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AjAnkohtAiStA

yhteiSVAStuu 2019 tukee 
lASten jA nuoRten koulutuStA 

su 3.2. klo 10 Kynttiläpäivän messu  
Kallion kirkossa. Yhteisvastuukeräys 
alkaa. 

to 14.2. klo 16-18 Ystävänpäivän  
Yhteisvastuurieha Kallion kirkonmäellä. 

Kirkon pihassa mm. koiravaljakko, palo
auto ja makkaranpaistoa. Kirkossa arpa
jaiset ja ystävänpäivän puffetti. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle. Illan päätteeksi 
Kivimessu kirkossa klo 18.

Lähde lipaskerääjäksi! Anna aikaasi 
Yhteis vastuukeräykselle, vaikka vain  
muutama tunti ja toimi hyvä asian puolesta. 
Ota yhteyttä: Sari Pentikäinen p. 050 551 
6652 tai sari.pentikainen@evl.fi

Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan Suomessa 
vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua 
esimerkiksi avustamalla maksullisten  
opiskeluvälineiden hankinnassa.  
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Maailman katastrofialueilla keräyksen 
tuotolla tuetaan laadukasta koulutusta 
lapsille ja nuorille. Turvalliset koulura
kennukset ja koulutetut opettajat auttavat 
lapsia toipumaan traumaattisista koke
muksista, sopeutumaan uuteen elämän
tilanteeseen ja oppimaan tulevaisuuden 
kannalta elintärkeitä taitoja. Avun vievät 
perille Kirkon Ulkomaanapu, Kirkon 
diakoniarahasto ja paikallisseurakuntien 
diakoniatyö.

VAPAAehtoiStyÖ ViRkiStää jA  
AntAA iloA itSelle jA Muille!

Tulisitko sinä vapaaehtoiseksi pullakus
kiksi noutamaan lahjoitusleipää leipo
moista, vanhusten juttuseuraksi ja ul
koiluttajaksi, Kahvikaisaksi tai kalleksi 

keittämään ja tarjoilemaan kahvia sun
nuntain messuihin Kallion ja Alppilan kir
koille, kirkkopäivystäjäksi iltaisin Kallion 
kirkolle, auttamaan Alppilan tiistairuokai
lussa tai iltakeitolla tai keräämään varoja 
yhteisvastuulle?

Näitä ja muitakin vapaaehtoistehtäviä on 
tarjolla seurakunnassamme. Lisätietoa 
löydät nettisivuillamme olevasta vapaa
ehtoistyön esitteestä. Kaikki vapaaehtoi
set haastatellaan ja perehdytetään sekä 
tarvittaessa koulutetaan tehtäviin. Olet 
lämpimästi tervetullut kirkkoon, joka on 
auki 365 päivää vuodessa, seurakuntaan 
jossa on tilaa kaikille.

Tiedustelut vapaaehtoistyön koordi naat-
tori Maarit van Santen, p. 050 564 6607 
tai maarit.vansanten@evl.fi
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kiRkkoheRRAn teRVehdyS

VAloA kohden!

Eräs uudehko lasten virsi napsuttaa kut
suvasti ”Minulla on valoa varpaissa, siellä 
se valo liikkuu. Näin kun heilutan varpai
ta valonsäde keikkuu ja kiikkuu.” Minulta 
kysyttiin joskus, onko laulu virsi, onko  
se kristillinen. Kyllä se on.

Kun Jeesus sanoo olevansa maailman 
valo, se on sekä lupaus että tehtävä.  
Lu paus siitä, että saamme uskoa valon 
voittavan, mutta myös tehtävä jokaisen 
viedä valoa maailmaan. Seurakunnan 
messut, kokoontumiset ja muu yhteinen 
tekeminen, jota tähän esitteeseen on koot
tu, on tarkoitettu valon lähteeksi elämääsi 
ja arkeesi. Antamaan voimaa. 

Mutta samalla ajatus on, että tuon valon 
voimalla me jokainen levitämme valoa 
arjessa. Tähän tehtävään Sinut on kutsuttu. 

Tuon virren viimeinen säe kertoo, että 
kun katselemme toisiamme valo liikkuu 
ja leviää. Toivon, että tänä keväänä mie
tit, kuka lähimmäinen Kalliossa tarvitsee 
valoa ja vahvistusta. Jos huomaat jonkun, 
jolle yhteinen tekeminen voi olla avuksi 
valoon kulkemiseen, kutsu hänet jouk
koon. 

Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valo. 
Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, 
vaan hänellä on elämän valo. ”

Vahvistutaan yhdessä Jeesuksen valossa. 
Kuljetaan valoa kohden. 

Riikka Reina 
kirkkoherra

Yhteystiedot:  
riikka.reina@evl.fi tai 
p. 09 2340 3610
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kiRkolliSet toiMitukSet

kASte  
Kaste on pienen lapsen ensimmäinen 
kirkollinen juhla, jonka yhteydessä lapsi 
liitetään seurakunnan ja Jumalan suuren 
perheen jäseneksi. Kastetoimituksessa  
lapsen vanhemmat, isovanhemmat ja 
kummit rukoilevat yhdessä papin ja  
seurakunnan kanssa siunausta lapsen 
elämänmatkalle. 

Kallion kirkon Kastepuuhun kiinnitet
tään kaikkien seurakuntaan kastettujen 
lasten nimilehdet sunnuntain messun 
yhteydessä. Vanhemmat, isovanhemmat, 
kummit ja muut läheiset ovat lämpimästi 
tervetulleita kiinnittämään lapsensa nimi
lehden. Lehdet ovat kastepuussa siihen 
saakka, kun lapsi siunataan koulutielle.

konFiRMAAtio  
Konfirmaatiossa nuori sitoutuu itse seura
kunnan kanssa yhteisen uskontunnustuk
sen kautta siihen uskoon, johon hänet on 
lapsena kastettu. Konfirmaatio voi tapah
tua joko rippileirin tai aikuisena yksityis
rippikoulun päätteeksi. Mikäli aikuista 
ei ole kastettu lapsena, hänet kastetaan 
seurakunnan jäseneksi aikuisrippikoulun 
yhteydessä. 

AVioliittoon VihkiMinen 
Avioliitto on kahden ihmisen välisen 
rak kauden symboli. Vihkitoimituksessa 
vihittävät ottavat toinen toisensa aviopuo
lisoiksi ja tunnustavat sen julkisesti Juma
lan ja läheistensä edessä. Vihkitoimitus 
voidaan suorittaa kirkossa, kappelissa, 
muussa tilassa tai vaikka kotona suure
na juhlatilaisuutena tai pienimuotoisesti. 
Ennen vihkimistä tulee tehdä avioliiton 
esteiden tutkintapyyntö kirkkoherranvi
rastossa aikaisintaan 4 kk ennen ja vii
meistään viikkoa ennen vihkitoimitusta. 

hAutAAn SiunAAMinen   
Läheisen kuolema tuo mukanaan suu
ren surun, elämänmuutoksen ja ikävän. 
Siunaustilaisuudessa vainajan omaiset 
ja pappi kokoontuvat yhteen saattamaan 
vainajaa hänen viimeiselle matkalleen 
rukouksin ja häntä muistaen. Haluamme 

eläMän tAitekohtien kiRkko

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

äärellä, rakkauden juhlinnassa, haasteiden keskellä ja kuoleman  
kohdatessa – ja juuri sinua varten. Itse toimitus ja siihen liittyvät  

juhlatilat ovat seurakuntalaisille ilmaisia.
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tukea Sinua surussasi. Hautajaiset on 
mahdollisesta järjestää arvokkaasti ilman 
suuria kustannuksia. Apua järjestelyihin 
saat kirkkoherranvirastosta tai hautauk
sen toimittavalta papilta.

Muut kiRkolliSet toiMitukSet 
Muita kirkollisia toimituksia ovat esimer
kiksi kodin siunaaminen, yksityinen rippi 
ja erilaiset rukoushetket.  

Lisätietoja kirkollisista toimituksista sekä 
papin ja tilojen varaamisesta saa kirkko-
herranvirastosta, p. 09 2340 3600. Itse 
toimitus ja siihen liittyvät juhlatilat ovat 
seurakuntalaisille maksuttomia.

keSkuSteluAPuA jA tukeA

Ihmisen elämässä tulee joskus eteen tilan
teita, joissa omat voimat eivät enää tunnu 
riittävän ja ulkopuolinen tuki ja apu ovat 
tarpeen. 

Kallion seurakunnan papit ovat tavatta
vissa rippiä, sielunhoitoa ja keskustelua 
varten Kallion kirkossa joka arkipäivä  
klo 16–19.  Papeille voi myös varata erilli
sen keskusteluajan kirkkoherranviraston 
kautta, p. 09 2340 3600, tai ottamalla 
pappiin henkilökohtaisesti yhteyttä.

Seurakuntamme diakoniatyöntekijät 
auttavat sekä taloudellisissa vaikeuksissa 
että muiden elämänkysymysten keskel
lä. Olet tervetullut keskustelemaan juuri 
sinua askarruttavista asioista – pohditaan 
yhdessä ja etsitään sinua tai läheistäsi 
auttavia ratkaisuja.

Diakonien ajanvaraus tapahtuu puheli-
mitse ma, ti, to klo 9–10 ja ke klo 12–13 
numerosta p. 09 2340 3618 tai paikan 
päällä diakoniatoimistossa,  
os. Kotkankatu 2.
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kAllion kiRkko 

MeSSu sunnuntaisin ja muina pyhä 
päi vinä klo 10. Jokaisella pyhäpäivällä  
on oma aiheensa ja siihen liittyvät Raa  
 ma tun tekstit. Kirkon eteisessä olevaan  
esirukous  laatikkoon jätetyt rukous  
pyynnöt liitetään viikon aikana jumalan  
palvelusten esi rukoukseen. Kallion seura
kunnan jumalanpalvelukset ovat pääsään
töisesti ehtoollis jumalan palveluksia eli 
messuja. Messun jälkeen juodaan kirkko
kahvit Kappelisalissa. 

iltAMeSSu maanantaisin klo 18. Lyhyt, 
yksinkertainen ehtoollispalvelus. 

lähdeMeSSu tiistaisin klo 18. Lähde
messu on intiimi ja tunnelmallinen messu 
Hiljaisen lauantain krusifiksin äärellä. 
Lähde on paitsi virvoittava pysähdys 
arjen vaelluksessa, myös kehotus, joka 
lähettää palvelemaan lähimmäisiä omassa 
arjessamme. Aukaisitpa kirkon ovet ensi 
kertaa, tai etsit paikkaa johon kotiutua, 
olet tervetullut! 

hiljAinen RukouSlAuluMeSSu 
keski viikkoisin klo 18.
Mietiskelevä messu tarjoaa lepoa keski
aikaisissa gregoriaanisissa lauluissa ja 
psalmeissa. Voit levätä laulujen harmoni

assa kuunnellen tai itse osallis tuen lau
lamiseen. Messussa avustaa esi laulajien 
ryhmä Anima mea, jota johtavat vuorotel
len HilkkaLiisa Vuori ja Johanna Korho
nen. Anima mean harjoituksiin Kallion 
kirkolle ovat tervetulleita kaikki haluk
kaat! Anima mea esilauluryhmän avoin 
harjoitus kirkossa klo 17.

hiljAiSen RukouSlAulun kelttiMeSSu 
keskiviikkoisin 23.1., 27.2., 20.3., 10.4., 
ja 15.5. Lauluissa ja sävelmissä kuuluu 
kelttiläinen keskiaikainen kristillinen 
hengellisyys, jonka ytimessä ovat vie
raanvaraisuus, luonnon ja sen eläjien 
kunnioittaminen tasavertaisina, käytän
nöllisyys rukouksessa ja myötätuntoinen 
rinnalla kulkeminen. Perinne kumpuaa  
ensimmäiseltä vuosituhannelta. 

keSki AikAinen MeSSu Ristin tie keski
aikaisin sävelin In manus tuas – Sinun 
käsiisi, Herra pitkäperjantai 19.4.2018 klo 
18 Kallion kirkossa.  

yhteyden kiRkko

Sinä ja minä, aikuiset ja lapset, me kaikki, yhdessä, 
Jumalan kasvojen edessä. Raa matun sanaa, virsiä, 

hiljai suutta, rukousta ja yhteinen ehtoollis pöytä.  
Messuja on monen makuun – tule ja löydä omasi!
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Anima mean kaikille avoimet harjoitukset 
ma 15.4. klo 18.30–20 seurakuntakodilla 
ja pe 19.4. klo 16 alkaen Kallion kirkossa.

kiViMeSSu torstaisin klo 18. Uusia eväitä 
arkeen sanan, virsien ja ehtoollisen kautta. 
Pop up messukuoro kokoontuu harjoit
telemaan messun virsiä ja lauluja klo 17 
alkaen kanttori Tommi Niskalan johdolla. 
Jos haluat tulla mukaan tekemään mes-
sua yhdessä (esirukous, ehtoollisavustus, 
tekstinluku), niin ota yhteyttä pappeihin 
Mari Mattssoniin, p. 050 380 3285.

iltAMeSSu perjantaisin klo 18.  
Messun toimittaa pääsääntöisesti rovasti 
VeliMatti Hynninen. 

jokA ARkiPäiVä klo 7.30 Aamurukous, 
klo 12 Päivärukous, klo 16 Päivän raama 
tunluku, klo 18 Iltakirkko. Pappi paikalla 
arkisin klo 16–19. Lauantaisin aamu
rukous klo 9. 

SkidikiRkko 6.1., 10.2. ja 24.3. klo 16 
koko perheelle ja erityisesti perheen pie
nimmille. Skidikirkon jälkeen kirkkokah
vit ja mehut. 

tuoMASMeSSun ehtookellot la 19.1.,  
la 9.2., la 9.3., la 13.4. klo 17. Messu alkaa 
hiljentymisellä ja musiikin kuuntelulla 
ja päättyy klo 18 ehtookellojen soittoon. 
Pastori Pirjo Kantala, musiikkivastuussa 
kuoro, Juha ja Inna Vintturi.

kAhVikAiSAt jA -kAllet
Tykkäätkö tarjoilla tai leipoa? Tule vapaa
ehtoiseksi kirkkokahveille. Kahvikaisat 
ja kallet kattavat kirkkokahvit Kallion 
kirkon klo 10 messun jälkeen. Pääset 
mukaan myös Yhteisvastuutapahtumiin, 
leipomaan pullaa ja munkkeja, tekemään 
simaa ja paistamaan vohveleita.  

Iloisen tekemisen lomassa ryhmäläisten 
kanssa tulee tutuiksi. Ota yhteyttä Marja 
Kotakorpi marja.kotakorpi@evl.fi tai  
p. 050 594 2374.

AlPPilAn kiRkko 

SuoMenkieliSet juMAlAnPAlVelukSet 
sunnuntaisin klo 11 ja 16. 

Klo 11 kirkossa kokoontuu tuttu ja perin
teinen sunnuntaiaamun MeSSu. Tämä 
Alppilan oma messu toteutetaan perintei
sin menoin oman kanttorin ja papin joh
dolla. Tähän kodikkaaseen aamumessuun 
on helppo tulla mukaan rauhoittumaan 
ja virkistymään sunnuntaiaamuna viikon 
päätteeksi.

Tässä jumalanpalveluksessa jokainen saa 
olla mukana tavalla, joka tuntuu itsestä 
hyvältä. Voit osallistua messuun seura
kuntalaisena kirkon penkissä tai monen
laisissa tehtävissä, kuten tekstinlukijana, 
ehtoollisavustajana tai vaikkapa palvellen 
kirkkokahveilla. Messuavustajaksi voit 
ilmoittautua pappi Pauliina Lindforsille.

Klo 16 kokoontuu musiikillisesti nuorek
kaampi ja rento tASAuSMeSSu, joka toteu
tetaan seurakuntalaisten ja vapaaehtois
ten johdolla yhteistyössä Lähetysseuran 
kanssa. Messun päätyttyä kirkkokahvit. 
Lisätiedot toiminnanjohtaja Petri 
Patronen petri.patronen@evl.fi tai  
050 5756 550. Jos haluat mukaan vapaa-
ehtoiseksi suunnittelemaan ja toteutta-
maan messua ota yhteyttä Aino Malmiin 
0443638986 tai aino.malmi@gmail.com.  

Olet lämpimästi tervetullut molempiin 
messuihin sellaisena kuin olet. 
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kiinAnkielinen juMAlAnPAlVeluS 
sunnuntaisin klo 13. 

unkARinkielinen MeSSu sunnuntaisin 
sunnuntaisin 13.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5.  
klo 11 Alppilan kirkon kappelisalissa. 

ViRon- jA SuoMenkielinen yhteiSMeSSu 
sunnuntaina klo 11. 20.1. EELK pastori 
Peeter Paenurm, 24.2 Viron itsenäisyys
päivän juhlamessu viroksi, EELK piispa 
Tiit Salumäe, 17.3 EELK pastori Peeter 
Paenurm , 21.4 EELK pastori Peeter Pa
enurm, 19.5 EELK piispa Tiit Salumäe.

Messua johtaa vironkielinen pappi, avus
tavana pappina Kallion seurakunnan 
pappi. Messun musiikista vastaa kanttori 
Dagmar Õunap. Saarna on sekä viroksi 
että suomeksi. Lisätietoja yhteismessusta 
Dagmar Õunap dagmar.ounap@evl.fi  
tai +358 50 3259 596 ja Petri Patronen  
petri.patronen@evl.fi tai 050 5756 550.  

jo 20 VuottA SAteenkAARityÖtä  
kAllion SeuRAkunnASSA!
SAteenkAARiMeSSu lauantaisin 26.1., 
23.2., 30.3. 22.4. toisen Pääsisäispäivän 
messu ja 25.5. klo 17. Alppilan kirkolla. 
Messussa mukana messukuoro Ääniset. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. Lisätietoja 
messuista ja sateenkaarityöstä pastori 
Jaana Partti, p. 050 380 3289.

helluntAin MonikulttuuRinen MeSSu 
9.6. klo 11. Dagmar Õunap, Vivika Oksa
nen, Petri Patronen yhdessä Alppilassa 
kokoontuvien eri kieliryhmien kanssa. 

tule MukAAn! Messuihin voi osallistua 
myös monenlaisissa avustavissa tehtä
vissä, mm. muusikkona, tekstien lukijana, 
keittiöapulaisena tai eteispalvelijana. 
Lisätietoja toiminnanjohtaja Petri 
Patronen, p. 050 5756 550 ja pappi 
Pauliina Lindfors p. 050 4620 987. 

ViRonkielinen tyÖ

ukulelen AlkeiSkuRSSi
Alppilan kirkon pieni sali joka toinen 
keski viikko klo 18.15–19.15 16.1. alkaen. 
Ukulele on helppo ja nopeasti omaksutta
va soitin. Tällä alkeiskurssilla tutustutaan 
ryhmässä ukulelen soiton perusteisiin, 
sen viritykseen ja soittotekniikkaan. Kurs
silla opetellaan muutamia helppoja soin
tuotteita, joilla säestetään lauluja. Mitään 
etukäteistaitoja ei tarvita. Opetus viroksi/
suomeksi. Sitovat ilmoittautumiset 13.1 
mennessä: dagmar.ounap@evl.fi

Alkeiskurssi jatkuu 27.3.2019 jatkokurs
silla, jonne voivat ilmoittautua alkeiskurs
sin käyneet tai riittävät taidot omaavat 
henkilöt. Sitovat ilmoittautumiset 24.3 
mennessä: dagmar.ounap@evl.fi 

konSeRtit
Alppilan kirkossa lauantaina 5.1. klo 15. 
Kiilin vanhamusiikkiensemble Virosta 
solisteineen, johtaa Heili Meibaum. Kon
sertissa musiikkia 1200–1500luvulta.  
Vapaa pääsy, ohjelma 10€. 

Alppilan kirkossa lauantaina 13.4. klo 17. 
”Minu arm”. Neljä nuorten naisten kuoroa 
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Virosta. Johtaa Toomas Voll. Vapaa pääsy, 
ohjelmamaksu.

ViRo-iltA 
Alppilan kirkon kappelisalissa ti 9.4.2019 
klo 18–19.30. 
Alppilan kirkossa on järjestetty Viro 
aiheisia iltoja jo neljä vuotta. Kahdes
ti vuodessa pidettävien iltojen vieraina 
nähdään kiinnostavia virolaisia ja viron 
ystäviä, jotka kertovat elämästään ja 
tekemisistään. Kahvitarjoilu. Tarkemmat 
tiedot lähempänä tapahtumaa.

ViRonkieliSet iltAhARtAudet 
Alppilan kirkon kappelisalissa ke 23.1, 
20.2, 20.3, 17.4 ja 15.5 klo 18.30. 

ViRonkieliSen  
SeuRAkuntAtyÖn keRhotoiMintA 

ViRonkielinen RAAMAttuPiiRi 
Alppilan kirkon pieni sali joka toinen 
keskiviikko klo 17–18.30 9.1. alkaen.
Raamattupiirissä keskustellaan kristin
uskoon liittyvistä aiheista, tutustutaan 
pyhään kirjaan sekä keskustellaan siitä 
nousevista teemoista. Olet tervetullut 
mukaan riippumatta siitä, miten tuttu 
raamattu sinulle on.

SiPSik -PeRhekeRho 
Alppilan kirkon kappelisali lauantaisin 
klo 11–14. 19.1, 2.2, 16.2, 2.3, 9.3, 30.3, 
13.4, 27.4. ja 11.5

Perhekerho tarjoaa mahdollisuuden 
vironkieltä puhuvien vetäjien opastuksel
la askarrella, leikkiä, musisoida, laulaa 
ja jumpata – kerhon käytössä on kap
pelisalin lisäksi voimistelusali. Kerhon 
päätteeksi syödään yhteinen lounas. 
Tervetulleita ovat perheet mummoineen 
ja vaareineen. Osallistumismaksua ei ole. 
Etukäteisilmoittautumista ei tarvita. Lisä-
tietoja: pereklubisipsik@gmail.com. 

lASten liikuntAkeRho
Alppilan kirkon voimistelusali  
keskiviikkoisin 9.1. alkaen.
klo 17.15 3–5 vuotiaat
klo 18.15 6–10 vuotiaat
Kerhossa lapset pääsevät kannustavassa 
ilmapiirissä harrastamaan monipuolista 
liikuntaa. Tavoitteena on se, että lasten 
motoriikka, koordinaatio ja yhteistyötai
dot kehittyisivät kerhon aikana. Mukaan 
sisäliikuntavarusteet ja juomapullo. Opet
tajana toimii Maris Vaher. Osallistumis
maksua ei ole. Lisätietoa: liikumisring.
helsingis@gmail.com. 

ViRonkielinen eVAnkeliS-luteRilAinen 
SeuRAkuntAtyÖ helSinGiSSä 
Kallion seurakunta / Alppilan kirkko 
Kotkankatu 2, 00510 Helsinki 
FB: Eestikeelne kogudusetöö Helsingis 
Seurakuntatyötä koordinoi kanttori  
Dagmar Õunap p. +358 50 3259 596  
dagmar.ounap@evl.fi
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SoiVA jA lAulAVA kiRkko

konSeRtit 

konSeRttejA kAllion kiRkoSSA

helSinGin uRkuPäiVien konSeRtit
Naji Hakim (Ranska), urut.  
Lauantaina 30.3. klo 18 
Santeri Siimes, urut. Sunnuntaina 31.3. klo 
16. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Yhteistyössä Organumseuran kanssa.

kAnttoRit kARneVAAlitunnelMiSSA 
tiistaina 30.4. klo 16 Kallion seurakunnan 
kanttoreiden perinteinen wappukonsertti. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €. Väliajalla 
myynnissä simaa ja munkkeja. Konser
tin tuotto menee Yhteisvastuu keräyksen 
hyväksi.

ViRSilAulutilAiSuudet 
lauantaisin 12.1., 9.2., 9.3., 13.4. ja 18.5. 
klo 13 Seurakuntakodilla Lauletaan ja vei
sataan yhdessä. Juontajana Jari Arjoranta, 
kanttorina Jari Koivistoinen. Kahvitarjoilu.

tutuStu SeuRAkuntAMMe koko 
konSeRttitARjontAAn 
www.kallionseurakunta.fi

kuoRot jA kAikille  
AVoiMet lAuluRyhMät

SAlonkikuoRo
maanantaisin klo 18–20 Alppilan kirkon 
kappelissa. Salonkikuoro kutsuu riveihin
sä kokeneita kuorolaulajia varttuneem
masta väestöstä. Ohjelmassa kevyttä ja 
klassista kirkkomusiikkia sekä ikivihreitä. 

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

kAllion kAntAAttikuoRo
keskiviikkoisin klo 18.15–21 
Seurakuntakodilla 

Kallion Kantaattikuoro etsii  
ykkössopraanoa ja kakkostenoria

Bach, Buxtehude, Bartling, Kuula ja Virta
nen. Kiinnostaako kuoro, jonka riveissä 
pääset laulamaan sekä vanhaa että uutta 
musiikkia, isoja kirkkomusiikkiteoksia ja 
suomalaisen kuorolaulun helmiä?

Tervetuloa Kallion Kantaattikuoroon! Nyt 
etsimme joukkoomme ykkössopraanoa ja 
kakkostenoria. Etsimällämme laulajalla 
on aiempaa kuorolaulukokemusta, roh
keutta laulaa omalla äänellään ja tarttua 
uusiin teoksiin. Edellytämme myös sitou
tumista kuoromme säännöllisiin harjoi
tuksiin. Ilmoittaudu koelauluun osoittees
sa kallion.kantaattikuoro@gmail.com

Lisäinfoa kuorostamme: https://fi-fi.
facebook.com/kallion.kantaattikuoro/
www.kallionkantaattikuoro.fi

AniMA MeA –MeSSukuoRo
avoimet harjoitukset Kallion kirkossa 
hiljaisen rukouslaulun messupäivinä  
keskiviikkoisin klo 17 ja lisäksi joka  
toinen maanantai klo 18.30–20  
(21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 6.5.  
ja 20.5.). 21.1. seurakuntakodilla  
(Siltasaaren katu 28). 
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Laulamme keskiaikaisia rukouksia suo
meksi ja latinaksi ja psalmilaulua suo
meksi. Laulut opetellaan korvakuulolta. 
Sinun ei tarvitse osata ns. laulaa eikä lu
kea nuotteja. Ikiaikaiset sävelet soittavat 
kehoamme ja hoitavat meitä. Ohjaajina 
HilkkaLiisa Vuori ja Johanna Korhonen. 
Tule mukaan! 

kiViMeSSun AVoin PoP uP -kuoRo
torstaisin klo 17–18 
Torstain Kivimessujen pop up kuoro  
harjoittelee ennen messua klo 17–18 
Kallion kirkossa. Tule rohkeasti mukaan 
laulamaan ja toteuttamaan messua yhdes
sä gospelhenkisten sävelten siivittämänä! 
Tiedustelut Tommi p. 050 370 5532 tai 
tommi.niskala@evl.fi. 

kuoRolAulukoulu RAAkkujAt
tiistaisin klo 17.30–19.45 Seurakunta
kodilla 22.1., 5.2., 26.2., 19.3., 26.3.,  
2.4. ja 23.4.

Oletko aina halunnut laulaa, mutta et 
ole saanut tilaisuutta? Kuorolaulukoulu 
Raakkujat kokoaa riveihinsä kaikki tai
doista riippumatta. Pääsyvaatimuksena 
on vain paikalle saapuminen. Laulu ja 
hengitystekniikan saloihin perehdytään 
tosimielellä pilke silmäkulmassa, ohjel
mistossa kaikkea mahdollista virsistä 
iskelmiin. Ohjaajana kanttori, musiikin 
maisteri EevaLiisa Malmgren. Hinta 
35 €. Ilmoittautuminen kirkkoherran-
virastoon p. 09 2340 3600 tai kallion
seurakunta.fi/luovan-toiminnan-kirkko. 

SAteenkAARiMeSSukuoRo ääniSet 
torstaisin Alppilan kirkon kappelissa 
klo 17.30–19.30 10.1. alkaen.  
Terve  tuloa mukaan laulamaan!  
Tieduste lut Kimmo Puunenä,  
p. 040 590 0820.
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toiMintAA

SkidikiRkko
Kallion kirkossa sunnuntaisin klo 16
Skidikirkko on koko perheen yhteinen eh
toolliskirkko, jossa on tilaa lasten äänille, 
vuorovaikutukselle ja ilolle. Lapset voivat 
osallistua messun toteutukseen esilaulaji
na, ehtoollisavustajina, tekstinlukijoina – 
mitä muuta vielä keksimmekään? Riittää, 
että saavut paikalle klo 15.30. Skidikirkon 
jälkeen kirkkokahvit ja mehut. 

6.1. VAuVAt GoeS SkidikiRkko. Vauvat 
ja perheet valtaavat Kallion kirkon – messu 
täynnä elämäniloa, laulua ja leikkejä.  
Tervetuloa koko perheen voimin.

10.2. SkidikiRkko jA PehMojen yÖ –  
yhteisen messun jälkeen pehmolelut  
saavat jäädä yökylään Kallion kirkkoon. 
Ks. Tapahtumat!

24.3. MuSkARilAiSet GoeS SkidikiRkko  
– musiikin ja lasten riemu valtaa Kallion
kirkon!

kAikenikäiSten MeSSu
Alppilan kirkon kappelissa kuukauden 
ensimmäisenä keskiviikkona klo 17.45
Lastenohjaaja Tuulikki piirtää ja kertoo 
päivän aiheesta, pappi Pauliina kutsuu 
ehtoolliselle ja kanttori Dagmar Õunap 
vastaa musiikista. Lopuksi jumpataan 
enkelijumppa. Lyhyt kirkkohetki, jossa 
eri ikäiset viihtyvät yhdessä Saat mukaasi 
Alppilan kirkkovihkon, johon voit kerätä 
tarroja ja liimata kiiltokuvia keskiviikon 

messuista. Poikkea samalla yhteisöruo
kailuun syömään kirkon alaaulaan.

6.2. kynttiläkiRkko.  
Pienen kynttilän sytytän iloksi kaikille. 
6.3. tuhkAMeSSu.  
Ota vastaan tuhkaristi otsaasi.
3.4. eläMänleiPäkiRkko.  
Jeesus sanoo: ”Minä olen elämänleipä.”
5.6. helluntAikiRkko. Kirkon synttärit.  

MuSiikkileikkikoulut
maanantaisin seurakuntakodilla,  
Siltasaarenkatu 28, 14.1. (ei 18.2., 22.4.). 
Musiikkileikkikoulussa eli perhemuska
rissa alle kouluikäinen lapsi tutustuu 
yhdessä aikuisen kanssa musiikin perus
asioihin laulaen, loruillen, rytmi ja keho
soittimia soittaen, liikkuen ja kuunnellen.  
Opettajana toimii musiikkipedagogi, 
AMK, Elina Haavisto. Hinta 90€ /kausi. 

RyhMät keVäällä 2019 
klo 9.30–10.15 35 vuotiaat,  
ilman vanhempia 
klo 10.15–11 12 vuotiaat (ryhmä A)
klo 11.15–12 12 vuotiaat (ryhmä B)
klo 12–12.45 alle 1 vuotiaat 

lASten jA PeRheiden kiRkko
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Pidätämme oikeudet muutoksiin  
ikä ryhmissä. 
ilMoittAudu kallionseurakunta.fi/lasten-
japerheidenkirkko/.

AVoin PeRhekAhVilA
Seurakuntakodilla, Siltasaarenkatu 28, 
maanantaisin klo 9–14.30 14.1. alkaen 
(ei 18.2. ja 22.4.)  
Avoin perhekahvila on tarkoitettu kaikille 
lastensa kanssa päivänsä viettäville van
hemmille, isovanhemmille ja hoitajille. 
Tule tapaamaan toisia vanhempia ja jutte
lemaan kahvikupin ääreen lasten leikkies
sä keskenään.  Kahvilasta voit halutessasi 
poiketa maksulliseen muskariin, johon on 
ennakkoilmoittautuminen. 

eSikoiSVAuVAkeRho
Seurakuntakodilla, Siltasaarenkatu 28, 
tiistaisin klo 12–14 15.1. alkaen (ei 19.2.) 
Lapsi tuo perheeseen paljon iloa, työtä ja 
kysymyksiä. Tule keskustelemaan vauva
perheen arjesta ja tutustumaan samassa 
elämäntilanteessa oleviin. Maksuton, ei 
ennakkoilmoittautumista.  

PäiVäkeRho
Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2, ma, to ja 
pe klo 9–12 14.1. alkaen  
Päiväkerho on lasten kohtaamispaikka, 
jossa on tilaa iloille ja suruille, laululle, 
leikille, askartelulle ja eväiden syönnil
le. Välillä rauhoitutaan ja hiljennytään 
kuuntelemaan kertomuksia turvallisesta 
Taivaan Isästä. Päiväkerhossa lapsi saa vi
rikkeitä, harjoitusta ryhmässä olemiseen 
ja vaihtelua päivään. Samalla päiväkerho 
suo vanhemmalle hetken hengähdystauon 
arjen keskelle. Kerhomaksu 75€/kausi.  

PeRhekeRho jA AVoin MuSkARi
Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2, 
tiistaisin klo 10–13 15.1. alkaen. 

Kauden päättää kaikille yhteinen  
keVätMuSkARi 14.5 klo 10.30 
Alppilan kirkon muskarit ovat avoimia 
kaikenikäisille lapsille vauvoista lähtien. 
Lapsi osallistuu muskariin yhdessä oman 
aikuisen kanssa. Opettaja, musiikkipeda
gogi ylempi AMK Terhi Orpana huomioi 
lasten iän ja kehitystason. Tule mukaan 
maksuttomaan musiikkileikkikouluun, 
johon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen!  

I muskari klo 10–10.30 
II muskari klo 10.30–11  
Perhekerho klo 10.30–13 

Muskareiden jälkeen avoin perhekerho, 
jossa on vapaata yhdessäoloa klo 13:een 
asti. Tarjolla on mukavaa seuraa, ver tais
tukea ja pientä purtavaa. Samassa tilassa 
on lasten leikkihuone. Muskarissa ja  
perhekerhossa mukana ovat myös  
lasten ohjaaja Tuulikki Karu ja pappi  
Pauliina Lindfors. Olemme mukana  
sinua varten!

AlPPilAn kiRkon iltARuokA
Alppilan kirkon ala-aulassa keski-
viikkoisin 6.2., 6.3., 3.4. ja 5.6. klo 17
Hyvää seuraa ja vapaaehtoisten valmis
tamaa kasvisoppaa tarjolla 1€ hintaan. 
Tiedus telut Johanna Hautakorvelta 
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johanna.hautakorpi@iki.fi tai p. 040 523 
8202. Oletpa sitten nuori tai varttuneem
pi, poikkea samalla illan kAikenikäiSten 
MeSSuun Alppilan kirkon kappelissa klo 
17.45. Tiedustelut pauliina.lindfors@evl.fi

VAPPuBRunSSi 
Alppilan kirkon ala-aulassa 1.5 klo 11 
Alppilan iltaruokailun järjestämänä. 
Tiedus telut Johanna Hautakorvelta  
johanna.hautakorpi@iki.fi tai  
040 523 8202

lASten PeRjAntAit
Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2,  
perjantaisin klo 10–12 18.1. alkaen 
Monipuolista ja hauskaa ohjelmaa lap
siperheille. Tarkka ohjelma selviää myö
hemmin. Kaikki tapahtumat ovat ilmaisia! 
Lisätietoja Anu Rask p. 040 509 3515. 

tAPAhtuMiA jA tukeA

PeRheleiRi
Korpirauhassa 8.-10.2.
Perheleirille ovat tervetulleita kaiken
ikäiset ja kaikenlaiset lapset vanhempi
en, isovanhempien tai kummien kanssa. 
Leirillä on luvassa monenlaista toimintaa 
yhdessä ja erikseen niin sisällä kuin ulkona 
esim. askartelua, saunomista, perhemes
su, pelejä, makkaranpaistoa nuotiolla ja 
muuta mukavaa. Perheet voivat osallistua 
aktiviteetteihin oman harkintansa mu
kaan. Perheleirin hinta on aikuiselta 50 € 
ja lapselta 30 € (alle 5vuotiaat ilmaiseksi). 
Ilmoittaudu 23.1. mennessä kallionseura
kunta.fi/lastenja-perheiden-kirkko/.

PehMojen yÖ
Kallion kirkossa 10.–11.2.
Kallion kirkon lastentilan Leevilammas 
ja pehmolelut kutsuvat sinun pehmolelusi 
yökylään Kallion kirkkoon sunnuntaina 

10.2. Tule pehmolelusi kanssa Skidikirk
koon klo 16, sen jälkeen yhteisille kakku
kahveille. Pehmojen yökyläily päättyy  
maanantaina 11.2. klo 16 Pehmojen  
Raamatunlukuhetkeen ja siunaukseen. 

yV-PeRhetAPAhtuMA 
14.2. klo 16–18 Kallion kirkolla ja  
Kirkkopuistossa  
Pikkurahalla mukavaa tekemistä koko 
perheelle mm. paloautoon tutustumista, 
yvkahvila, grillimakkaraa sekä säävarauk
sella hevosajelua. Tapahtumassa mukana 
Kallion Leijonat, Kahvikaisat ja muita  
vapaaehtoisia sekä diakonian ja kasva
tuksen työntekijät

VAuVojen VäRikylPy
Alppilan kirkolla keskiviikkona 8.5. klo 10 
Sopii yli 4kk ikäisille vauvoille aikuisen 
kanssa. Maksuton, yhteistyössä Brahen 
leikkipuiston kanssa.  
Ohjaajana Riitta VirtanenKakriainen. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pauliina.
lindfors@evl.fi tai tuulikki.karu@evl.fi. 

lASten PääSiäiSVAelluS 
9.–12.4. ja 16.–17.4. Seurakuntakodilla, 
Siltasaarenkatu 28 
Hiljaisen viikon tapahtumista yhdessä 
ihmetellen ja monin aistein. Sopii myös 
lapsiryhmän pienimmille. Ryhmille en
nakkoilmoittautuminen. Tiedustelut: tytti.
friberg@evl.fi.
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BRAhen leikkiPuiSton PääSiäiSMuSkARi
Brahen leikkipuistossa. perjantaina 12.4. 
klo 10.30
Lastenohjaaja Tuulikki ja Pauliinapappi 
laulattavat ja leikittävät perheen pienimpiä. 

VARhAiSkASVAtukSen  
tyÖntekijÖiden toRni-tReFFit 
13.5, 16.5, 20.5, 23.5 ja 27.5. klo 17–19
Kahvittelua, keskustelua, kapuamista. 
Tervetuloa tutkailemaan Kallion seutua 
maanpintaa korkeammalta. Valitse itsellesi 
sopiva päivä ja kiipeä Kallion kirkon tor
niin tutustumaan työympäristöösi uudesta 
näkövinkkelistä ja ihailemaan maisemia 
(säävaraus) tai tule kahville moikkaamaan. 
Ilmoittautumalla varmistat kahvin riittä
misen myös sinulle. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset: tytti.friberg@evl.fi. 

lASten keVätkiRkot
21.5, 22.5. ja 23.5. Kallion kirkossa  
klo 9.30
Ryhmille ennakkoilmoittautuminen. 

keVätRetki
maanantaina 27.5. klo 10–16.
Tervetuloa lasten ja perheiden kevätret
kelle Helsingin edustalle, Mustasaareen. 
Seurakunta tarjoaa lauttamatkat ja kahvit, 
lounas (2018 hinta aikuiset 9 €, lapset  
0–5 v. 1 €/ikävuosi ja 6–12 v. 6 €) oma
kustanteinen. Ilmoittautuminen kerhoissa 
ja tytti.friberg@evl.fi.

PiSARA-SuuRleiRin  
PeRheleiRi 
Partaharjulla,  
Pieksämäellä 
24.–29.7. 
Ilmoittaudu mu
kaan kesän 2019 
hauskimmalle 

leirille! Pisara on järjestyksessään jo 18. 
suurleiri. Suurleirit ovat olleet kouluikäis
ten suurta juhlaa jo vuodesta 1951, mutta 
vuonna 2019 juhlitaan kaikenikäisten las
ten, nuorten ja perheiden kanssa. Joka 4. 
vuosi järjestettävä suurleiri on perinteinen 
telttaleiri. 

Perhelän kylä perheleirin on tarkoitettu 
erityisesti alle 9 v. lapsille yhdessä van
hempien, isovanhempien ja/tai kummien 
kanssa. Leirin hinta on130 €/aikuinen ja 
yli 10v., 39 vuotiaat 65 € ja alle 3 v. ilmai
seksi. Perheleirille voi osallistua myös vain 
viikonlopun ajaksi puoleen hintaan. Per
heleiriläisille myös asuntovaunupaikkoja 
á 25 €. Ilmoittautuminen 30.3. mennessä 
kallionseurakunta.fi/tyttojen-ja-poikien-
kirkko. Leirisivut www.pisaraleiri.fi  
päivittyvät jatkuvasti. 

tietojA ilMoittAutuMiSeStA
Leireille ja tapahtumiin ilmoittautuminen 
on sitova. Viimeinen ilmoittautumispäi
vä on tapahtuman viimeinen maksuton 
peruutuspäivä. Tämän jälkeen tulleista 
peruutuksista hyvitämme osallistumis
maksun vain lääkärintodistusta vastaan. 
Huom! Pisaraleirin viimeinen peruutus
päivä on 15.5. Lisätietoja tytti.friberg@evl.
fi tai p. 050 380 3252. 
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keRhot

näytelMäkeRho 12-15 V.
keskiviikkoisin klo 17.30–19  
Suonionkatu 7B kerhotilassa 6.2.–10.4.
Oletko aina halunnut näytellä?  
Nyt siihen on mahdollisuus Elinan, Fan
nyn ja Helkan johdolla. Kevään aikana 
tehdään näytelmä ja valmistetaan siihen 
rekvi siitta. Rohkeasti mukaan!

kiRkonRotAt jA  
kAttiloiden ihMeet yli 8 V.
tiistaisin klo 17.30–19 Suonionkatu 7B 
kerhotilassa, 5.2.–12.3. 

kiRkonRotAt jA uunin AARteet yli 8 V.
tiistaisin klo 17.30–19 Suonionkatu 7B 
kerhotilassa, 19.3.–16.4.

kiRkonRotAt SoRMet kulhoSSA 6-7 V. 
tiistaisin klo 17.30–19 Suonionkatu 7B 
kerhotilassa, 7.5.–28.5.

Keitä, leivo, paista, maista. Kokkiker
hoissa opitaan kokkaamaan makeaa ja 
suolaista ja pidetään hauskaa yhdessä. 
Mukaasi tarvitsen esiliinan. Pitkät  
hiukset tulee laittaa kiinni.

kkkkk – kAllion kiRkon  
kuiVAkAkkukuRSSi kouluikäiSille 
lauantaina 2.2. klo 10–15  
Seurakunta kodilla, Siltasaarenkatu 28  

kkPPk – kAllion kiRkon  
PiiRAkkAPAjA kouluikäiSille 
lauantaina 23.3. klo 10–15  
Seurakuntakodilla, Siltasaarenkatu 28 

Tule leipomaan kuivakakkuja/vuokapii
rakoita Yhteisvastuun hyväksi yhdessä 
muiden jauhopeukaloiden kanssa. Taitoa 
et tarvitse, leivontainto riittää. Voit myös 
tuoda perheesi/sukusi lempireseptin 
mukanasi. Kuivakakut myydään su 3.2. ja 
vuokapiirakat myydään su 24.3. Kallion 
kirkon kirkkokahveilla ja tuotto ohjataan 
Yhteisvastuukeräykseen.

käSSäkeRho
tiistaisin klo 14.15–16 Seurakuntakodilla, 
Siltasaarenkatu 28, 5.2.–9.4.
Tule tekemään yhdessä pipoja, sukkia tai 
vaikka pussukoita. Ovet on auki klo 14–16, 
mutta voit tulla silloin ja siksi aikaa, kun 
sinulle sopii. Jos ei käsityöt kiinnosta voit 
tulla paikalle muuten vaan vaikka läksyjä 
tekemään.  

junnujen kiRkko
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youtuBe  
MediAkeRho
torstaisin klo 17–19 
Seurakuntakodilla, 
Siltasaarenkatu 28, 
7.2.–11.4.  
Kiinnostaako  
YouTubevideoiden tekeminen kavereiden  
kanssa? Tule mukaan Kallion ja Paavalin  
srk:ien yhteiseen mediakerhoon. Kerhossa  
tuotamme tubevideoita mm. kouluikäis
ten uuteen Ttila –kanavaan. Ennakkotai
toja et tarvitse eikä omia välineitäkään 
tarvitse olla.

lAuAntAiSähly
lauantaisin Merihaan 
Palloilutalolla,  
Haapaniemenkatu 14, 
13.1. alkaen 

klo 10–11 isommat/kokeneemmat  
klo 11–12 pienemmät/aloittelevat 
Easy sport toimintaa yhdessä kaupungin 
kanssa. Ei tarvitse ilmoittautua.

ilMoittAudu kerhoihin kallionseurakunta.
fi/tyttöjen-ja-poikien-kirkko. Kysy lisää 
tytti.friberg@evl.fi tai p. 050 380 3252. 

tule MukAAn! Kiinnostaisiko sinua 
kerhonohjaajana toimiminen? Kerhon
ohjaajana saat iloa ja elämyksiä ja pääset 
kehittämään itseäsi ja osaamistasi. Voit 

olla konkari tai vastaaloittelija, opiskelija, 
työikäinen tai eläkeläinen. Pääasia, että 
olet innostunut jostain teemasta ja haluat 
taata lapsille hauskan ja turvallisen har
rastuksen. Tuo ideasi esiin ja ota yhteyttä 
Tyttiin, tytti.friberg@evl.fi tai 
p. 050 380 3852.

iltAPäiVäkeRho
Hakuaika 2018–2019 iltapäiväkerhoihin 
18.3.–18.4.2019
Iltapäiväkerho 1.–2. luokkalaisille
Koululaisella on mahdollisuus viettää 
turvallinen iltapäivä kavereiden ja tuttu
jen aikuisten kanssa lähellä koulua arkisin 
klo 12–16.30. Iltapäiväkerhoja järjestä
mällä seurakunta tukee perheitä ja lapsen 
kokonaisvaltaista kasvua vapaan leikin ja 
monipuolisen toiminnan keinoin –pitkälti 
lasten toiveita kuunnellen ja aina ryhmän 
perheiden katsomuksia kunnioittavalla 
tavalla. 
Kysy lisää: iltapäiväkerhojen vastaava 
ohjaaja Arja Helminen p.050 3803 257,  
arja.helminen@evl.fi 
ilMoittAudu Täytä hakulomake:  
www.hel.fi/iltapäivätoiminta

leiRit jA tAPAhtuMAt

PeRheleiRi
Korpirauhassa 8.–10.2.
Ks. Lasten ja perheiden kirkko 

PehMojen yÖ
Kallion kirkossa 10.–11.2.
Myös kouluikäisten pehmot ovat mukana 
Pehmojen yössä Kallion kirkossa. 

yV-PeRhetAPAhtuMA 
14.2. klo 16–18 Kallion kirkolla ja 
Kirkkopuistossa  
Ks. Lasten ja perheiden kirkko 
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kouluikäiSten keVätleiRi
Korpirauhassa 12.–14.4.
Kevään huippujuttu! Paljon puuhaa ja 
yhdessäoloa, mm. pelailemme sisällä 
ja ulkona sekä teemme kaikkea muka
vaa yhdessä. Leirin hinta on 40 € sis. 
täysi hoidon, ohjauksen, kuljetukset ja 
askartelu ym. materiaalit sekä tapa
turmavakuutuksen. Ilmoittaudu 24.3. 
mennessä.  

10-SynttäRit
Linnanmäellä la 25.5. klo 9–13
Kaupungin ellei koko Suomen suurimmat
synttärijuhlat Lintsillä kaikille 10vuoti
aille. Seuraa postiasi, saat oman kutsun
kotiisi.

kouluikäiSten telttAleiRi
Korpirauhan telttaleirialueella 17.–19.6.
Leirillä seikkaillaan luonnossa ja luvassa 
on ainakin uimista, melontaa, askartelua, 
iltanuotio, liikuntaa, leikkejä, hyvää ruo

kaa, mukavaa seuraa ja kaikenlaista kivaa 
yhdessäoloa. Omaa telttaa et tarvitse, sillä 
seurakunnalla on telttoja. Leirin hinta on 
40 € sis. täysihoidon, kuljetukset ja askar
telu ym. materiaalit sekä tapaturmava
kuutuksen. Ilmoittaudu 26.5. mennessä. 

PiSARA-SuuRleiRi 9-14 V. 
Partaharjulla, Pieksämäellä 24.–29.7. 
Ilmoittaudu mukaan kesän 2019 hauskim
malle leirille! Pisara on järjestyksessään 
jo 18. suurleiri. Suurleirit ovat olleet kou
luikäisten suurta juhlaa jo vuodesta 1951, 
mutta vuonna 2019 juhlitaan kaikenikäis
ten lasten, nuorten ja perheiden kanssa. 
Joka 4. vuosi järjestettävä suurleiri on 
perinteinen telttaleiri. Purolan kylä kou
luikäisten leiri v. 2005–2010 syntyneille. 
Kallion, Lautta saaren, Paavalin ja Töölön 
seurakuntien sekä Tuomiokirkkoseura
kunnan alueiden kouluikäiset työnteki
jöineen ja isosineen muodostavat leirillä 
yhteisen Cityrotat –pihan. Leiriläisten 
perheet ovat tervetulleita mukaan. Leirin 
hinta on 80 €/Kallion srk:n jäsen, muut 
130 €/leiriläinen. Ilmoittautuminen 30.3. 
mennessä. Leirisivut www.pisaraleiri.fi 
päivittyvät jatkuvasti.

ilMoittAudu leireille kallionseurakunta.
fi/tyttojen-ja-poikien-kirkko. Kysy lisää 
tytti.friberg@evl.fi tai p. 050 380 3252. 

tietojA ilMoittAutuMiSeStA
Leireille ja tapahtumiin ilmoittautuminen 
on sitova. Viimeinen ilmoittautumispäi
vä on tapahtuman viimeinen maksuton 
peruutuspäivä. Tämän jälkeen tulleista 
peruutuksista hyvitämme osallistumis
maksun vain lääkärintodistusta vastaan. 
Huom! Pisaraleirin viimeinen peruutus
päivä on 15.5. 
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Viikko-ohjelMA
Siltasaarenkatu 28 D 8.1. alkaen 

tiiStAiSin 
Klo 17–18.30 isoskoulutus 1
Klo 18.30–20 isoskoulutus 2

keSkiViikkoiSin
Klo 18–21 avoin nuorten ilta

toRStAiSin
Klo 18 Kivimessu Kallion kirkossa 
Klo 19–21 messujatkot ja ruokailu

PeRjAntAiSin
Klo 18–21 peliperjantai

lAuAntAiSin
Klo 12–13 nuorten sähly

nuoRten leiRit, tAPAhtuMAt jA Retket

tAiZÉn MAtkAn VAnheMPAiniltA
5.2. klo 18 Siltasaarenkatu 28 D

tAlVileiRi iSoSille
8.–10.2. Lohiranta Lohja

RiPPikouluSunnuntAin MeSSu jA  
RiPPikoululAiSten inFotilAiSuuS
10.2. Kallion kirkko klo 10

AGRiColAMeSSu 10 V
27.2. Agricolan kirkko klo 19

RoVAStikunnAllinen
RiPPikoulutyÖn StARttitAPAhtuMA
6.3. Agricolan kirkko, Café Blossom klo 18

jAetut eVäät- SeMinAARi 29.3.–31.3.

13.4. liMinGAn SeuRAkunnAn nuoRiSo-
tyÖ VieRAilee kAllion SeuRAkunnASSA

14.4.–22.4. tAiZÉn PyhiinVAelluSMAtkA 
RAnSkAAn

RiPPikoulun intenSiiViPäiVät
4.5.–5.5. Kallion kirkko/  
Siltasaarenkatu 28

RiPPikoulutyÖn MeSSu
5.5. Kallion kirkko klo 10.

nuoRten keVätleiRi
17.-19.5 Lohiranta, Lohja

RiPPikoulukeSän leiRijAkSot 

12.–19.6. 2019 PoRkkAlA kiRkkonuMMi 
konfirmaatio 10.8. klo 12 Kallion kirkko 
1.–8.7.2019 MetSäkARtAno RAutAVAARA 
konfirmaatio 24.8. klo 12 Kallion kirkko 
24.–31.7.2019 kiViSAARi helSinki  
konfirmaatio 17.8. klo 12 Kallion kirkko

Lisätietoja pastori Laura Huovinen, 
p. 050 464 5845

nuoRten kiRkko
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toRStAinA iltAPäiVällä 
Kallion kirkossa torstaisin klo 13 

Uskonto, politiikka, kulttuuri ja päivän 
polttavat kysymykset kohtaavat Kallion 
kirkossa. Olet myös tervetullut lounaalle 
tai kahville kirkon kivijalassa sijaitse
vaan Café Sonckiin.

10.1. Mikä oRtodokSiSeSSA kiRkoSSA 
kiinnoStAA MetRoPoliittA AMBRoSiuS? 
Rovasti Olli Laine haastattelee.
17.1. SuoMAlAinen, PAPPi jA PiiSPA 
RuotSiSSA 
Piispa emerita Tuulikki KoivunenBylund. 
Sirkku Nyström haastattelee.
24.1. Muoti, Muotoilu jA eläVä RAVinto 
Marjatta Sarpanevan ihmeellinen elämä. 
Raisa Rauhamaa haastattelee.
31.1. AGit PRoPiStA MuStAAn SAARAAAn 
Miksi laulat Sinikka Sokka? Päivi Istala 
haastattelee.
7.2. PohjAlAiSen keRtoMukSen iSo ääni 
Kirjailija Antti Tuuri. Raisa Rauhamaa 
haastattelee.
14.2. SuoMettuneen SuoMen SuoMijA 
Lasse Lehtinen. Päivi Istala haastattelee. 
21.2. VARMiStuu MyÖheMMin
28.2. MAnnekiiniStA kAnSAneduStAjAkSi 
Jutta Zilliachus. Päivi Istala haastattelee. 
7.3. VARMiStuu MyÖheMMin
14.3. ykSinäiSyyStutkijA niinA junttilA 
Raisa Rauhamaa haastattelee.
21.3. ”onneni on ollA heRRAA lähellä” 
AnnaMari Kaskinen. Sirkku Nyström 
haastattelee.
28.3. SAVolAinen ViäRäleukA 
Heikki Kinnunen. Päivi Istala haastattelee.

4.4. lAuluA läPi eläMän
Oopperalaulaja Ritva Auvinen.  
Sirkku Nyström haastattelee.
11.4. SuoMen AinoA ylinäyttelijä 
Yleisön pyynnöstä näyttelijä Esko Salmi
nen. Päivi Istala haastattelee. 
18.4. keSkuStelu ehtoolliSen 
SAlAiSuudeStA, jonka jälkeen kello 14 
mahdollisuus ehtoollisen viettoon.  
Riikka Reina.
25.4. luento tAtuoinneiStA

”Vankilan merkistä tämän päivän status
symboliksi.” Wilma Schlizewski.
2.5. kAnSAinVäliSeSti ARVoStettu 
koReoGRAFi SuSAnnA leinonen tutkii 
ihMiStä nykytAnSSin keinoin 
Raisa Rauhamaa haastattelee.
9.5. enkelit, kRiStAllikiVet jA 
Mielen RAuhAA – kiRkko keSkellä  
uuShenkiSyyttä
Tutkija Jussi Sohlberg, Sirkku Nyström 
haastattelee.
16.5. SuViViRSi Soi yhdeSSä! 

PuhuVA jA keSkuSteleVA kiRkko
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PäiVäkAnSA 60+ 
Alppilan kirkon seurakuntasalissa  
maanantaisin klo 12–13.30 ma 7.1.–27.5. 
Ryhmä kokoontuu viikoittain. Tule mu
kaan mukavaan ikäihmisten porukkaan, 
jossa pohditaan maailman menoa, rupa
tellaan, kahvitellaan ja tehdään asioita 
yhdessä. Piirissä mukana Leena Niinivaa
ra ja tiimi. Ei ennakkoilmoittautumista. 

kehitySVAMMAiSten keRho yRittäjät
Alppilan kirkolla maanantaisin joka  
toinen viikko klo 17–18 14.1. alkaen
Kerho nuorille ja aikuisille kehitys
vammaisille. Toimimme ryhmäläisten  
ehdotusten pohjalta. Teemoja mm.  
Hengellisyys, kulttuuri ja kädentaidot. 
Tiedustelut Nina Klemmt 09 2340 3634.  

tiiStAiRuokAilu jA olohuone
Alppilan kirkon ala-aulassa klo 10–13 
15.1. alkaen

juMPPA klo 10.30–11.30 (oma patja
mukaan), RuokAilu klo 12–13, hinta 2 €. 
Tiistairuokailussa on rento fiilis, hyvä 
ruoka, mahdollisuus keskustella työnte
kijöiden kanssa, tehdä käsitöitä ja viettää 
aikaa yhdessä. Tule ja testaa. Mukana 
diakonit Kati Helin, Nina Klemmt ja  
Maarit van Santen. Lisätietoja Nina 
Klemmt, p. 09 2340 3634.

kukkoeteiSen kutojAt
Teatteri Kalliossa maanantaisin  
klo 16–18. 7.1.–27.5. saakka.
Tule valmistamaan keskeneräiset neulo
mukset, virkkaukset ja muut käsityöt. 
Suunnitellaan, ja toteutetaan hyvän

tekeväisyysprojekteja sekä jaetaan teke
misen iloa. Lankoja ja puikkoja on, mutta 
niitä myös vastaanotetaan. Neulotaan, 
vaihdetaan vinkkejä ja opitaan uutta. Voit 
kierrättää vanhat neuleet sekä tarpeetto
mat langat ja tehdä uutta. Vastaalkajia 
opastetaan. Tiedustelut diakoniatyön-
tekijä Kati Helin, p. 050 380 3254. 

kAnGASPuukeRho
Alppilan kirkolla yhteinen kerhoilta tiis tai -
sin joka toinen viikko klo 18 15.1. alkaen
Lisäksi kerholaiset kutovat itsenäisesti 
heille sopivina aikoina. Uudet kutojat  
ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!
Yhteyshenkilö Anne-Mari Liljaniemi,  
puh. 050 343 9590.

eläkeläiSten PiiRit

Juttuseuraa, kahvittelua, hartaus tai  
muuta pientä ohjelmaa. Mukana seura 
kunnan työntekijöitä.

ARjeSSA eläVä kiRkko
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kAllion eläkeläiSten PiiRi  
keskiviikkoisin klo 13–14.30 9.1–8.5.  
Kallion Seurakuntakodilla  
(Siltasaarenkatu 28) 
Lisätietoja antaa Sari Pentikäinen,  
p. 09 2340 3660, sari.pentikainen@evl.fi.

MeRihAAn eläkeläiSten PiiRi 
keskiviikkoisin klo 18–20 9.1.–8.5.
Lounasravintola Tornituvassa os. Haapa -
niemenkatu 7–9. Lisätietoja antaa Kati 
Helin, p. 09 2340 3622, kati.helin@evl.fi.
Piirien yhteinen kevätretki 15.5. 

SukkAPiiRi PunAinen lAnkA
Teatteri Kallion takahuoneessa  
joka toinen keskiviikko klo 18-20.  
Kausi alkaa 16.1.
Tule neulomaan sukkia ja villavaattei
ta vanhuksille, vähävaraisille perheille, 
laitoslapsille ja asunnottomille. Anna 
puikkojen helistä kivassa seurassa. Kans
sasi neuloo Seija Karjalainen joukkoineen. 
Tiedustelut diakoni Nina Klemmt 
p. 09 2340 3634.

VARikkoRyhMä -VeRtAiStukeA jA  
ohjAuStA tyÖnhAkuun
torstaisin klo 9–12 10.1.–23.5.  
Teatteri Kallio, Siltasaarenkatu 28.
Ryhmän tarkoitus on verkostoitua, tarjota 

voimaannuttavaa vertaistukea ja edistää 
työllistymistä omaehtoisen toiminnan 
kautta. Varikkoryhmän jäsenet ohjaavat 
ja tukevat toinen toisiaan työnhaussa. Va
rikkolaiset myös vaihtavat tietoa avoimis
ta työpaikoista ja työvoimakoulutuksista. 
Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvän 
keskinäisen mentoroinnin lisäksi ryhmä 
tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden tulla 
näkyviksi, olla läsnä. Varikon aamukah
villa voit ilmaista ajatuksia ja tunteita 
salli vassa ja luottamuksellisessa ilmapii
rissä. Varikolla voit jakaa kokemuksia  
samassa tilanteessa olevien kanssa.  
Lisätietoja kati.helin@evl.fi tai  
p. 09-2340 3622 tai 050-380 3254. Tule 
mukaan ja innostu työnhausta, 
vertaistuesta ja yhdessä toimimisesta.

liikkuVA kiRkko

AlPPilAn kiRkon kuntoSAli  
avoinna ma, ti, to ja pe klo 9–14.30, 
ke klo 12–14.30. Hinta 30 €/vuosi. 

liikuntARyhMät 
Alppilan kirkon liikuntasalissa toimii 
useita ryhmiä, joihin voi liittyä.  

lentoPAllo 
ma klo 19–20.30, ke klo 19–20.30  

SählyVuoRot  
seniorisähly ma klo 9–10.30 
globaalisähly ke klo 16.30–17.30 
sekasähly to 19–20.30  
naisten sähly pe klo 17–18 

koRiPAllo 
ti klo 18–19.30 
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tuen jA RukoukSen kiRkko

muja parisuhteessa -neuvojaan, pastori 
Pauliina Lindforsiin, p. 050 462 0987 tai 
pauliina.lindfors@evl.fi. Menetelmä  on 
kehitetty parisuhdekeskus Kataja 
ry:ssä parisuhteen umpikujiin. Neuvonta 
on tarkoitettu yksittäisille pariskunnille. 
Maksuton neuvonta sisältää kahdeksan 
tapaamista, joissa jokaisella kerralla  
lähestytään solmua eri näkökulmista.

tukeA kotonA VAkAVASti SAiRAStAVAlle 
Kun sairaus tuntuu raskaalta, ihminen 
saattaa kaivata kuulijaa tai keskuste
luapua. Erityisesti sairauden loppuvai
heessa herää monenlaisia ajatuksia ja 
kysymyksiä, joista voi tulla tarve puhua. 
Diakonin, papin tai vapaaehtoisen voi 
pyytää kotiin käymään, ja tarvittaessa hei
dän kanssaan on mahdollista sopia use
ampikin kotikäyntiaika. Tavatessa keskus
tellaan asioista, jotka ovat sairastavalla 
päällimmäisenä mielessä. Työntekijät ja 
vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia eli 
keskustelut jäävät kahdenkeskisiksi. Sai
rastavalla on mahdollisuus saada kotona 
myös yksityinen ehtoollinen. Voit pyytää 
käyntiä myös omaisesi puolesta. Ota  
yhteyttä diakoni Sinikka Metiäinen p. 
050-434 8862 sinikka.metiainen@evl.fi
tai pastori Marja Kotakorpi p. 050 594
2374 marja.kotakorpi@evl.fi

RAAMAttu- jA RukouSRyhMät

lähetykSen RAAMAttu- jA RukouSRyhMä 
Kallion kirkon Vihreässä salissa tiistaisin 
klo 16.15–17.30 15.1. alkaen 
Aloitamme rukoushetkellä Kallion  
kirkossa klo 16.  

SuRuRyhMät
Sururyhmä on vertaisryhmä läheisensä 
äskettäin menettäneille. Hyväksyvässä 
ilmapiirissä on hyvä käydä läpi surua, 
jakaa muistoja ja pohtia omaa jaksamista. 
Ryhmän vetäjinä toimivat surutyön am
mattilaiset, pappi ja diakoni pareittain. 

SuRuRyhMä 
Alppilan kirkolla torstaisin klo 18  
joka toinen viikko 14.2., 28.2., 14.3.,  
18.10. ja 21.3. 
Ryhmän ohjaajina ovat pappi Pauliina 
Lindfors ja diakoni Nina Klemmt.

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 
Kallion kirkolla, Läntinen Papinkatu 2, 
p. 09 2340 3600 arkisin klo 9–14 paitsi
keski viikkoisin klo 12–17. Tiedustelut
Pauliina Lindfors p. 09 2340 3603.

SolMujA PARiSuhteeSSA -neuVontA 
Mietityttääkö parisuhteen tulevaisuus? 
Oletteko eron partaalla? Mikäli tarvitsette 
akuuttia apua, voitte ottaa yhteyttä Sol-
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RAAMAttuPiiRi
Helsingin Kristillisen Työväenyhdis-
tyksen tiloissa, Torkkelinkatu 11,  
keskiviikkoisin klo 18 16.1. alkaen.  
Vetäjänä Kari Kurka. 

kiinAnkielinen RAAMAttuPiiRi Alppilan 
kirkolla perjantaisin klo 18

PienRyhMiä ja muita RukouSRyhMiä 
kokoontuu kodeissa. Lisätietoja pastori 
Eeva-Liisa Hurmerinta, eeva-liisa. 
hurmerinta@evl.fi tai p. 050 380 3267.

lähde eläMään -illAt 
Kallion kirkossa sunnuntaisin klo 17, 
teejatkot kappelisalissa 

Kerran kuukaudessa viivähdetään Kallion 
kirkossa saamassa voimaa ja virkistystä 
elämään. Mahdollisuus rukouspalveluun. 
Puhujavieraina on Kansan Raamattu
seuran entisiä tai nykyisiä työntekijöitä. 
Illoissa myös Kallion seurakunnan pastori 
EevaLiisa Hurmerinta.  

27.1. AITONA Päivi Peittola
17.2. ARMAHTAEN Päivi Peittola 
17.3. ARVOKKAANA Marja Mäkelä 
17.5. ANTAEN Kristiina Nordman

käRSiMyStRiloGiA,  
kolMe iltAA käRSiMykSeStä 
Kallion kirkon Vihreässä salissa tiistaisin 
klo 18, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

29.1. SAARnAAjAn kiRjA –  
Turhuuksien turhuutta kaikki
26.3. VAlituSViRRet –  
Jeremiadi Jerusalemin raunioilla
23.4. joBin kiRjA – syytettynä Jumala

Kouluttajana Kansan Raamattuseurasta 
Riitta Keskimäki ja Kallion seurakunnasta 
pastori EevaLiisa Hurmerinta. Kärsimyk
sellä on monet kasvot. Raamattu ei jätä 
kärsivää ihmistä yksin. Raamatussa on 
kolme kirjaa, jotka keskittyvät kärsimyk
sen ongelmaan ja välittävät meille siitä 
kolme erilaista näkökulmaa. Vuosituhan
net vierivät, mutta ihmisen perimmäiset 
kysymykset pysyvät samoina. On hoitavaa 
kokea, että joku on sanoittanut sen, mitä 
elämä tuo eteen ja mille ei aina itse löydä 
sanoja.
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hyVien uutiSten illAt –  
eläMää PääSiäiSen jälkeen
Kallion kirkon Vihreässä salissa 
tiistaisin klo 18, tarjoilu klo 17.30 

7.5. jeeSukSen hAutAliinAt –  
keSkuStelu toRinon kääRinliinoiStA 
jAtkuu edelleen 
pastori Matti Viitanen

14.5. jeRuSAleM – Pyhä kAuPunki. 
kenen Pyhä jA Millä PeRuSteellA?
pastori Matti Viitanen

21.5. keVään juhlAt kRiStityillä 
jA VAnhASSA teStAMentiSSA
valt. tri Jouko Jääskeläinen

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

Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä  
Helsingin Ev.lut. Kansanlähetyksen 
kanssa. Kallion seurakunnasta pastori 
EevaLiisa Hurmerinta.

kRiStukSen RukouS - 
tuntiRetRiittiRyhMä
Helsingin Kristillinen työväenyhdistys, 
Torkkelinkatu 11 a 3.
Ma 21.1., 18.2., 18.3., 15.4. ja 13.5.  
klo 18–19.30.
Kaupunkiretriittiryhmä on avoin ja sopii 
kaikille retriiteistä kiinnostuneille. Ilta 
alkaa puheella tai psalmitekstillä, joka 
myötäilee kirkkovuotta. Sen jälkeen 
rukoilemme yhdessä ohjatusti 30–40 min. 
hiljaisuudessa varhaiskristillisestä 
perinteestä nousevaa Kristusrukous
ta. Rukoushetken jälkeen aterioimme 
hiljaisuudessa ja päätämme illan lyhyeen 
keskusteluun. Kysy lisää diakoni/retriitin-
ohjaaja Nina Klemmt, p. 09 2340 3634.
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hellä hiljAinen RukouSlAulu 

hiljAiSen RukouSlAulun ViikoittAin 
kokoontuVAt kuRSSit
Laulamme keskiaikaisia rukouksia, psal
milaulua ja mietiskeleviä vokaaleja. Lau
lut opetellaan korvakuulolta. Sinun ei 
tarvitse osata ns. laulaa eikä lukea nuot
teja. Rukouslaulu on kokonaisvaltaista: 
ikiaikaiset tekstit ja sävelet soittavat keho
amme ja hoitavat meitä.  Laulujen keskit
tynyt toisto ja kehon resonanssin herkkä 
kuuntelu voivat johdattaa mielemme 
rukouksen sydämen rukoukseksi. Ru-
kouslaulusta löydät lisää tietoa sivuilta 
www.voxsilentii.fi.  

Diakonissalaitoksen kirkossa tiistaisin  
klo 17.30–20  
PeRuSkuRSSi 15.1., 22.1., 5.2. ja 12.2. 
jAtkokuRSSi, Syvemmälle psalmilauluun 
19.2., 26.2., 5.3. ja 12.3. 
PeRuSkuRSSi, 19.3., 26.3., 2.4. ja 9.4. 
jAtkokuRSSi, Kelttirukouslaulut 16.4., 
23.4., 7.5. ja 14.5. 

Hinta 52€. Ohj. pedagogi, MuT Hilkka
Liisa Vuori.

RukoileMinen on niitty 
Seurakuntakoti, Siltasaarenkatu 28 

Maalaaminen, laulaminen, kirjoittaminen, tanssiminen, liikkuminen 
ja hiljentyminen voivat olla myös tapa rukoilla, olla läsnä omalle  
itselleen ja Jumalalle. Voin hengähtää syvään ja kysyä itseltäni,  

mitä minulle kuuluu. Miten voin? Mitä tarvitsen?  
Missä olen juuri nyt oman elämäni kanssa?

luoVAn toiMinnAn kiRkko

la 23.2. klo 10–17, su 24.2. klo 10–16
Hellän, hiljaisen rukouslaulun viikonlop
pu äänen, kuvan ja rukoushelmien mai
semissa. Etsimme kurssilla koko kehon, 
mielen ja sydämen lepoa. Kuin kesäisellä 
niityllä. Tutustumme omaan kehoomme 
hellien, hiljaisten ja rentouttavien ääni
en ja pienten, helppojen rukouslaulujen 
avulla. Punomme omat rukoushelmet 
ja laulamme niihin laulut keskiaikaisin 
sävelmin. Myös maalaamme hieman. 
Äänemme värähtely, kehomme liike ja 
rukoushelmien maisemat saavat siirtyä 
väreiksi ja muodoiksi paperille. Näin 
saamme kosketuksen itseemme, tun
teisiimme ja tarpeisiimme ja tulemme 
tietoisiksi omista elämänvoiman ja roh
keuden lähteistämme. Sinun ei tarvitse 
osata laulaa, maalata tai piirtää. Ohjaaji
na pedagogi, MuT HilkkaLiisa Vuori ja 
pastori, taideterapeutti Terhi Varjoranta. 
Osallistumismaksu 75 € sisältää kaikki 
tarvikkeet teen/kahvin. Pienituloiset yli 
63vuotiaat eläkeläiset ja työttömät voivat
hakea ns. opintoseteliä, jolla voi maksaa
osan kurssimaksusta.
Kursseille ilmoittautumiset ja tiedustelut
Kallion kirkkoherranvirasto
www.helsinginseurakuntayhtyma.fi/
kallio tai (09) 2340 3611 tai
kallio.srk@evl.fi.
Järjestäjänä Kallion seurakunta yhteis
työssä Agricola opintokeskuksen kanssa.
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RetRiitit

hiljAiSuuttA MeRen ääRellä 
-kAuPunkiRetRiitti
Jollaksen Villa Salmelassa
lauantaina 25.5. klo 12–18 ja
sunnuntaina 26.5. klo 11–16.
Kaupunkiretriitti suo mahdollisuuden
vetäytyä kahdeksi päiväksi hiljaisuuteen,
pysähtyä ja levätä. Retriitissä voi nauttia
meren äärellä rauhasta, kuunnella itseään
ja Jumalan luomaa luontoa ympärillään.
Molempina päivinä rukoushetkiä, lounas
ja kahvit, sekä lauantaina hiljainen sauno
minen. Yöpyminen kotona. Ohjaajina
diakoni Sinikka Metiäinen ja pastori
Marketta Antola. Järjestäjinä Kallion ja
Vuosaaren seurakunnat yhteistyössä.
Ilmoittautuminen kallio.srk@evl.fi tai
p. 09 2340 3611. Osallistumismaksu 34 €.

RetRiitti-iltA MuStASAAReSSA –  
Sydänääniä jA SydäMen ääniä 
Mustasaaren toimintakeskus, Helsinki. 
16.5. klo 17–20.30. 
Kaunis keväinen luonto, hetkipalvelukset 
ja Ehtoollinen, sekä hyvä maittava iltapa
la ravitsevat meitä. Retriitissä voit kuulla 
omia ja Jumalan sydämen ääniä, nauttia 
siitä, ettei tarvitse tai voi tehdä mitään 
muuta, kun vain olla ja viettää hetken ai
kaa itsensä seurassa. Mitä tarvitsen juuri 
nyt? Kuuleeko joku? Olenko rakastettu? 
Näille ja kaikille omille kysymyksille on 
tila hiljaisuudessa. Ohjaajina retriitissä 
ovat pastori Pauliina Lindfors ja diakoni/
retriitinohjaaja Nina Klemmt. Sitovat  
il moittautumiset 8.5. mennessä  
p. 09 2340 3611 ja kallio.srk@evl.fi.
Retriitin hinta 25 €.
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kuRSSit

VoiMASAnojA RAAMAtuStA –  
BiBle jouRnAl -illAt
Alppilan kirkolla tiistaisin 26.2., 
5.3., 12.3., 19.3. ja 26.3., klo 18–20 Kaikille 
avoimissa illoissa etsitään elämän iloa ja 
itselle tärkeitä voimasanoja Raamatusta ja 
hengellisistä runoista. Voimasanoja 
kerätään vihkoon, päiväkirjaan tai tehdään 
aiheeseen liittyviä kortteja tai tuunataan 
omaa Raamattua. Tutustumme Bible scrab 
kuvamenetelmiin ja hengelliseen 
kirjoittamiseen. Käytämme 
kirjoittamisessa hengellistä Lectio Divina 
menetelmää Raamatuntekstien osalta.
Opetellaan kirjoitus,tekstaus, piirros ja
leimausmateriaalien käyttöä. Kaikki väli
neet löytyvät kurssipaikalta. Ainoastaan
vihko tai Raamattu tulee ottaa mukaan
kotoa. Kurssi ei edellytä ennakkotaitoja
eikä teknistä osaamista. Tärkeintä on
kosketuksen saaminen itseen ja omaan
hengelliseen minään.

Kanssasi voimasanoja etsimässä on dia-
koni/retriitti ja Bible scrab -menetelmien 
ohjaaja Nina Klemmt p. 09 2340 3634. 
Sitoat ilmoittautumiset kurssille kallio. 
srk@evl.fi tai kurssisihteerille p. 09 2340 
3611. Kurssimaksu 25 €, kattaa tarvike-
maksun. 

ihMeiden AikA ei ole ohi:  
3 BiBliodRAAMAiltAA
Alppilan kirkolla tiistaisin 22.1.,  
19.2. ja 26.3. klo 18–20
jeeSukSen kolMe ihMeidentekoA 
-illoiSSA tutkitaan, kuulostellaan ja eläy
dytään, käyttäen ääntä, väriä ja liikettä.
Raamatun tekstit tulevat lähelle ihmistä ja
elävät uudella tavalla tämän menetelmän
kautta. Raamatun tekstin sanoma syvenee
omakohtaisen kokemisen kautta. Ohjaa
jina Kati Helin bibliodraamaohjaaja ja
Nina Klemmt, bibliologmenetelmäohjaaja.
Tiedustelut: Kati Helin 09-2340 36222.
Vapaa pääsy.
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luoVuuden lähteillä:  
MAtkAllA SAlAiSuuteen
Kallion kirkon isossa seurakuntasalissa, 
lauantaina 30.3. klo 11–16
Vietä päivä retriitinomaisessa rauhassa 
ja hiljaisuudessa. Päivän aikana etsitään 
omakohtaista vastausta siihen mitä kai
paan ja tarvitsen. Ihmisen peruskysymyk
senä on, riitänkö minä, nähdäänkö mi
nut? Psalmin 139 äärellä pohdimme näitä 
kysymyksiä. Kirjoitamme ohjatusti Divina 
Lectio menetelmällä, maalaamme ajatuk
sistamme nousevan kuvan ja liikumme 
Et tarvitse ennakkotaitoja eikä kurssil
la tarvitse suorittaa. Voit olla rauhassa 
oman itsesi kanssa matkalla salaisuuteen. 
Mikä on salaisuus? Sen voit oivaltaa päi
vän aikana. Hinta 25€ sis. kahvin ja teen, 
opetuksen ja materiaalit. Kts. Kursseille 
ilmoittautuminen.kallio.srk@evl.fi tai 
09-2340 3611. Päivän matkalla kanssasi 
on retriitin ja kirjoittamisenohjaaja 
diakoni Nina Klemmt.

kuRSS ille  ilMoittAutuMinen 

ilMoittAudu kursseille osoitteessa  
www.kallionseurakunta.fi/luovan-toimin
nan-kirkko tai kallio.srk.fi@evl.fi tai  
p. 09 2340 3611. Seuraa myös Kallion
seurakunnan Facebooksivua. Useimmat
kurssit järjestetään yhteistyössä
Agricolaopintokeskuksen kautta.
Pienituloiset työttömät ja yli 63vuotiaat
eläkeläiset voivat kysyä ns. opintoseteliä,
jolla voi maksaa osan kurssin hinnasta.
Opintoseteleitä on rajattu määrä. Asiasta
on sovittava ilmoittautumisen yhteydessä.

PeRuutuSehto: Myöhemmin kuin kurs
sikirjeessä mainittuna peruutuspäivänä 
ilman pätevää syytä (esim. sairaus, josta 
lääkärintodistus) peruutetusta kurssipai
kasta perimme 50 % maksusta.
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yhteyStiedot 
 

kAllion kiRkko 
Itäinen papinkatu 2, p. 09 2340 3620  

Kirkko on avoinna ma–pe klo 7–21, la–su klo 9–19. 
Ma–pe klo 7.30 aamurukous, klo 12 päivärukous, 
klo 16 päivän raamatunluku, klo 18 ehtoollinen. 

La klo 9 aamurukous. 
Pappi tavattavissa ma–pe klo 16–19.   

Messu ma–pe klo 18, su klo 10. 

kiRkkoheRRAnViRASto 
Kallion kirkolla 

Avoinna ma, ti, to ja pe klo 9−14, ke klo 12−17 
p. 09 2340 3600, s-posti: kallio.srk@evl.fi

Café Sonck Kallion kirkon kivijalassa.
Avoinna ma–to klo 10–16  

Aino Acktén kamarifestivaali
konserttitarjonta: www.acktefestival.fi. 

SeuRAkuntAkoti, Siltasaarenkatu 28
teAtteRi kAllio, Siltasaarenkatu 28

PARtiokolo/PAko, Siltasaarenkatu 28

AlPPilAn kiRkko
Kotkankatu 2, p. 09 2340 3680. 

Diakonian vastaanotto Alppilan kirkolla. 
Ajanvaraus puhelimitse ma, ti, to klo 9–10 ja ke klo 12–13, 

p. 09 2340 3618. Ajan voi tulla varaamaan myös paikan päälle.

Autre chose café Alppilan kirkon aulassa.  
Avoinna ti–pe klo 8–18, la 9–15. Lounas klo 11–14. 

www.kAllionSeuRAkuntA.Fi 
FACeBook: Kallion seurakunta, twitteR: @Kallionsrk

inStAGRAM: Kallionsrk 

kAllion SeuRAkunnAn uutiSkiRje
Saat tietoa toiminnastamme liittymällä uutiskirjeen  

tilaajaksi osoitteessa: www.kallionseurakunta.fi
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