kallinen  
Kuvat: Assi Pulkkinen

AGRICOLAN KIRKKO ELI Cola on nuorille tuttu ja tärkeä 
paikka. Seurakuntamme nuorisotyön porukkaa kutsu-
taan kotoisasti termillä Tribe, heimo. Ines Pojanluoma 
on päätynyt Colalle isostoiminnan kautta. ”Täällä tulee 
joka viikko käytyä useemman kerran”. Sophia Vilponen 
on alkanut riparin jälkeen viettää aikaa Colalla ja saanut 
sieltä elämäänsä paljon tärkeitä ihmisiä. Myös Jonna 
 Rosenlundin läheisimmät ystävät löytyvät Colalta. Kaik-
ki kolme ovat olleet isostoiminnassa sekä keskiviikkojen 
Agricolamessuissa mukana. 

”Nyt on nuorten vuoro”
Konkariseurakuntalaisia haastattelussa edustavat Leena 
ja Jorma. Leena Kontula on seurakuntalaisena aktiivi-
nen vapaaehtoinen ja palvellut seurakuntaneuvostossa 
kahden kauden ajan, mutta nyt on aika tehdä tilaa uusille 
päättäjille. Jorma Hentilä on niin ikään kahden kauden 
jälkeen neuvostosta pois jättäytyvä konkari. ”Nyt on nuo-
rempien vuoro”, toteaa Jorma.

Millaisista taustoista konkarit ovat päätyneet seu-
rakuntapäättäjiksi? Leena kokee olevansa myöhäishe-
rännäinen aktivoiduttuaan kirkossa vasta tällä vuosi-
tuhannella. ”Kirkon olen löytänyt maailmalta ja tullut 
seurakuntaan rukouksen kautta.” Leena on kokenut 
maailmalla kävijä ja toiminut useammalla missiolla 
rauhaa rakentamassa erityisesti Afrikassa. Maailmalla 
oppi, miten rukous kantaa vaikeissakin olosuhteissa. 
Jorma Hentilän tausta on vapaakirkossa, mutta hän on jo 
pitkään ollut evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja seuran-
nut kirkon elämää omien sanojensa mukaan ”ammoisista 
ajoista” eli 60-luvulta lähtien.

Sekä Leena että Jorma ovat istuneet nyt kaksi kautta 
peräkkäin seurakuntaneuvostossa. Mikä on heidän näkö-

Vaikuttajakonkarit ja nuoret 
tulevaisuuden vaikuttajat ovat yhtä mieltä 
siitä, että vaaleissa kannattaa äänestää.
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kulmastaan neuvoston tärkein tehtävä? Jorma toteaa, 
että varmaankin merkittävin asia, johon neuvostossa on 
voinut vaikuttaa, ovat henkilövalinnat. Äskettäin seura-
kuntaamme valittiin uusi viestinnän asiantuntija ja pian 
neuvosto pääsee valitsemaan kirkkomuusikkoja. Uudella 
neuvostolla on edessään lisäksi kirkkoherranvaalit. Leena 
kiteyttää: ”Asioista päätetään yhdessä.” Molemmat totea-
vat, että seurakuntaneuvosto ei päätä kirkon opista, mutta 
kylläkin sen soveltamisesta toiminnan kautta sekä tärkeis-
tä painopisteistä. Leena muistuttaa myös vapaaehtoistyön 
merkityksestä. Hän on itse aktiivinen 
lähetyksen tukiryhmässä, joka toimii 
hyvin itsenäisesti: ”Aina ei tarvitse mennä 
budjetille”, vaan seurakuntalaisena voi 
sekä ideoida että toteuttaa toimintaa itse. 
Jorma on ollut mukana esimerkiksi Ajan 
merkit -saarnasarjan suunnittelussa.

Luottamusta, avaimia ja 
erilaisuuden rikkautta

Mikä on Tuomiokirkkoseurakunnassa kaikkein parasta? 
”Ihmiset”, vastaa Jonna. 
Ines: ”Tuomiokirkkoseurakunnassa on niin paljon 

erilaisia ihmisiä. On halu tehdä jotain uutta ja täältä on 
löytynyt parhaita kohtaamisia ja ihmisiä elämään.”

Sophia: ”Samaa mieltä. Yleinen välittäminen ja luotta-
mus. Nuoriin luotetaan.” 

Aktiivisille nuorille annetaan luottamuksen merkkinä 
esimerkiksi tilojen avaimia.

Jorma: ”On selvä lähtökohta ja paljon puhuttu asia 
myös seurakuntaneuvostossa, että avaimia annetaan 
toimijoille ja osoitetaan luottamusta.”

Leena: ”Kun meillä on tilojen avaimet, voimme itsenäi-
sesti toimia ryhmämme kanssa.” Avaimilla voi myös to-
teuttaa erilaista toimintaa. Leenalle luontevaa on aamuhe-
rääminen (maalta tulevana häneltä löytyy ”navettageeni” 
eli taipumus herätä aikaisin), joten hän pitää mielellään 
aamurukouspiiriä.

Moni ei ehkä hahmota, että vaaleissa äänestämällä vai-
kuttaa esimerkiksi siihen, millaiset tyypit ovat valitsemas-

sa tulevaisuuden työntekijöitä. Jorma kysyykin nuorilta, 
millaisia ominaisuuksia he arvostavat kirkon työntekijöis-
sä. ”Mitä edellyttäisitte täällä Agricolassa toimivilta ihmi-
siltä?”  Ines vastaa, että upeaa Agricolalla on se, miten pal-
jon keskenään erilaisia ihmisiä haluaa olla yhdessä ja tehdä 
töitä yhteisen hyvän eteen. Hän näkee, että avoimuus ja 
vastavuoroisuus on tärkeää kirkon työntekijälle. Erilaisuus 
on tärkeää siksikin, että kaikilla olisi joku, johon samastua. 
Sophia ja Jonna nyökyttelevät: ”Samaa mieltä.” 

Päädymme pohtimaan, onko nuorten mielestä hel-
pompi lähestyä työntekijää, jos hän on lä-
hempänä omaa ikää. Nuoret toteavat, että 
Agricolalla kokoontuu sekä eri-ikäisiä 
että keskenään hyvin erilaisia persoonia, 
mikä nähdään rikkautena. Kun toinen ih-
minen kohdataan avoimesti ja aidosti, ikä 
kadottaa merkityksensä. Nuoret kertovat, 
miten Colalla kaikki kohdataan yksilöinä 
ja ihmisinä, ei pelkästään nuorison edus-
tajina tai tietystä roolista käsin.

Entä kokevatko nuoret voivansa vai-
kuttaa kirkkoon laajemmassa mittakaavassa? ”Välillä koko-
naiskirkolliset asiat tuntuvat kaukaisilta, mutta hetkellises-
ti ja tuttujen työntekijöiden kautta asiat tulevat lähemmäs.” 
Myös Teemu (piispa Teemu Laajasalo) ja Satu (Huttunen, 
piispan erityisavustaja) saavat kiitosta, he ovat kehottaneet 
nuoria mukaan tekemiseen ja päätöksentekoon ja halun-
neet kuulla heidän näkemyksiään. Ines muistaa, että myös 
somepapit ovat tuoneet vaikeasti ymmärrettävää kirkollis-
ta päätöksentekoa helpommin lähestyttäväksi.

Unelmien kirkko: avoin ja rukoileva 

Kaikki kolme nuorta aikovat äänestää marraskuun vaa-
leissa. Leena vinkkaa, että vaalien jälkeen kannattaa olla 
aktiivisesti yhteydessä omaan ehdokkaaseensa, jos hän 
tulee valituksi. Sillä tavoin pääsee seuraamaan päätöksen-
tekoa ja kysymään suoraan haluamistaan teemoista. Leena 
kokee tärkeänä, että päätöksenteossa otetaan eri-ikäi-
set huomioon. Jorma komppaa: ”Erilaisia näkökulmia 
 kaivataan!” 

Kun toinen 
ihminen kohdataan 
avoimesti ja aidosti, 

ikä kadottaa 
merkityksensä. 

Mutta millaisena haastateltavat näkevät unelmiensa 
kirkon tai seurakunnan? Sophia vastaa ensimmäisenä: 
”Kaikille avoin, hyväksyvä ja välittävä.” Ineskin korostaa 
avoimuutta ja lisää läsnäolevan sekä kaikille yhdenver-
taisen kirkon, jossa kaikki saavat olla mukana. Myös 
Jonna mainitsee avoimuuden erityisesti uusille asioille: 
”Mun unelmien seurakunta toimii niin, että kaikilla on 
mahdollisuus päästä mukaan, vaikka resurssit tulevaisuu-
dessa pienenevätkin.” Jorma lisää avoimuuden rinnalle 
rohkeuden. Leenalle kirkon täytyy olla paikka, joka tukee 
jokaisen hengellistä elämää perustoiminnan kautta. On 
tärkeä rohkeasti tuoda esiin olennainen sanan ja musiikin 
kautta: ”Meidän kirkon ydin on Jeesus.”

Mitkä ovat parhaita muistoja kirkkoon liittyen? 
Nuorilla parhaat hetket liittyvät siihen, kun heitä on 
kutsuttu mukaan tekemään ja toteuttamaan. Keskellä 
viikkoa Agricolamessu saa rauhoittumaan ystävien kes-
ken. ”Muualle jalkautuminen” eli esimerkiksi pääsiäisyön 

messun toteutus Tuomiokirkossa nuorten kesken on 
jäänyt mieleen. Myös kirkkoyö eli yöpyminen Agricolan 
kirkossa oli nuorille erikoinen kokemus: ”Kello kolmelta 
katseltiin makuupusseissa kattoa, kun pimeä kirkko 
nukkui.”

Erityistä tunnelmaa on ollut myös Irja Askolan piis-
panvihkimysmessussa, jota Jorma muistelee lämmöllä, 
vaikka kirkon ulkopuolella olikin kolkko syyssää. 

Leenan päivä alkaa aina rukouksella. Hän kertoo, 
miten usein kirkkoon lähtiessä on vaikeuksia päättää, 
minne mennä, lähteäkö vai ei. Pähkäillessään hän lopulta 
kuuntelee intuitiotaan ja päätös johtaa aina siihen, että 
tulee tavalla tai toisella puhutelluksi. 

Lopuksi palaamme vielä vaaleihin ja siihen, miten jo-
kaisen ääni on yhtä merkityksellinen. Niin piispalla kuin 
satunnaisella kirkkokävijälläkin on tasan yksi ääni käy-
tössään. Leena muistuttaa lopuksi tärkeimmästä näkökul-
masta vaalien suhteen: ”Kirkko ollaan me jäsenet.” 
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Mitkä vaalit?

Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Seura-
kuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi 
tulevaisuuteen.

Marraskuussa 2022 valitaan luottamushenkilöt kau-
delle 2023–2026 seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirk-
kovaltuustoon. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa 
seurakuntaneuvostoon kuuluu 16 jäsentä ja seurakunnal-
lamme on 7 paikkaa Helsingin seurakuntien yhteisessä 
kirkkovaltuustossa. 

Seurakuntaneuvosto päättää muun muassa työnteki-
järekrytoinneista ja seurakunnan budjetista. Yhteisessä 
kirkkovaltuustossa on jäseniä kaikista Helsingin seura-
kunnista. Se päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, 
kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suu-
rimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakun-
tatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken. 

Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokous-
vaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättä-
vään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon 
oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Kuka voi äänestää?

Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset 
vaalit, joissa 16-vuotiailla on äänioikeus. Seurakunta-
vaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä (eli 
20.11.2022) 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kir-
kon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä 
äänestämiseen, jäsenyys riittää. Kirkkoon liittyviltä nämä 
kuitenkin edellytetään. Jos sinulla on kysyttävää äänioi-
keudesta, jäsenyydestä tai kirkkoon liittymisestä, olethan 
yhteydessä kirkkoherranvirastoon.

Keitä voi äänestää?

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa ehdokkaat ovat 
ryhmittäytyneet kolmeen valitsijayhdistykseen, joilla on 
erilaisia painotuksia. 
 • Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Toivo
 • Kantava voima
 • Tulkaa kaikki

Ehdokkaista ja vaaleista löydät  
lisä tietoa täältä:  
helsinginseurakunnat.fi/  
tuomiokirkkoseurakunta/ 
vaalit.html.stx

Ehdokkaita voi tavata ainakin seuraavissa tilaisuuksissa:
 • ke 2.11. klo 16–21.30 Mikael Agricolan kirkolla (klo 

16–19 nuorten olkkari, Agricolamessun jälkeen klo 
20.30 (messujatkot ja paneelikeskustelu)

 • su 13.11. n. klo 11.15 Tuomiokirkon messun jälkeen 
kirkkokahveilla Kryptassa

Ehdokkaisiin voi tutustua vaalikoneen kautta:  
seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Milloin voi äänestää?

Ennakkoäänestys 8.–12.11.
Ennakkoäänestää voit missä päin Suomea vain. Helsingin 
ydinkeskustassa ennakkoäänestyspaikkoja ovat:
 • Kirkkoherranvirastolla (Bulevardi 16 B, 1. krs) 

joka päivä klo 9–18
 • Narinkkatorilla, Kampin kappelissa  

ti– pe klo 12–19, la klo 11–18
 • Porthaniassa (Yliopistonkatu 3)  

ti 8.11 klo 10–16 
 • Mikael Agricolan kirkon kryptassa (Tehtaankatu 23) 

ke 9.11 klo 12–19
 • Tuomiokirkon kryptassa (Kirkkokatu 18)  

to 10.11 klo 12–19
 • Hyvän toivon kappelissa (Länsisatamankatu 26)  

la 12.11 klo 11–16

KIRKKOHERRANVIRASTO PALVELEE  
P. 09 2340 6100

ma–ti klo 9–15, ke klo 12–17, to–pe klo 9–12  
(pe 4.11. klo 16 saakka)

Kotiäänestys

Kotiäänestys on tarkoitettu niille äänioikeutetuille, joiden 
kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei 
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä 
voi äänestää myös omaishoitaja.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava puhelimitse kirk-
koherranvirastoon viimeistään pe 4.11 klo 16 mennessä. 

Varsinainen äänestyspäivä

Varsinaisena äänestyspäivänä su 20.11. voit äänestää vain 
kotiseurakunnassasi.  Helsingin tuomiokirkkoseura-
kunnassa äänestyspaikkana on Helsingin tuomiokirkko 
(Unioninkatu 29). Vaalihuoneisto on auki klo 11–20.

Tulokset 

Tulokset ilmoitetaan seurakunnan nettisivuilla heti, kun 
ne valmistuvat. 
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MATKALLA KOHTI JOULUN IHMETTÄ klo 18 Ekumeeninen Luottamuksen 
rukoushetki Tuomiokirkon  kappelissa

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Vanhassa 
Kirkossa

klo 12 itsenäisyyspäivän ekumeeni-
nen juhlajumalanpalvelus Tuomio-
kirkossa ja Ylen kanavilla (ks. tar-
kemmat tiedot nettisivuiltamme)

klo 12 Kirkkojuhla, Suomenlinnan 
Merisudet Suomenlinnan kirkossa

klo 12 Jumalanpalvelus Mikael Agrico-
lan kirkossa

klo 16 Monikielinen Kiitos Suomelle 
-messu Tuomiokirkossa

KE 7.12.
klo 12  Päiväkonsertti Tuomiokirkossa

klo 19 Agricolamessu Mikael Agricolan 
kirkossa

TO 8.12.
klo 12 Viikkomessu Tuomiokirkossa

PE 9.12.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

LA 10.12.
klo 18 Iltakirkko Tuomiokirkossa

klo 18 Kamarikuoro Kaamoksen joulu-
konsertti Mikael Agricolan kirkossa

3. ADVENTTISUNNUNTAI 11.12.
klo 10 Messu Tuomiokirkossa ja Van-
hassa kirkossa

klo 12 Messu Mikael Agricolan kirkossa

klo 14 Musiikillinen rukoushetki, 
mukana Jukka ja Tove Leppilampi 
Suomen linnan kirkossa

MA 12.12.
klo 18 Ekumeeninen Luottamuksen 
rukoushetki Tuomiokirkon kappelissa

klo 19 Nine Lessons and Carols 
Tuomio kirkossa

TI 13.12.
klo 18 Lucia-juhla Tuomiokirkossa

KE 14.12.
klo 9.30 ja klo 10.15 Lasten joulu kirkot 
Mikael Agricolan kirkossa

klo 12 Päiväkonsertti Tuomio kirkossa

klo 19 Agricolamessun joulukirkko 
Mikael Agricolan kirkossa

TO 15.12.
klo 9.30 ja klo 10.15 Lasten joulukirkot 
Tuomiokirkossa

MA 21.11. 
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

klo 18 Ekumeeninen Luottamuksen 
rukoushetki Tuomiokirkon  kappelissa

TI 22.11. 
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

KE 23.11. 
klo 10–14.30 Adventtikahvila Tuomio-
kirkon kryptassa 

klo 12 Päiväkonsertti Tuomiokirkossa

klo 19 Agricolamessu Mikael Agricolan 
kirkossa

TO 24.11.
klo 10-14.30 Adventtikahvila Tuomio-
kirkon kryptassa

klo 12 Viikkomessu Tuomiokirkossa

PE 25.11.
klo 10-14.30 Adventtikahvila Tuomio-
kirkon kryptassa

klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

LA 26.11.
klo 10-14.30 Adventtikahvila Tuomio-
kirkon kryptassa

klo 16 Uuden toivon sanoma – levyn-
julkaisukonsertti Mikael Agricolan 
kirkossa. Ohjelma 20€

klo 18 Iltakirkko Tuomiokirkossa

1. ADVENTTISUNNUNTAI 27.11.
klo 10 Messu Tuomiokirkossa ja Van-
hassa kirkossa

klo 12 Messu Mikael Agricolan kirkossa

klo 12 Viikkomessu Tuomiokirkossa

klo 18 Christmas Carols in English 
Vanhassa kirkossa

PE 16.12.
klo 9.30 ja 10.15 Lasten joulu kirkot 
Vanhassa kirkossa

klo 19 J. S. Bach: Jouluoratorio, Cantores 
Minores, joht. Hannu Norjanen Tuo-
miokirkossa. Liput Ticket masterista.

LA 17.12.
klo 16 ja 19 Grex Musicus joulukonsertti 
Mikael Agricolan kirkossa. Pääsylippu.

klo 18 Iltakirkko Tuomiokirkon kryp-
tassa

klo 18 Somnium Ensemble -kuoron 
joulukonsertti Suomen linnan kirkossa

klo 20 Viva vox -kamarikuoron joulu-
konsertti Tuomio kirkossa. Liput ovelta.

Löydät meidät 

  Instagramissa:

@helsinkicathedral
@agricolamessu
@hyvatoivo 
@toivonaarteetlapsille 
@tuomiokirkkoseurakunta
@cola_tribe
@suomenlinnankirkko

  Facebookissa:

Hyvän toivon kappeli 
Vanha kirkko
Helsingin tuomiokirkko  
– Helsinki Cathedral
Helsingin tuomiokirkkoseura-
kunta
Agricolamessu
Toivon aarteet lapsille
Cafe Krypta

  Striimatut jumalan
palvelukset ja muuta video
sisältöä löydät:

Youtube.com/helsingin-
tuomiokirkkoseurakunta

Seurakunnan podcastit pääset 
kuulemaan osoitteesta:

helsingintuomiokirkkoseura-
kunta.fi/podcastit

klo 12 Luottamuksen messu Hyvän 
toivon kappelissa

klo 14 Messu Suomenlinnan kirkossa

MA 28.11.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

klo 18 Ekumeeninen Luottamuksen 
rukoushetki Tuomiokirkon  kappelissa

TI 29.11.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

KE 30.11.
klo 12 Päiväkonsertti Tuomiokirkossa

klo 19 Agricolamessu Mikael Agricolan 
kirkossa

TO 1.12.
klo 12 Viikkomessu Tuomiokirkossa

PE 2.12.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

klo 17 Perheiden puurojuhla Hyvän 
toivon kappelissa

LA 3.12.
klo 11–13 Rannikkosotilaskotiyhdis-
tyksen myyjäiset Tuomiokirkon 
 kryptassa

klo 18 lltakirkko Tuomiokirkossa

2. ADVENTTISUNNUNTAI 4.12.
klo 10 Messu Tuomiokirkossa ja Van-
hassa kirkossa

MA 5.12.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

10 11

K ATE DR A ALI 2 /2 0 22 K ATE DR A ALI 2 /2 0 22



4. ADVENTTISUNNUNTAI 18.12.
klo 10 Messu Tuomio kirkossa ja Van-
hassa kirkossa

MA 19.12.
klo 17–18.30 Joulupuuro lyhtyjen va-
lossa Hyvän toivon kappelissa. Syöm-
me joulupuuroa ulkona kappelin 
edustalla, ota lyhty mukaan!

klo 18 Ekumeeninen Luottamuksen 
rukoushetki Tuomiokirkon kappelissa

klo 18 Swing High joulu konsertti Van-
hassa kirkossa, pääsymaksu 15/8€

klo 19 Dominante-kuoron joulukon-
sertti Tuomio kirkossa. Liput ovelta.

TI 20.12.
klo 18 ja 20 Cantores Minores – perin-
teinen joulukonsertti Tuomiokirkossa. 
Liput Ticketmasterista.

klo 19 Kaartin soittokunnanan kon-
sertti Mikael Agricolan kirkossa. Solis-
tina Ville Rusanen. Liput Lippu.fi

KE 21.12.
klo 12 Päiväkonsertti Tuomiokirkossa

klo 18 Mestarilaulajat-konsertti Mikael 
Agricolan kirkossa. Liput Ticketmaster 
ja ovelta.

klo 18 ja 20 Cantores Minores – perin-
teinen joulukonsertti Tuomiokirkossa. 
Liput Ticketmasterista.

TO 22.12.
klo 12 Viikkomessu Tuomiokirkossa

JOULUAATTO 24.12.
klo 11 Perheiden aattohartaus Vanhas-
sa kirkossa

klo 13 Perheiden aattohartaus 
Tuomio kirkossa

klo 14 Aattohartaus Hyvän toivon 
kappelissa ja Mikael Agricolan 
 kirkossa

klo 15 Aattohartaus Hyvän toivon 
kappelissa

klo 15.30 Aattohartaus Tuomio kirkossa, 
saarna piispa Teemu Laajasalo

klo 16 Aattohartaus Johanneksen-
kirkossa

klo 16 Jouluaaton hartaus Suomen-
linnan kirkossa

klo 17 Perinteinen aattohartaus Van-
hassa kirkossa

klo 23 Jouluyön musiikkihartaus 
Tuomio kirkossa

klo 23 Jouluyön messu Vanhassa 
kirkossa

JOULUPÄIVÄ 25.12.
klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalve-
lus Tuomiokirkossa

klo 12 Joulupäivän jumalanpalvelus 
Mikael Agricolan kirkossa

klo 14 Joulupäivän messu Suomen-
linnan kirkossa

klo 16 Christmas Carols in English, 
Tuomiokirkko

TAPANINPÄIVÄ 26.12.
klo 10 Messu Tuomiokirkossa

TI 27.12.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

KE 28.12.
klo 12 Päiväkonsertti Tuomiokirkossa

TO 29.12.
klo 12 Viikkomessu Tuomiokirkossa

PE 30.12.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

UUDENVUODENAATTO 31.12.
klo 18 Iltakirkko Tuomiokirkon kryp-
tassa 

klo 19 Helsingin filharmonisen kuoron 
konsertti Tuomiokirkossa

UUDENVUODENPÄIVÄ 1.1.
klo 10 Messu Tuomiokirkossa

klo 14 Messu Suomen linnan kirkossa

MA 2.1.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

TI 3.1.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

KE 4.1.
klo 17.30 Kirjallisuusilta Tuomiokirkon 
kryptassa

TO 5.1.
klo 12 Viikkomessu Tuomiokirkossa

LOPPIAINEN 6.1.
klo 10 Messu Tuomiokirkossa

LA 7.1.
klo 18 Iltakirkko Tuomiokirkossa

1. SUNNUNTAI LOPPIAISESTA 
8.1.
klo 10 Messu Tuomiokirkossa

MA 9.1.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

klo 18 Ekumeeninen Luottamuksen 
rukoushetki Tuomiokirkon kappelissa

TI 10.1.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

KE 11.1.
klo 19 Agricolamessu Mikael Agricolan 
kirkossa

TO 12.1.
klo 12 Viikkomessu Tuomiokirkossa

PE 13.1.
klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

Kauneimmat joululaulut soivat maailman  
lasten puolesta – lahjamme toimittaa perille  

Suomen Lähetysseura.

2. ADVENTTISUNNUNTAI 
4.12.
klo 16 Tuomiokirkko Saamen-
kieliset kauneimmat

3. ADVENTTISUNNUNTAI 
11.12.
klo 15 Hyvän toivon kappeli 
klo 15 Tuomiokirkko Lasten 
 kauneimmat 
klo 16 Agricola 
klo 18 Hyvän toivon kappeli, 
Johanneksen kirkko ja Tuomio-
kirkko 
klo 19 Vanha kirkko

KE 14.12.
klo 12 Vanha kirkko 
klo 14 Tuomiokirkko

TO 15.12.
klo 18 Vanha kirkko Christmas 
Carols in English

PE 16.12
klo 12 Tuomiokirkko

LA 17.12.
klo 11 Tuomiokirkko

4. ADVENTTISUNNUNTAI 
18.12
klo 14 Tuomiokirkko 
klo 15 Hyvän toivon kappeli  Lasten 
kauneimmat 
klo 17 Tuomiokirkko 
klo 20 Tuomiokirkko

TI 20.12.
klo 12 Tuomiokirkko

TO 22.12.
klo 21 Tuomiokirkko

PE 23.12.
klo 12 Tuomiokirkko

JOULUPÄIVÄ 25.12.
klo 16 Tuomiokirkko Christmas 
Carols in English

TAPANINPÄIVÄ 26.12.
klo 18 Vanha kirkko
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DIAKONIA  
mukana arjessa ja 
vaikuttamistyössä

Tänä vuonna on kulunut 150 vuotta siitä, kun ensimmäinen 
diakonissa, Matilda Hoffman, vihittiin virkaansa Viipurissa. 

Tämän kunniaksi vietetään diakonian juhlavuotta nostamalla 
esille diakoniatyötä ja sen merkitystä. 

Teksti: Karoliina Henriksson
Kuva: Assi Pulkkinen

”OLEMME ARJESSA MUKANA kulkijoita. Palvelemme 
siinä, missä on hätää ja annamme hengellistä, henkistä 
ja mahdollisuuksien mukaan myös aineellista tukea”, ker-
too Merja Korpela, Tuomiokirkkoseurakunnan johtava 
diakoniatyöntekijä. 

Seurakuntien diakoniatyöntekijät ottavat alueiltaan 
vastaan ihmisiä, joilla on tarvetta keskustella – riippumat-
ta siitä kuuluuko ihminen kirkkoon vai ei. 

”Voi olla jonkinlainen kriisi ja haluaa keskustella siitä, 
miten kannattaisi tehdä ja toimia. Kirkkoon kuulumises-
ta me ei edes kysytä, vaan olemme kaikkia varten”, Korpe-
la painottaa ja kuvaa diakoniaa palvelutyöksi kriisitilan-
teissa myös yhteiskunnallisessa laajuudessa.

”Diakonia on vähän sellainen, että se menee yhteis-
kunnan kriisitilanteiden mukaan.”

30 vuotta vaikuttamista 

Korpelalla on takanaan pitkä, jo yli 30 vuoden diakonia ura, 
johon on kuulunut paljon yhteiskunnallista vaikuttamista.

”Olen tehnyt vaikuttamistyötä urani alusta asti. Kun 
aloitin työt tammikuussa 1990 Itä-Helsingissä, ei mennyt 
pitkään, kun Suomessa alkoi lama. Se aiheutti ison kriisin 
yhteiskunnassa. Niin perheet kuin yksinelävät joutuivat 
tiukille. Meille alkoi tulla paljon ihmisiä, jotka olivat 
jääneet työttömiksi. Oli velkaantumista, ja tuli paljon 
vuokrarästejä, päihdeongelmia, avioeroja, itsemurhia”, 
Korpela kuvailee.

Hän koordinoi tapaamisen, jossa oli mukana kaupun-
gin valtuutettuja sekä sosiaalipuolen johtajistoa. Osa-
puolet sopivat muun muassa yhteisistä pelisäännöistä. 
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”Yhden ryhmän kanssa kävimme myös eduskunnassa 
puhumassa toimeentulotuen perusosasta 7 % asumisen 
omavastuun poistamiseksi”, Korpela kertoo.

Nykyisin hän kuuluu pieneen vaikuttajaryhmään, 
joka on tänä keväänä esimerkiksi yrittänyt tavata Kelan 
valtuutettuja, eli eduskunnassa tällä hetkellä istuvien 
puolueiden kansanedustajia. Vaikuttamistyön keskiössä 
on ollut Kelan käyttämien kohtuullisten asumiskustan-
nuksien normit Helsingissä, jotka vaikuttajaryhmän 
mielestä eivät vastaa todellisia kustannuksia.

”Tuomiokirkkoseurakunnan alueella on ihmisiä, 
joiden asumiskustannukset ovat korkeammat, mitä Kela 
määrittelee Helsingin osalta. Täälläkin pitää kuitenkin 
olla oikeus asua, vaikka olisi työtön, pienellä eläkkeellä, 
palkalla tai elämän tilanteesta johtuen taloudellisesti vai-
keata. Ongelmallista on se, että Helsingistä on vaikea saada 
edullista vuokra-asuntoa, jonka vuokra vastaa Kelan koh-
tuullisia asumiskustannuksia”, Korpela selittää ja jatkaa:

”Olen erittäin pettynyt, että tämän 30-vuotisen urani 
aikana esimerkiksi toimeentulotuen perusosa ei ole kas-
vanut siinä suhteessa, mitä elinkustannukset puolestaan 
ovat Suomessa nousseet.”

Kuten Korpelan uran alussa 1990-luvun laman aikaan, 
myös tämänhetkinen tilanne yhteiskunnassa on huoles-
tuttava. Hän kertoo, että diakoniatyössä näkyy jo selvästi 
inflaation ja ruuan hinnan nousun vaikutus vähävarais-
ten ihmisten arkeen. 

”Me ollaan Suomessa nyt taloudellisesti tiukalla. 
Toivoisin, että globaalitilanne muuttuisi, koska vaikutuk-
set eivät ole yksistään Suomesta johtuvia, kun ajatellaan 
koronasta ja Ukrainan sodasta kumpuavia vaikutuksia.”

Korpelaa huolestuttaa myös ihmisten mielenterveys ja 
mahdollisuudet saada apua tarpeeksi ajoissa.

”Tällaiset tilanteet ja asiat myös ahdistavat ihmisiä, 
mikä on täysin ymmärrettävää. Olen erittäin huolissani 
ihmisten psyykestä. Tällä hetkellä on vaikeaa päästä mie-
lenterveyspalveluiden piiriin varsinkin, jos ihmisellä on 
myös päihdeongelma.”

Synkkien uutisotsikkojen ja epävarmuuden keskeltä 
voi kuitenkin löytää myös toivoa. 

”Itse uskon, että toivoa on aina. Askel askeleelta men-
nään eteenpäin, ja apua kannattaa kysyä tilanteessa kuin 
tilanteessa”, Korpela kannustaa.

”Rohkaisen ihmisiä ottamaan yhteyttä”
Korpela kokee diakoniatyön antoisimmaksi osaksi ihmis-
ten kanssa työskentelyn. 

”Rohkaisen ihmisiä ottamaan yhteyttä. Aina me ei voi-
da auttaa, vaan joudutaan tuottamaan pettymys, mutta 
yritämme silti miettiä asiakkaan kanssa yhdessä suuntaa 
ja ohjata häntä eteenpäin. Taloudellisen avun antaminen 
on meillä rajallista. Lähtökohtaisesti edellytämme, että 
ensin on haettu Kelalta ja kaupungilta harkinnanvaraista 
toimeentulotukea, mutta tietysti kartoitamme tilanteen 
kaikesta huolimatta.”

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa diakonia 
järjestää kohtaamispaikkoja, ruokailuja, leirejä, retkiä ja 
ryhmätoimintaa sekä tarjoaa keskusteluapua.

”Jos tuntuu, että haluaisi keskustella tai ei tiedä, kehen 
ottaisi yhteyttä ja mistä hakisi apua, kannattaa mei-
dän nettisivuilla täyttää yhteydenottolomake. Tyhmiä 
kysymyksiä ei ole. Sitä parempi, mitä aikaisemmin ottaa 
yhteyttä ja hakee apua. Voi vaikka käydä keskustelemassa 
muutaman kerran, ja katsotaan yhdessä, miten kannattaa 
jatkaa eteenpäin”, Korpela kehottaa. 

”Kirkkoon kuulumisesta me ei edes 
kysytä, vaan olemme kaikkia varten”

JOULUAVUSTUKSET
Yksinelävien joulu

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta tarjoaa Yksinelävien 
joulun 23.–26.12.2022 kulttuurikeskus Sofiassa Vuosaares-
sa. Joulunvieton hinta on edullinen, 40 €. Matkat tapah-
tuvat yhteiskyydillä. Luvassa on monenlaista jouluista 
ohjelmaa, johon jokainen voi osallistua oman valintansa 
mukaan. Yksinelävien joulu on tarkoitettu ensisijaisesti 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuville 
vähävaraisille ja ensikertalaisille. Muualla asuvia voidaan 
ottaa varasijoille. Mukaan mahtuu 10 osallistujaa. 

Sitovat ilmoittautumiset 14.–24.11.2022 Tuomio-
kirkko seura kunnan virastoon soittamalla p. 09 2340 6100 
(ma–ti 9–15, ke 12–17, to–pe klo 9–12). Sähköpostilla 
( tuomiokirkko.srk@evl.fi) voi pyytää takaisin soiton vi-
rastosta. Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään kaavake, 
jossa kysytään mm. ajantasaiset yhteystiedot: ilmoittau-
tuneisiin otetaan yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä 
puhelimitse tai sähköpostilla taloudellisen tilanteen 
selvittämiseksi. Jos puhelimeen tai sähköpostiin ei vastata, 
voi paikan menettää. Peruutuksista ja varatulle paikalle 
osallistumatta jättämisestä laskutamme 100 €, mikäli 
ilmoittautunut ei voi esittää lääkärintodistusta.

Apua lapsen joululahjan hankkimiseen

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvien 
toimeentulotuen rajoilla olevien lapsiperheiden on 
mahdollista hakea lahjansaajaksi Rakenna joulupuu 
-keräykseen. Lasten 40 € joululahjakorttitoiveita kerätään 
14.11.2022 asti. Ole ajoissa yhteydessä oman alueesi diako-
niatyöntekijään perheesi tilanteen selvittämiseksi.

Diakonian jouluavustusten hakeminen

Jouluavustukset ovat toimeentulotuen rajoilla eläville. 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan alueella yksin 
asuvien ja perheiden on mahdollista hakea seurakunnan 
jouluavustuksia ruokaan. Otathan yhteyttä viimeistään 
9.12.2022 oman alueen diakoniatyöntekijään taloustilan-
teesi selvittämiseksi.
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Jos haluat tukea elämäntilanteesi selvittämiseen ja 
jaksamiseen, tavoitat diakoniatyöntekijän varmimmin 
keskiviikkoisin klo 12–12.30 Annankulmassa (Annan-
katu 14 D), Hyvän toivon kappelissa (Länsi sataman-
katu 26–28) tai puhelimitse. Muuna aikana voit soittaa, 
jättää viestin ja yhteystietosi vastaajaan tai lähettää 
sähköpostia etunimi.sukunimi@evl.fi. Voit myös 
täyttää nettisivuillamme olevan yhteyden otto pyyntö 
-lomakkeen. 

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot: 
 helsinginseurakunnat.fi/  
tuomiokirkkoseurakunta/artikkelit/ 
diakoniaauttaajatukee



täydellisen torttutaikinan sijaan leivo 
lähimmäistä tai itseäsi lempeästi. Kun 
stressi siltikin valtaa, on liike paras lääke. 
Seuraa seuraavia ohjeita ja koe helpotus. 
Katso hartaus video oheisesta QR-koodista.

Sytytämme joulukynttilän sisällemme. 
Sytytämme kynttilän, joka loistaa Jumalan valoa. 
Kynttiläsi liekki on rakkauden ja hellyyden liekki.

Paina sormesi ja kämmenesi yhteen. Paina käsiesi kynttilä 
rintaasi vasten. Tunne, miten kynttiläsi liekki loistaa ja 
lämmittää sisälläsi. Tunne, miten se kertoo, että riität, että 
sinä loistat. Tunne miten joulukynttilän liekki sinussa kertoo; 
Kristus syntyy. 

Hannu, Mari ja Sara -papit Hyvän toivon kappelilta

JOULU VALMISTELUJEN 
UUVUTTAMILLE, STRESSIÄ 

KOKEVILLE
Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, 
näkee suuren valon. 
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, 
loistaa kirkkaus. 
Sinä teet runsaaksi riemun, 
annat suuren ilon.
Jesajan kirja 9:1

Koetko paineita joulun vietosta? Tuntuuko, että omat tai 
toisen odotukset juhlapyhien onnistumisesta ovat liian 
suuret? Pelkäätkö, että et jaksa lunastaa toiveita? Älä huoli, 
et ole yksin epäilyjesi kanssa. Myös me Hyviksen papit 
koemme joulustressiä. Tässä kohdin hienoinen ajatusten 
kirkastaminen auttaa; täydellistä joulua ei ole. Joulu on 
ihmisen muotoinen; näköisesi ja kokoisesi. Putipuhtaiden 
perimmäisten kaappien sijaan keskity helliin hetkiin; 

Mera information och hela vårt proigram hittar du på
helsingforsforsamlingar.fi/johannes

Hosianna! högmässa 27.11 kl 12 i Johanneskyrkan
Julfest för unga vuxna 7.12 kl  18-21 i Högbergssalen
Julmusik "Mysterium nativitatis" 11.12 kl 18 i Johanneskyrkan
Barnens vackraste julsånger 14.12 kl 18 i Pauluskyrkan
De vackraste julsångerna 18.12 kl 15 i S:t Jacob
och 21.12 kl 18 i Gamla kyrkan

Advent och jul i Johannes församlingAdvent och jul i Johannes församling

Varmt välkomna!Varmt välkomna!

Julböner på julafton:
kl 11 i Folkhälsanhuset i Brunakärr
kl 14 i S:t Jacobs kyrka
kl 14 i Johanneskyrkan
kl 15 i Gamla kyrkan
kl 22 i Johanneskyrkan

Rakenna joulupuu -keräys
Tuota vähävaraisen perheen lapselle 
joulu iloa lahjakortilla. Lasten lahja kortti-
toiveita on noudettavissa joulu kuusista 
ensimmäisenä adventtina sunnuntaina 
27.11.2022 Tuomio kirkon ja Vanhan kirkon 
klo 10 sekä Hyvän toivon kappelin klo 
12 alkavien messujen päätyttyä. Lahja-
kortti toiveet on kerätty alueemme vähä-
varaisten perheiden lapsilta.

Lahjoita vähävaraisten lähimmäisten hyväksi  
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön kautta:

KERÄYSLUPA: RA/2020/1533

LAHJOITUSTILI: FI491237 3000 1756 76, VIITENUMERO 2260

MOBILEPAY: 16005 
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uskottu
toivottu
rakastettu

Tulevaisuuden kirkko

#SEURAKUNTAVAALIT

Äänestyspaikat ja vaalikone: seurakuntavaalit.fi 

ENNAKKOÄÄNESTYS  8.– 12.11.2022
VAALIPÄIVÄ  20.11.2022

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta haluaa olla seurakuntalaistensa nä-
köinen Toivon yhteisö – mukana sekä arjessa että juhlassa. Toiminnan 
linjauksiin ja työyhteisöön on tulossa merkittäviä muutoksia, joihin nyt 
valittava seurakuntaneuvosto pääsee vaikuttamaan. Äänestämällä sinä 
olet päättämässä muutosten suunnasta. Jokaisen ääni on tärkeä. Kiitos, 
että kannat vastuuta kotiseurakunnastasi!


