
 

 

 

 
Helsingin seurakuntien sururyhmät 
syksyllä 2020 
 

Läheisen ihmisen kuolema järkyttää ja koskettaa. Jokainen meistä 
suree omalla tavallaan ja oman aikansa.  

Toipuminen surusta on kuoleman todellisuuden hyväksymistä, 
siihen sopeutumista, että kaipaus kuuluu nyt omaan elämään. 
Rakas ihminen ei unohdu. Hän on läsnä sydämessä ja mielessä.  

 

 

 

Sururyhmä on vertaisryhmä, jossa saa jakaa ajatuksia ja tunteita 
läheisen kuolemaan ja suruun liittyen sekä yhdessä etsiä voimavaroja 
surun matkalla. Ryhmässä voi luottamuksellisesti keskustella ja kysyä 
vaikeitakin kysymyksiä. 

Suosittelemme, että menetyksestä on ryhmän alkaessa kulunut jo 
muutama kuukausi. Ryhmiä ohjaavat seurakuntien papit, 
diakoniatyöntekijät ja vapaaehtoiset. Ryhmät ovat kaikille avoimia 
asuinpaikasta riippumatta.  



Herttoniemen ja Vartiokylän seurakunnat 
Sururyhmä Matteuksenkirkolla Itäkeskuksessa, Turunlinnantie 3, 
torstaisin 24.9.-29.10. sekä 26.11. klo 18-19.30. Ryhmä on suljettu 
vertaistukiryhmä, johon mahtuu 8 osallistujaa. Ohjaajina pastorit Leena 
Nygård ja Sari Oikarinen, joille ilmoittautumiset viimeistään 18.9.: 
leena.nygard@evl.fi, p. 09 2340 6450 tai sari.oikarinen@evl.fi, p. 09 
2340 3352. 

Kallion seurakunta 
Sururyhmä järjestetään Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2, keskiviikkoisin 
9.-30.9 klo 18. Ryhmää ohjaavat pappi Pauliina Lindfors ja diakoni Nina 
Klemmt. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Pauliinalle: 
pauliina.lindfors@evl.fi tai p. 050 462 0987. 

Toinen ryhmä alkaa torstaina 1.10. klo 18 Kallion kirkon Vihreässä 
salissa, Itäinen Papinkatu 2. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa joka toinen 
viikko.  Vetäjinä pastori Eeva-Liisa Hurmerinta ja diakoniatyöntekijä 
Anne Mäki-Kokkila. Tiedustelut ja ilmoittautuminen anne.maki-
kokkila@evl.fi., p. 09 2340 3631. 

 

Kannelmäen seurakunta 

Sururyhmä kokoontuu maanantaisin 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 
21.12.2020 ja 11.1.2021 klo 18-20 osoitteessa Klaneettitie 6-8 A, 4. krs. 
Tarkoituksena on sitoutua ryhmäkäynteihin. Vetäjinä pastori Nina 
Rajamäki ja diakoni Heidi Metsälä. Ilmoittautumiset ja tiedustelut pe 
13.11. mennessä nina.rajamaki@evl.fi, p. 050 3801 260. 

 

Lauttasaaren seurakunta 
Avoin sururyhmä sinulle, joka olet menettänyt läheisesi jokin aikaa 
sitten, Lauttasaaren seurakunnan tilassa Heikkiläntie 7, 4. kerros (kirkko 
on remontissa) keskiviikkoisin klo 17.30-19. 

Kokoonnumme yhteensä 5 kertaa: 11.11, 9.12, 13.1, 10.2 ja 10.3. Sinun 
ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kahvitarjoilu. Vetäjinä pastori Marko 
Heusala ja diakoni Taina Viherkari. 
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Malmin seurakunta 
Vertaistukea netistä – sururyhmä verkossa  

Nettisururyhmä on mahdollisuus jakaa 
surua vertaisten kanssa myös korona-
aikana. Ryhmä alkaa 9.9. klo 17-19 ja 
kokoontuu viikoittain Google meetin 
kautta viiden kerran ajan 7.10. saakka 
sekä kerran yhdessä sovittuna 
ajankohtana syyskaudella 2020.  

Osallistujalla on hyvä olla oma 
rauhallinen paikka tietokoneella 
ryhmään osallistumiseen. 
Ilmoittautuessa annetaan oma 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta 
saamme yhteyden ennen ryhmän alkua. 
Ohjaajat tapaavat ryhmäläiset ennen 
ryhmän alkua Meetissä ja samalla tulee 
ohjelmankin käyttämiseen lisää 
varmuutta.  

Ryhmästä kiinnostuneita rohkaistaan ottamaan yhteyttä ryhmän 
ohjaajiin: diakoniatyöntekijä Anna Ryhänen, p. 09 2340 4524, ja pastori 
Markus Kopperoinen, p. 050 380 3569, tai sähköpostilla: 
etunimi.sukunimi@evl.fi. Ilmoittautuminen 17.-28.8. 

 

Mikaelin seurakunta  

Sururyhmä käynnistyy 29.10. Mikaelinkirkolla Kontulassa, 
Emännänpolku 2. Ryhmä kokoontuu kuutena torstai-iltana, ja mukaan 
mahtuu 7 ryhmäläistä. Tulijat haastatellaan etukäteen puhelimitse. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Eva-Lisa Lindströmille, p. 050 559 3657 
tai eva-lisa.lindstrom@evl.fi  
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Oulunkylän seurakunta 
Avoin sururyhmä keskiviikkoisin klo 18-19.30 Oulunkylän kirkon 
takkahuoneessa, Teinintie 10, 2.krs. Ensimmäinen kokoontuminen 30.9. 
ja viimeinen 2.12. Ei tarvitse ilmoittautua ennalta. Ohjaajana Anu 
Karlson. Tiedustelut: Oulunkylän seurakunnan kirkkoherranvirasto, p. 09 
2340 5300 (ma, ti, to, pe klo 9-12, ke klo 13-16). 

 

Paavalin seurakunta 
Kirjoitan surusta –ryhmä Paavalinkirkolla, Sammatintie 5, joka toinen 
torstai 15.10.-10.12. klo 17-18.30., yht. 5 kertaa.  

Ryhmässä työstetään omaa surua kirjoittamisen avulla. Et tarvitse 
erityistä kirjoittamistaitoa. Apuna käytetään työkirjaa, jossa on 
virikekysymyksiä. Ryhmäkokoontumisissa jaetaan kokemuksia ja 
tunteita, ja pääosa työskentelystä tehdään niiden väliajoilla. Läsnäolo 
ensimmäisellä kerralla 15.10. on välttämätön. Ryhmä on suljettu 
vertaisryhmä, joka on muuten maksuton, mutta työkirja maksaa 10 e. 
Ryhmää vetää Arja Rannanpää-Kortelainen, jolle tiedustelut ja 
ilmoittautumiset: arja.rannanpaa-kortelainen@evl.fi, p. 050 377 4024. 

”Perinteinen” sururyhmä alkaa vuodenvaihteen jälkeen.  

 

Pakilan seurakunta 
Sururyhmä kokoontuu Hyvän Paimenen kirkolla, Palosuontie 1, 
torstaisin 15.10., 22.10., 29.10., 5.11. ja 12.11. klo 17.30-19. 
Ilmoittautuminen 7.9.- 8.10. kirkkoherranvirastoon ma-to klo 9-12 p. 09 
2340 5500. Lisätietoja vetäjiltä: pastori Jouni Pirttijärvi p. 09 2340 5530 
ja diakoni Paula von Koch p. 09 2340 5553.  

 

 

Petrus församling 

Sorgekursen börjar onsdag 7.10 kl. 18 Kursen ordnas varannan onsdag 
sex kvällar i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, Månsas. De övriga 
datumen är 21.10, 4.11,18.11, 2.12, 16.12. Anmälan till Petrus kansli, tfn 
09 2340 7100, petrus.fors@evl.fi. Kansliet är öppet må-ti och to-fr kl 10-
13, ons 13-16. Kursen leds av Ronny Thylin och Camilla Norkko. 
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Roihuvuoren seurakunta 
Syyskuussa aloittava ryhmä on täynnä. Seuraava ryhmä aloittaa 
Roihuvuoren kirkolla, Tulisuontie 2, vuoden loppupuolella ja jatkuu 
vuodenvaihteen yli. Ryhmä kokoontuu arkena päivällä. Tähän ryhmään 
liittyvät tiedustelut: Kaisa Moilanen p.  050 462 9730. 

Seurakuntamme järjestää vuodessa kaksi sururyhmää, keväällä ja 
syksyllä. Lisätietoja: Arja Vaulas, p. 09 2340 5756, arja.vaulas@evl.fi. 

 

Tuomiokirkkoseurakunta 
Sururyhmä alkaa 5.11. klo 17.30 Bulevardin pihasalissa, Bulevardi 16, 
sisäpiha. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa, ja siihen otetaan 7 henkilöä. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.11. mennessä ryhmän ohjaajalle, 
pastori Tiina Silvolle p. 050 526 4164. 

 

Vartiokylän seurakunta, ks. Herttoniemen seurakunta 
 

Vuosaaren seurakunta 

Sururyhmä kokoontuu kuutena keskiviikkona klo 16–17.30 alkaen 9.9. 
Viimeinen kerta 18.11. Paikkana Valo, Palvelukeskus Albatross, 1. 
kerros, Kahvikuja 3. Ryhmä pyritään järjestämään etätapaamisina 
Teamsin kautta, mikäli koronatilanne aiheuttaa kokoontumisrajoituksia.  

Ohjaajina diakoniatyöntekijä Pia Nordlund ja pastori Marketta Antola. 
Ilmoittautumiset 31.8. mennessä seurakunnan toimistoon p. 09 2340 
6500 (avoinna ma, ti, to, pe 9–13, ke 14–17, tai ryhmän ohjaajille: 
pia.nordlund@evl.fi, p. 09 2340 6542 tai marketta.antola@evl.fi, p. 09 
2340 6519. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ennen ryhmän alkua. 
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Sururyhmä päihteisiin kuolleiden läheisille 

Suljettu ja vertaistuellinen ryhmä, jossa on mahdollisuus työstää omaa 
suruaan. Mukaan mahtuu viisi henkilöä. Ryhmä kokoontuu 
loppusyksystä viisi kertaa. Tarkemmat ajankohdat ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. Lisätietoja vetäjinä toimivilta diakoniatyöntekijöiltä: Kaisa 
Moilanen p. 09 2340 5748 ja Niina Karhu p. 09 2340 2579.  

 

Perheiden suruleiri 

Seuraava leiri järjestetään vuonna 2021. Lisätietoja: sairaalapastori 
Maarit Nissinen, p. 050 427 0529, maarit.nissinen@evl.fi. 

 

 

Huom! Syksyn 2020 ryhmissä muutokset mahdollisia koronatilanteesta 
riippuen. Tarkista ryhmän toteutuminen seurakunnan kohdalla mainitulta 
yhteyshenkilöltä tai seurakunnan nettisivuilta. 

  



Mutta surun sisar on lohdutus 
 ja ilo itää kivun kämmenellä. 

Ei minulla sinulle viisaita sanoja 

otan kädestä: 
ollaan yhdessä hiljaa. Kuunnellaan. 

 

Hiljaisuus puhuu 

enemmän kuin ihminen 

paremmin kuin kukaan. Koskaan. 
 

Hiljaisuudesta voi palata 

voimakkaana 

rohkeana 

iloa täynnä. 
Moni palannut. Jospa sinäkin. Me. 

 

Maaria Leinonen: Surun sisar on lohdutus 



Lisätietoja oman alueesi seurakunnasta sekä 
nettisivuiltahelsinginseurakunnat.fi/apuajatukea/surussa. 

 

 


