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ONNEA
PAAVALIN-

KIRKKO! 
Laulaja-lauluntekijä Mariska:

”Perusta musiikilliselle 
uralleni taputeltiin 

Paavalin seurakunnassa.”

PAAVALIN SEURAKUNTA

1

VAPAA-
EHTOISEKSI?
Iloksi ihmisille,
mielekkyyttä omaan
elämään. 

TILA
KAIKKIA
VARTEN
Tilaa hiljentyä,
kokoontua 
tai vain olla.

PAAVALIN-
KIRKKO

90 VUOTTA 
Tänä vuonna

on juhlan 
paikka!

KIRKKO
KAUPPA-

KESKUKSESSA
Redin yhdyssillalle 

avautui Silta.

Rukous, teot ja ilo.
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K ädessäsi on Paavalin seurakunnan 
juhlajulkaisu. Komea kirkkom-
me täyttää 90 vuotta maaliskuun 
alussa. Se on maamerkki monelle, 

sen tunnistaa, sen tornin kellosta moni katsoi 
aikanaan ajan. Toivon, että Paavalinkirkko voi 
ajan lisäksi näyttää myös suuntaa, väylää. 

Teimme seurakuntaneuvoston eli luot-
tamushenkilöiden kanssa strategian, jon-
ka myötä meille keskeisiä väylän sanoja ovat 
rukous (olemme rohkeasti hengellisiä), teot 
(toimimme yhdessä ihmisten keskellä) ja ilo 
(innostumme ja innostamme). Tämän julkai-
sun keskeinen teema on ilo. Täällä on lupa 
nauraa, iloita; tunteille on tilaa. Toivottavasti 
tämä julkaisu ja seurakuntamme meininki an-
taa sinulle iloa.

Ilon teema voi olla korona-aikana kum-
mallinen. Se on repäisty kuin jostain toisesta 
todellisuudesta; jotain nostalgista, kenties ka-
donnutta. Kirkon meiningille keskeinen sana 
on evankeliumi, joka tarkoittaa ilosanomaa, 
hyvää puhetta. Se on hyvää puhetta Jumalasta 
ja ihmisistä. Se muistuttaa meitä, että alussa 
oli rakkaus. Ei meidän rakkautemme, 
ei meidän uskomme, vaan Jumalan 
rakkaus, Hänen uskonsa meihin.

Tätä rakkautta haluamme jakaa täällä 
alueella ja kaukana maailmalla. Toimimme 
syrjivien rakenteiden purkamiseksi, tuemme 
heikommassa asemassa olevia. Näytämme 
väriä. Kuvassa se on minulla Arsenalinpunai-
nen. Yhtä hyvin se voi kattaa kaikki sateen-
kaaren värit ja asenteen: ”Kaikkea muuta, 
kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta elä-
mää!”(Minna Canth)

Paavalin seurakunta pyrkii ilosanoman julis-
tamisessa matkimaan Jeesusta. Elää ja toimia 
niin, että mikään inhimillinen ei ole vierasta. 

Tervetuloa mukaan, ilo irti.

NÄYTÄ VÄRIÄ
Matkustaja ja luotsi keskustelivat taannoin Turun saaristossa. 

Matkustaja kysyi: ”Mistä ihmeestä tiedät kaikki nämä karikot?” 
Luotsi vastasi: ”En tiedäkään. Mutta tiedän missä väylä kulkee.”

POINTTIA
PAAVALISTA

RUKOUS
Olemme
rohkeasti

hengellisiä.

TEOT
Toimimme

yhdessä
ihmisten 
keskellä.

ILO
Innostumme

ja innostamme.
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KARI
KANALA
Kirjoittaja on 
Paavalin seurakunnan
kirkkoherra.
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MUSKARIT

KIRKKO REDISSÄ

HISTORIA VAPAAEHTOISET ME TÄÄLLÄ!

Me olemme
Paavali!

MUSKARIT

KUN SANA 
MUUTTUU 
LEIVÄKSI JA 
LÄMMÖKSI
Onnea 
90-vuotiaalle!
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Pitkä kaiku
Yhdeksänkymmentä vuotta on pitkä aika, kokonainen ihmisikä. 

On hienoa, että voimme juhlia 90-vuotiasta Paavalinkirkkoa.

PIISPA

M erkkivuosi antaa mittasuhteet. Se on juhla, 
joka kohottaa mieltä, keventää arkea ja kan-
nattelee toivoa. Yhdeksänkymmentä vuotta 
auttaa ymmärtämään, että kaikenlaisia aikoja 
on ollut ja kaikenlaisia aikoja tulee.

Kun Paavalinkirkon torni ensimmäisen kerran kohosi kau-
pungin ylle, oli ympäristö erilainen kuin nykyään. Vuosien aika-
na kirkko on koonnut ihmisiä kattonsa alle ja rukous on tarttu-
nut seiniin. Paavalinkirkko ja sen torni ovat kääntäneet ihmisten 
katseet kohti taivasta jo ihmisiän ajan.

Komean tornin lisäksi Paavalinkirkon erityispiirteenä on 
kirkkosalin pitkä kaiku. Kaiku ei ole vain kirkkosalin tunnus-
merkki. Paavalin seurakunnalla ja sen työntekijöillä on ollut ko-
konaisuudessaan aina merkittävä kaiku.

Vuosien ajan kirkon eri tiloissa on kokoonnuttu yhteen ru-
koilemaan ja ruokailemaan, iloitsemaan ja itkemään, laulamaan 
ja lukemaan. Tässä kaupungissa on suuri määrä ihmisiä, jotka 
muistavat ristiäisten ilon, konfi rmaation jännityksen, häähetken 
rakkauden tai hautajaisten surun, jolle Paavalinkirkko 
on antanut heidän elämässään tilan.

KIRKON KUVAPANKKI/MARKKU PIHLAJA kuva

44
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”Kirkon kaiku 
antaa lähimmäisen 

rakkaudelle suunnan, 
joka avaa sydämen.”

POIMINTOJA

Paavalinkirkon kaiku ei ole vuosien mittaan hiljenty-
nyt. Se kuuluu kauas tänäänkin. Kirkkoherra Kari Kanalan
ääni kaikuu monien korvissa koko kirkon äänenä ja yhä edelleen 
Paavalinkirkko kääntää ihmisten katseet kohti taivasta.

Kirkon kaiku antaa musiikille voiman, joka ylentää mie-
len. Kirkon kaiku antaa lähimmäisen rakkaudelle suunnan, 
joka avaa sydämen. Kirkon kaiku antaa merkitystä etsivälle tu-
levaisuuden ja toivon. Kirkon kaiku ei ole sittenkään meidän 
oman äänemme kaikua. Se on Jumalan hyvyyden, rakkauden 
ja armon äänen kaikua, joka kutsuu meidät aina uudelleen 
arjesta juhlaan. Se on Kristuksen lempeän lupauksen kaikua, 
joka nostaa meidät pimeydestä valoon ja vielä kerran tästä 
maailmasta taivaan kotiin.

Iloitkaamme siksi Paavalinkirkosta.
Se on meille maamerkki. 
Mutta se on meille myös taivaan merkki. 

Teemu Laajasalo
Helsingin hiippakunnan piispa

Paavaliviikko 28.2.-7.3.
Paavaliviikko alkaa messulla ja päättyy messuun. 28.2. 
Paavalin seurakuntaneuvoston jäsenet pitävät messun. 
Viikon päättää piispa Teemu Laajasalon pitämä messu 
7.3. Vallitseva koronatilanne huomioiden messut järjestetään 
paikan päällä tai verkossa.

Metromeditaatiot
Paavaliviikolla aloitamme lyhyet, metro- tai ratikkamatkan 
lomassa ja arjen keskellä luettavaksi tai kuunneltavaksi 
soveltuvat ajatelmat. Voit tilata metromeditaatiot uutiskirjeenä 
sähköpostiisi tai tsekata somesta. Ei saarnaa eikä julistusta, 
vaan märehtimistä. Tervetuloa viipymään.

Pääsiäinen 29.3.–5.4.
Pääsiäisen ahtisaarnojen kautta pääset seuraamaan 
Jeesuksen kärsimystietä evankeliumien kertomusten avulla. 
Pääsiäisen muuhun ohjelmaan ja jumalanpalveluksiin 
voit tutustua nettisivuillamme. 

Paavalinkirkon historia
Paavalinkirkossa on nähtävissä paljon erilaisia 
yksityiskohtia ja mielenkiintoista historiaa. Voit 
tutustua kirkkoon paikan päällä tai nettisivuil-
tamme löytyvän virtuaalikierroksen avulla.

LUE LISÄÄ!
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PAAVALIN-
KIRKKO

90 VUOTTA

5

Sosiaalisesta mediasta ja 
seurakunnan verkkosivuilta.
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Paavalinkirkko 
on Paavalin kirkko 

Onni, tarkemmin ilmaistuna kirkko-onni on suosinut. 
Kotikirkko on aina ollut lähellä. 

Lähimmillään − 150 metrin päässä 
− se oli Joensuussa, eikä nykyinenkään kotikirkko eli 

Paavalinkirkko ole kuin kahden kilometrin päässä. 
Helppo mennä vaikka apostolinkyydillä.

REETTA MERILÄINEN teksti   JANI LAUKKANEN kuva

REETTA
MERILÄINEN

Kirjoittaja on 
Helsingin Sanomien 

entinen päätoimittaja 
ja Paavalin 

seurakuntalainen.

MINUN KIRKKONI
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”Tunteeko ihminen 
itsensä tervetulleeksi? 

Kyllä, Paavalinkirkkoon 
on hyvä tulla.”

P aavalinkirkko on jyhkeän komea, erottuu 
maisemassa. Ja sehän on tarkoituskin. Kirkko ei 
ole mikä tahansa rakennus vaan Herran huone. 
Vaikka rakennus on suuri, se ei ole pelottava. Ma-
teriaali on kotoista punatiiltä ja puistikossa Val-

kan kundin, mestarinyrkkeilijä Gunnar Bärlundin, patsas.
Kirkkorakennus kohtaa kävijän omalla tavallaan. Ehkä 

tärkeintä kuitenkin on se, miten kirkkoyhteisön ihmiset, niin 
työntekijät kuin seurakuntalaisetkin, kohtaavat toisensa. Tun-
teeko ihminen itsensä tervetulleeksi? Kyllä, Paavalinkirkkoon 
on hyvä tulla. 

Jotenkin näille kulmille sopii hyvin, että kirkko on juuri Paa-
valinkirkko, eikä Matteuksen tai Johanneksen. Apostoli Paava-
lin elämä kun oli täynnä dramaattisia käänteitä, vihaa, vimmaa, 
uskallusta, toivoa ja poikkeuksellista hengen paloa. Monenlaista 
on koettu näissäkin kortteleissa.

On hyvä muistaa, ettei Paavali (Paulus) ollut alun perin 
Paulus vaan Saulus (Saul). Juutalainen, fariseus, Rooman kan-
salainen. On ihme, että juuri hänestä tuli varhaisen kristinus-
kon merkittävin lähetti, saarnamies ja seurakuntien rakentaja. 
Ihmeeseen tarvittiin historian merkit-
tävin kääntyminen, arkisemmin ta-
kinkääntö.

Kristittyjä jahdannut ja vainonnut 
fariseus-Saulus tarvitsi kääntymykseen-
sä ihmeen Damaskoksen tiellä. Noin 
kahdentuhannen vuoden jälkiviisaudel-
la pystymme ounastelemaan, kuka tai 
mikä ihmeen taustalla vaikutti.

Kesken matkanteon Saulus näki 
näyn ja menetti joksikin aikaa näkönsä. Sokaistui valon kirkkau-
desta.  Näyssä hän sai kehotuksen mennä tapaamaan kristittyä 
Ananiasta. Niin tapahtuikin.  Ananias julisti sokeutuneelle vie-
raalleen evankeliumia. Sana vaikutti. Se muutti Sauluksen elä-
män. Hän sai näkönsä takaisin, otti kasteen ja kääntyi kristityk-
si. Sauluksesta tuli Paulus, suomalaisittain Paavali. Hänestä tuli 
apostoli, vaikkei hän koskaan itse tavannut Jeesusta.

Mitä enemmän Paavalin työtä ajattelee, sitä enemmän 
hämmästyy. Kuinka moni meistä olisi valmis lähtemään viikoik-
si, kuukausiksi ja jopa vuosiksi kristinuskon myyntimieheksi? 
Ilman matkakassaa, isoja eväitä, lentolippuja ja hotellivarauk-
sia. Paavali lähti, joskus muutaman seuralaisen kanssa, joskus 
yksin. Merimatkat taittuivat purjelaivoilla, mutta kuivalla maal-
la Paavali käveli välimatkat. Siitä syntyi käsite apostolinkyyti, 
edelleen ekologisin tapa edetä.

Jo fyysiset suoritukset herättävät kunnioitusta, mutta 
ehkä vielä enemmän hengen voima.

Paavali kohtasi väkivaltaa, vihaa ja vastustusta sekä omalla 
maaperällä että vierailla mailla. Fariseukset ja muut puhdasop-

piset juutalaiset vihasivat häntä, 
koska hän korosti kasteen, uu-
delleen syntymisen merkitystä, 
eikä Mooseksen lakia ja siihen 
nojaavia tapoja.

Paavali ei pyörinyt mat-
koillaan jo uskossa olevien eli 
omiensa joukossa vaan pakanoi-
den, joille hän julisti uutisensa, 
ilosanoman Vapahtajasta. Ja 
mitä kaikkea Jeesukseen usko-
misesta seuraisi. 

Ihmisluonto oli luultavasti 2000 vuotta sitten aika saman-
lainen kuin nytkin. Paavalin kuulijakunta jakaantui oletettavasti 
vastaanottavaisiin, innostuneisiin, varovaisiin, penseisiin, epä-
uskoisiin ja vihamielisiin. 

Apostolin aikana ei ollut sosiaalista mediaa, jonka avulla kiu-
sata ja lyödä. Paavali sai kokea konkreettista väkivaltaa: hakkaa-
mista, ruoskintaa ja vankityrmän kolkkoutta. Hengenlähtö oli 
monta kertaa lähellä, mutta Rooman kansalaisuus pelasti hen-

gen useampaan kertaan.
Toisaalta Paavali kohtasi matkoil-

laan vieraanvaraisuutta, iloa, intoa ja 
uskollisuutta. Syntyi yhteisöjä, seu-
rakuntia, kannattajia ja ystävyyksiä. 
Evankeliumi levisi hämmästyttävän te-
hokkaasti. Toki syntyi myös ristiriitoja 
ja eripuraa niin perheiden ja sukujen 
kuin isompienkin ryhmittymien välille.

Paavali levitti ilosanomaa puhuen, mutta meidän nyt 
elävien onneksi myös kirjeitse. Ainakin Kekkosen aikana kou-
lun uskontotunneilla opeteltiin Paavalin kirjeitä, muistattehan 
rimsun: room-ko-gal-ef-fili-kol-tessal ja niin edelleen. 

Kirjeet ovat äärettömän kiinnostava sekoitus teologiaa, mo-
raalia, elämänohjeita ja työnohjausta. Nuhteita ja kiitoksia, kep-
piä ja porkkanaa. Paavalin kirjeet antavan varsin selkeäkielisen 
kuvan kristinuskon ensimmäisestä lähetysvaiheesta, myös maa-
perästä, johon sanaa kylvettiin.

Paavalin kirjeet jatkavat siitä, mihin evankelistat lopettivat. 
Niistä on luettavissa monen muun asian ohessa yhteisyyden ja 
solidaarisuuden merkitys, asiaansa uskovien ihmisten yhdistet-
ty voima. Linkit nykyaikaan ovat olemassa. Edelleenkin seura-
kunta on, kuten Paavalin aikaan, moniääninen, kirjava, monen-
laisten ihmisten yhteisö, joita yhdistää Sana.

Sekin kävi selväksi, että seurakuntien elinvoimaan tarvittiin 
monen ihmisen työtä sen jälkeen, kun Paavali oli paikkakunnan 
jättänyt. Elinvoima ei ollut vain yhden ihmisen vaan yhteisön, 
seurakunnan yhteinen asia. Elinvoima tarvitsi sanoja ja tekoja, 
jalkautumista ihmisten pariin. Niinhän se on nytkin.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva viestinnän 
ammattilainen ja Paavalin seurakuntaneuvoston jäsen.
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S yy oli tavanomainen, turistina vierailen usein kir-
koissa kuten moni muukin. Yleensä käyn kirkoissa 
arkkitehtonisista syistä mutta myös tunnelmaa ais-
timassa. Kirkkoaktiivi kun olen. Tai semmoisena 
minua lienee pidettävä: Paavalissa olen ollut seura-

kuntaneuvoston jäsen vuodesta 2015.

Lontoon-matkan aikoina oli meneillään seurakunnan stra-
tegian pohdinta: mikä on toiminta-ajatuksem-
me, mikä tehtävämme yhtenä helsinkiläisenä 
seurakuntana, alueella, joka todella on aika 
sekalainen seurakunta. Pohdinnan takana fak-
tat siitä, miten kirkon jäsenmäärä laskee ja ta-
lous tiukkenee. Mutta taustalla ennen kaikkea: 
mikä on kirkon paikka kun maailma ympärillä 
muuttuu, mitä on elää kristittynä nyky-Suo-
messa ja miten kertoa siitä ihmisille?

Verkon kautta tutkin, miten St Pancras Church esitteli it-
seään. Seurakunta kertoi tarjoavansa kauniin paikan rukouk-
selle ja jumalanpalvelukselle, upeaa musiikkia ja taidetta, ava-
rakatseista kristillistä opetusta, toivotti kaikki tervetulleeksi. 
Ja lopuksi kertoi, että sillä on “A passion for justice”.

Se hätkähdytti. St Pancras tosin määritteli edustavansa libe-
raalia anglikaanista kristillisyyttä, mutta sittenkin: intohimona 
oikeus, oikeudenmukaisuuden palo! Se kuulosti mahtavalta. Oli 
suorastaan kiehtovaa. Ja jotenkin niin omalta kuulostavaa. 

Kävin vielä sunnuntain messussa katsomassa mistä on kyse, 
ja löysin ihan tavallisen seurakunnan. Messu oli perinteinen ja 
hyvä, kuoro upea ja kirkkoväki normaalin oloista porukkaa. Vä-
hän kuin Paavalissa. Kirkkoherra tosin oli nainen. Kirkkokahvit 
juotiin kirkkosalin takaosassa ja tunnelma oli kodikas, puheen-
sorinaa täynnä. Ihan kuin meillä Paavalissa.

Verkkosivuillaan St Pancras kertoi, että siellä halutaan olla 
kirkko, jonka toiminnan pohjaviestinä on Miikan kirjan näke-

mys jakeessa 6:8: ”What does the Lord require 
of you, but to do justice, to love kindness and 
to walk humbly with your God?”

Kotona etsin Raamatusta Vanhan testa-
mentin puolelta suomennoksen: ”Vain tätä 
Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, 
osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, 
Jumalaasi kuunnellen.”

Miten selvää, mietin. Ihan selkokieltä. Käyttökelpoinen 
”vaellusohje” myös Paavalin tarpeisiin, sillä siinä vaiheessa 
olimme juuri konkretisoineet strategiaprosessin kysymykseen, 
mitä olisivat ne polut, joita Paavalissa tulisi vaeltaa. 

Se lopullinen Paavalin strategia kiteytyi myöhemmin 
seurakuntaneuvoston ja seurakunnan työntekijöiden yhteisen 
pohdinnan tuloksena yhteen kuvaan ja kolmeen pääsanaan: 
rukous, teot, ilo.

Oikeuden-
mukaisuuden 

paloa 

”Täällä on 
hengen paloa. 
Ja oikeuden.”

Muutama vuosi sitten Lontoon-matkalla kävin 
Bloomsburyn kaupunginosassa sijaisevassa

 St Pancrasin kirkossa.  

EEVA VALLISAARI teksti   JANI LAUKKANEN kuva

MINUN KIRKKONI
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Oikeudenmukaisuuden paloa ei siitä sanoina löydy, mutta 
pohjavireenä se siellä on. Siitä kumpuaa ne joskus mediankin 
otsikoihin nousseet asiat. Paavalissa on tarjottu kirkkoturvaa 
turvapaikanhakijalle, järjestetty iso vaatekeräys vastaanotto-
keskusten tueksi, avattu kirkko ja seurakunnan tilat kaikkien 
hääparien vihkimisille ja hääjuhlille, vedottu toistuvasti kirkon 
päättäjiin, että ratkaisu avioliittolain noudattamiseen löytyisi ja 
pyydetty, ettei sateenkaaripareja vihkiviä pappeja rangaistaisi. 

Paavalin seurakunta on syrjinnästä ja häirinnästä va-
paa seurakunta. Linjauksen mukaan seurakuntamme tulee 
olla turvallinen tila kaikille. Tämän mukaisesti on muun muassa 
päätetty, että Paavalinkirkossa ja seurakunnan muissa tiloissa ei 
pidetä esillä naisten pappeutta vastustavien järjestöjen esitteitä, 
vaikka ne kirkon lähetysjärjestöiksi hyväksyttyjä olisivatkin.  

Ehkä tämä kaikki nousee tästä alueesta. Se että Paavalin 
seurakunnassa on rohkeutta ottaa kantaa vahvasti, rohkeutta 
lähteä muuttamaan koko kirkkoa. Täällä on tunne siitä, että 
yhdessä pystytään tekemään vaikka mitä, täällä on halua olla 
mukana tekemässä kirkosta avointa paikkaa kaikille. 

Täällä on hengen paloa. Ja oikeuden. 

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva viestinnän ammattilainen ja 
Paavalin seurakuntaneuvoston jäsen.

K uvataiteilija ja pappi Ilkka Sariolan teos Rauhan 
krusifi ksi sijoitetaan Paavalinkirkkoon ja samalla 
kirkkosali täydentyy uudella rukousnurkkauksella. 
Krusifi ksi julkistetaan kevään aikana. 

Rauhan krusifi ksi on kooltaaan 100,5 x 164 cm ja painaa 21 
kg. Teos on tekniikaltaan öljyväri puuhun kiinnitetylle kankaal-
le. Taidehistoriallisesti maalauksen fyysinen muoto nousee kes-
kiaikaisista italialaisista krusifi kseista. 

Sariolan Rauhan krusifi ksin moninainen symboliikka liit-
tyy Kristuksen kärsimyshistoriaan, ihmiselämän kauhuihin ja 
Paavalinkirkon symboliikkaan unohtamatta myöskään tämän 
päivän ajankohtaisia kysymyksiä seksuaalivähemmistöjen oi-
keuksista.

Krusifi ksi sijoitetaan kirkkosalin takaosaan, pääoven si-
sääntulosta katsoen vasemmalla olevalle seinälle. Sen eteen tu-
lee pieni sivualttari sekä tuohuskynttelikkö. Näin krusifi ksi luo 
edellytyksiä sekä henkilökohtaiseen hartauden harjoitukseen 
että rukoushetkien järjestämiseen. 
     Paavalin seurakunnan ja Ilkka Sariolan välisen sopimuksen 
mukaan teos sijoitetaan pysyvästi Paavalinkirkkoon, mutta 
omistusoikeus säilyy taiteilijalla. Seurakunta maksaa teoksen 
valmiiksi saattamisesta Sariolalle noin kahden kuukauden työtä 
vastaavan palkkion. Ilkka Sariolan toinen vastaava teos Hiljaisen 
lauantain krusifi ksi on pysyvästi sijoitettuna Kallion kirkkoon.

Rauhan krusifiksi 
Paavalinkirkkoon  
EEVA VALLISAARI kuva keskeneräisestä krusifiksista

Paavalinkirkko saa 90-vuotislahjaksi 
uuden taideteoksen, päätti seurakunta-
neuvosto viime syksynä.  

PAAVALIN-
KIRKKO

90 VUOTTA
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”A loitimme Jennyn kans-
sa vauvamuskarissa, kun 
Jenny oli neljän kuukau-

den ikäinen. Jatkoimme myöhemmin 
kirkkomuskarissa. Olemme osallistuneet 
myös perhemessuihin kirkossa. Olen ollut 
nuorena seurakunnan toiminnassa ja ha-
luan, että Jennyllekin kirkko on luonteva 
osa elämää. Asumme kirkon lähellä ja kun 
Jenny oli vauva ja nukkui vaunuissa, kävin 
toisinaan hiljentymässä kirkossa.” kertoo 
Jennyn äiti Eliisa Niemi-Peltola.

”Kirkkomuskari on antoisaa. Jenny 
nauttii liikkumisesta ja musiikista.  Kir-
kossa on tilaa liikkua ja siinä luodaan 
yhdessä toisten kanssa muskarihetkeä. 
Kynttilöiden äärelle hiljentyminen, alt-
tarin edessä kokoontuminen ja kirkko-
tilaan tutustuminen musiikin kautta on 
elämys.”

”Muskari on ollut meille viikon koho-
kohta; on nähnyt muita vanhempia. Suo-
sittelen ehdottomasti muskaria ja mus-

karia kirkkosalissa. Liikkuvammankin 
lapsen, kuten Jennyn kanssa, kirkkotila 
mahdollistaa lapselle kokemuksen liik-
kuen ja tutustuen kirkkotilaan. ”

Haastattelun aikana kaksivuotias 
Jenny on tutkinut kirkkosalia vilkkaasti. 
Leikkipaikan leluilla on leikitty, kirkon-
penkkien välistä huhuiltu, mutta saarna-
tuoli se vasta jännittävältä vaikuttaakin. 

Ja pehmoiset portaat, jotka vievät altta-
rille on kiivetty moneen kertaan. Lapsen 
luontainen tapa tutustua tilaan liikkumal-
la on päässyt oikeuksiinsa.  

Päivi Lindberg on ohjannut mus-
kareita Paavalissa kuudentoista vuoden 
ajan. Kirkkotilassa on pidetty muskareita 
viitisen vuotta. 

Päivin mielestä muskarit kirkkosa-
lissa mahdollistavat pysähtymisen arjen 

”Hiljentyminen, 
alttarin edessä 

kokoontuminen ja 
kirkkotilaan

 tutustuminen 
musiikin kautta 

on elämys.”

keskelle. Se ei kuitenkaan tarkoita, että 
pitää olla hiljaa. Kirkkosalissa tuoksuu, 
kuulostaa ja tuntuu erilaiselta. On kat-
sottavaa ja ihmeteltävää. Kynttilänliekki 
on vangitseva. Voisi sanoa, että kokemus 
on pieni arjen retriitti ja ympäristö luo 
yhdessäoloon erilaisen tunnelman. Mus-
karilaisista lähtee ääntä ja saakin lähteä, 
mutta havahdutaan myös kuuntelemaan. 

”Kirkkosali on meitä kaikkia varten. 
Perusfi ilis on minulla kiitollisuus, että 
saa olla mukana perheiden kanssa. Mus-
karilaisilla ei ole kiire ja on ollut aikaa ja 
rauhaa rupatella”, kertoilee Päivi. 

Paavalinkirkon muskarit ovat avoi-
mia kaikille. Muskarit kokoontuvat nor-
maalisti maanantaisin ja torstaisin. Ryh-
miä on 0-3–vuotiaille. 

Muskarin osallistujia
Eliisaa ja Jennyä sekä ohjaajaa 
Päiviä haastatteli Tuija Heinonen.

TIEDUSTELUT
Paavalin seurakunnan varhais-
kasvatus ja ajankohtaiset tiedot 
muskarista nettisivuiltamme 
www.helsinginseurakunnat.fi /
paavalinkirkko/artikkelit/
muskarit

Kirkkotila 
on meitä 

kaikkia varten
Paavalissa muskareita kokoontuu myös kirkossa.  

MUSKARI

/paavalinseurakunta

Haastattelun aikana kaksivuotias Jenny 
on tutkinut kirkkosalia vilkkaasti. 
Kuvassa äiti sylissään Jenny.

TUIJA HEINONEN teksti ja kuvat   UNSPLASH.COM kuvituskuva
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PopPaavali tulee taas 
kesällä 2021

Luvassa pop- ja rockmusiikkia ja kauan odotettua yhdessäoloa.  

Iloisia seurueita eväineen vilteillä pitkin kirkon pihaa! Van-
hempia pariskuntia retkikoreineen ja kaitaliinoineen pöy-
täryhmissä päät musiikin tahdissa nyökkäillen. Tanssivia, 

bändiä fanittavia lapsia lavan edessä. Koiria! 

Katselin PopPaavalin iloista meininkiä Paavalinkirkon toisen 
kerroksen bäkkärin ikkunoista, hymyilytti. Tämä oli juuri se 
näky, josta kirkkoherra Kari Kanalan kanssa haaveilimme 
kevättalvella 2019, kun aloimme suunnitella 
kesäklubia kirkon pihaan. 

Ajatus rytmimusiikista ja yhdessäolos-
ta nauttiville, kaiken ikäisille, -näköisille, 
-kokoisille, -katsomuksellisille ihmisille ja 
eläimille järjestettävästä ilmaisesta tapah-
tumasta konkretisoitui vuonna 2019 neljä-
nä kesäiltana, ja PopPaavali-klubi sai heti 
ensimmäisenä kesänään suuren suosion. 
Tapahtuma keräsi parhaimmillaan liki 500 
hengen yleisön Paavalinkirkon sisäpihalle, lähiseudun asuk-
kaat ottivat tapahtuman nopeasti omakseen ja kylään kirkolle 
tultiin kauempaakin. Klubille saatiin heti alkuun onnellisesti 
timanttisia esiintyjiä kuten The Holy, Asa & Band, PK Ke-
ränen, Viitasen Piia ja Ghostworld.

Kesällä 2020 PopPaavalissa piti esiintyä vähintään yhtä tyrmää-
vä kattaus kotimaisia artisteja: Lasten Hautausmaa, Pelle 
Miljoona United, Pietarin Spektaakkeli, Wasted, Mary 
Ann Hawkins, Mikko Joensuu ja The Valkyrians ja tie-
tenkin kaupungin parhailla levylaukuilla varustetut deejiit ku-

ten DJ Tokemon (Melrose-yhtyeen Tokela) ja DJ Lord Fatty
– myös Pastori Kanalan Pyhäkoulu -DJ-nimellä esiintyvän Kari 
Kanalan piti päästä vinyylisoittimien taakse. Koko tapahtuma 
jouduttiin kuitenkin pandemian kiihtymisen vuoksi perumaan 
aivan viime metreillä järjestäjien, yleisön ja artistien suureksi 
pettymykseksi. Silti, kun nyt katselen taaksepäin päätöstä, se 
tuntuu oikealta. Koronan kanssa siinä kohtaa ei ollut turvassa 
kirkko sen enempää kuin kaupunkikaan, eikä vitsaukselle näy 

valitettavasti loppua vieläkään. Ja vaikka 
tauti saataisiin rokotusten voimalla kuriin, 
sen vaikutukset koko maailmaan jatkuvat 
monilla tasoilla vielä vuosia, mahdollisesti 
vuosikymmeniä. 

Mutta; tapahtumia ja elävää musiik-
kia se ei lopeta. Keikkailuakaan se ei 
lopullisesti lopeta, vaikka yritti. PopPaa-
vali-kesäklubi pyritään järjestämään ensi 
kesänä 20.-22. elokuuta. Mukaan on tar-

koitus saada kaikki viime kesälle kiinnitetyt esiintyjät, vieläpä 
muutamin täydennyksin. Nyt kun rokotukset ovat alkaneet ja 
kokoontumisia osataan järjestää vastuullisesti, uskoni klubivii-
konlopun toteutumiseen on vahvempi kuin aikoihin. 

Me kaikki tarvitsemme etenkin vuoden 2020 kokemusten 
jälkeen kipeästi kulttuuria, musiikkia, yhdessäoloa ja yhteen-
kuuluvuutta ilman pelkoa omasta ja muiden turvallisuudesta. 
Siis kohti ensi kesän PopPaavalia!  

Kirjoittaja on PopPaavali-kesäklubin tuottaja. 

MILLA PALOVAARA teksti  

”PopPaavali
-kesäklubi 

pyritään 
järjestämään 

20.-22. elokuuta.”
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ONNEA PAAVALI!

KUN SANA 
MUUTTUU 

LEIVÄKSI JA 
LÄMMÖKSI

Laulaja-lauluntekijä Mariska
asuu kirkon naapurissa.

MARISKA teksti  
JANI LAUKKANEN kuvat
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Ä itini ja isäni vihittiin Paavalinkirkossa joskus 
70-luvun loppupuolella. Ne olivat tuplahäät, sil-
lä samaan aikaan papin eteen astelivat myös tä-
tini Ulla sekä Veijo-setä. Sitten sukuumme alkoi 
siunaantua kakaroita, ja Paavalin seurakunnan 

papit saivat kastehommia. Minun ristiäisissäni pappina toimi 
valokuvista päätellen pitkänhuiskea kirkkoherra eikä hän, enkä 
minä tiennyt silloin, miten keskeinen rooli tällä kirkolla ja seu-
rakunnalla tulisi olemaan elämässäni. 

Tyttäreni Puntti – tätä lempinimeä 4-vuotias neiti haluaa 
itsestään käytettävän – tykkää Paavalinkirkosta. Puntille tämä 
komea rakennus on tullut tutuksi muskarina, vegaaniruokata-
pahtumien ja jumalanpalvelusten mestana sekä muuten vaan 
hengailuun ja enkeleiden sekä Jeesuksen bongailuun sopivana 
paikkana. Monet kynttilät olemme sytyttäneet ukkien ja mum-
mien muistoksi ja Taiteiden yönä litkineet mehua kirkon pihalla 
ihmispaljoutta ja paljussa pulikoivaa pappia ihmetellen. Mutta 
yhtä tärkeää tapahtumaa Puntti ei muista:

Paavalin pappi Juha Valkeapää kastoi hänet kirkossa ke-
sällä 2016, sukulaisten ja ystävien ympäröimänä. Kummitädin 
sylissä lepäävälle pienokaiselle esitettiin kirjoittamani laulu 
Mestaripiirros: ”Sinä päivänä kun Luoja teki sinut, ei hän muu-
ta tehnytkään...” Aika moni paikallaolijoista itki.

Tätä kirjoittaessani asun vielä Paavalin vanhan seurakun-
tatalon (nykyisen Varustamon eli Hermannin diakoniatalon) 
naapurissa. Tuossa ikkunastani näkyvässä talossa sain ensi-

kosketukset musiikkiin, kun seurakunnan silloinen kanttori 
Irma-Liisa Juuti piti meille lapsille musiikinteoria- ja lau-
lutunteja. Muistan kuinka Irma-Liisan säestyksellä hoilotin 
”Asikkalan puisia rattaita” täysin palkein. Hänen opastuksellaan 
tutustuin myös pianonsoiton alkeisiin. Aaronin pianokoulun 
nuottirivien nakuttelu muuttui astetta vaativammaksi, kun siir-
ryin vähän myöhemmin Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolle 
pianonsoiton opiskelijaksi. Mutta perusta musiikilliselle uralleni 
taputeltiin Paavalin seurakunnassa, kanttori Irma-Liisa Juutin 
avulla.

Nykyisin Paavalin vanhaa seurakuntataloa luonnehtii 
näkyvimmin satojen metrien ihmisjono ravintola Hermannin 
Kukon kulmilta Saarenkatua pitkin Orioninkadulle ja siitä talon 
eteen Hämeentielle. On nälkä. Ihmiselle tulee nälkä, jos rahat 
loppuvat. Talosta jaetaan päiväsaikaan ruokakasseja tarvitsi-
joille ja öisin tilat tarjoavat turvaa ja leposijan kodittomille. Mi-
ten tämän nyt sanoisi – Paavali tekee kristillistä perustyötään, 
muuttaa sanat leiväksi ja lämmöksi.

Kun ajatus sakkaa, kun kynä ei kulje, kun stressi ylittää 
kestokykyni, kävelen kirkolle. Paavalinkirkko on arkisin 
auki ja yleensä tyhjillään, joskus kanttori on ollut siellä harjoitte-
lemassa tulevia. Bachin pauhinaa, somepäivityksiä kirkonpen-
killä, jutustelua Jumalan kanssa. Olen minä muutaman laulun-
tyngänkin siellä raapustanut ja itkeskellytkin. Mutta kun poistun 
tyhjästä kirkosta, on mieli aina…hmm...on mieli aina...noh...on 
mieli aina kokonainen, eikä mikään mielipuoli.                            >

”Kummitädin 
sylissä lepäävälle 

pienokaiselle 
esitettiin 

kirjoittamani laulu 
Mestaripiirros.”

KUN SANA 
MUUTTUU 

LEIVÄKSI JA 
LÄMMÖKSI

Laulaja-lauluntekijä Mariska
asuu kirkon naapurissa.

MARISKA teksti  
JANI LAUKKANEN kuvat
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”Konservatiivinen ja kolea pulju”, sanoi äitini Paa-
valin seurakunnasta. Mutta hän puhui menneistä ajoista, 
vuosikymmenten takaisista. Olen ilolla seurannut kirkkoherra 
Kanalan touhuja, kuten hänen jalkautumistaan lampaiden-
sa joukkoon kirkkokaljoja hörppimään. Jalkapallokatsomo 
kirkossa MM-kisojen aikaan oli myös loistoidea. Minulla oli 
ilo tavata Kanala livenä Lahden Rokkifudiksen katsomossa. 
Kerroin hänelle saman minkä Sinulle nyt: Paavalinkirkko on 
edistyksellinen talo, joka ottaa huomioon niin hurskaat kuin 
pakanatkin, niin lapset kuin vanhuksetkin, 
niin vähäosaiset kuin paljonsaaneetkin 
eikä ylenkatso myöskään viihteenkipeitä.

Onnea 90-vuotiaalle
– jaksaa, jaksaa!

14

ONNEA PAAVALI!

”Paavali tekee 
kristillistä 

perustyötään, 
muuttaa sanat

 leiväksi ja 
lämmöksi.”



15

K
uv

it
us

 M
at

te
us

 P
en

tt
i



16

L apset kikattelivat ja juok-
sivat ympäriinsä lähetys-
kynttelikön, alttarin ja 
lukupulpetin väliä. Altta-
rikaiteelle kiipeilemistä 
piti hillitä, etteivät pienet 

olisi pudonneet sieltä kovalle kivilattialle, 
mutta muutoin elämän ääniä ei haluttu 
hiljentää. Kirkkosalissa on naurettu, it-
ketty, laulettu ja tanssittukin.

Nauraminen tekee tutkitusti ihmi-
selle hyvää. Mutta miksi iloa, riemua 
ja naurua on mielikuvissa vaikea liittää 
kirkkoon? Useimmiten kirkkoon astues-
sa ääni madaltuu vaistomaisesti. Kir-
kossa puhutaan kuiskaillen, aivan kuin 
pelkäisimme herättävämme kärttyisen 
Jumalan päiväunilta. Kirkko mielletään 
pyhäksi tilaksi ja pyhään puolestaan 
tuntuu assosioituvan vakavuus ja pelot-
tavuus. Edes ylösnousemuksen riemu 
pääsiäiskirkossa ei ole ihan samaa, kuin 
mitä yleensä koemme riemuksi vaikka-
pa ystävien seurassa lämminhenkisissä 
juhlissa.

Ehkä osasyy vakavuudelle on se, että 
nauru ei juuri raiu Raamatun lehdillä. 
Naurua useammin puhutaan itkemisestä. 
Jeesuksenkin kerrotaan itkeneen, mutta 
Raamattu ei mainitse hänen nauraneen. 
Suurin osa Raamatun nauramisesta pu-
huvista kohdistaa viittaa pilkalliseen nau-
ruun tai epäuskottavalle jutulle naurami-
seen. Saara nauroi, koska ajatus siitä, että 
hän tulisi raskaaksi vanhoilla päivillään, 
oli naurettava. Jobille ja Jeesukselle nau-
reskeltiin. Nauru riemun ilmaisuna on 
Raamatussa harvinaista. 

Ilo olla täällä
Hampurissa asuessani vein lapseni viikoittain 

suomalaiselle merimieskirkolle muskariin. 
Istuimme ringissä alttarin edessä.  

MINUN KIRKKONI

PÄIVI VÄHÄKANGAS teksti  JANI LAUKKANEN kuva

Ilo ja riemu eivät kuitenkaan ole 
kateissa Raamatussa. Päinvastoin. Ilo 
suorastaan tihenee Uuden testamentin 
lehdillä. Jeesus sanoi tulleensa tuomaan 
ilosanomaa; vapautta, armahdusta, näkö-
kykyä. Hänen kohtaamisensa kerrotaan 
täyttäneen ihmiset ilolla. Ilo ja riemu mai-
nitaan myös varhaisten kristittyjen keski-
näisistä kokoontumisista kerrottaessa. 
Missä Kristus, siellä ilo.

Tiesitkö, että eniten iloitsemisen ja 
riemuitsemisen puolesta Raamatussa 
puhuu Paavali? Tuo oman aikansa in-
fluensseri matkusti ahkerasti, kohtasi en-
nakkoluulottomasti hyvin erilaisista taus-
toista ja kansallisuuksista tulevia ihmisiä 
ja viestitteli heidän kanssaan kirjeillä. 
Tehtävä Jeesuksen lähettiläänä ei ollut 
mikään helppo. Toimeentulon kanssa oli 
haasteita, kristittyjen keskinäisiä riito-
ja piti olla koko ajan selvittelemässä, oli 
haaksirikkoa ja vankilareissuja. Kaiken 
tuon keskellä Paavali jaksoi rohkaista ja 
muistuttaa ilosta: ”Iloitkaa aina Herran 
yhteydessä! Minä toistan: iloitkaa!”

Paavalin mukaan ilo kuuluu seura-
kunnan arkeen. On osuvaa, että juuri 
Paavalin seurakunnassa seurakunnan elä-
mää halutaan strategiassa lähestyä nimik-
koapostolin tavoin ilon kautta. Kirkossa on 
lupa nauraa, tunteille on tilaa. Iloitsemme 
jokaisesta. Heijastamme toivoa.

Muskarin alkulaulussa jokaiselle lap-
selle vuorollaan laulettiin nimellä maini-
ten ”kiva kun oot täällä”. Yhteiseen iloon 
on huomattavasti paremmat edellytykset, 
kun tulee nähdyksi ja noteeratuksi. Kiva 
kun olet täällä, juuri sinä.

PÄIVI 
VÄHÄKANGAS
Kirjoittaja on 
kirkkohallituksessa 
työskentelevä pastori ja 
Paavalin seurakunta-
neuvoston jäsen
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S uunnittelen ja valmistan kaste-
taulun Paavalinkirkkoon. Siitä 
voi myös puhua kastepuuna, 

vaikka teos on kuin taulu. Paavalinkir-
kon kaunis ikkunasyvennys on täydelli-
nen paikka kolmiosaiselle teokselle, jol-
la kauniisti kerrotaan, että kastettu on 
otettu seurakunnan jäseneksi. Kasteesta 
kertovan pikkukalan voi kiinnittää tau-
luun vanhempi, kummi, isovanhemmat 
tai vanhempi sisarus. Nuori tai aikuinen 
kastettu voi huolehtia siitä itse. 

Kastevesi, vesi, elämän vesi, meri, 
aalto, pisara. Nämä kaikki tulevat näky-
mään teoksessa. Maalauksellinen ompe-
lujälki sopii hyvin veden ja sen värien kuvaamiseen. Kun maisema 
heijastuu veteen, siihen syntyy uusia värejä. Siksi teos ei ole vain si-
nisen sävyinen, vaan siitä voi löytää paljon sävyjä, kuin elämä itse. 

Kastetaulun valmistustekniikka on taidekirjonta. Taideteks-
tiili on kokonaan käsityötä ja työ tehty kuin maalaamalla ompe-
lukoneella. Materiaalit ovat villa, silkki, puuvilla, viskoosi – sekä 
langoissa että kankaissa.

Ohuen ompelulangan kolmiulotteisuus kertaantuu, kun eriväri-
set langat kirjotaan yhteen kuviksi. Kuviin tulee lankojen struktuu-
rin, kiillon ja kierteen avulla elävyyttä, voimaa ja syvyyttä.

Kuvio voi olla myös graafi sta, langanohutta viivaa. Vaihdan 
langan värin ja minulla on uusi ”kynä” käytössäni.

Paavalinkirkon kirkkotekstiilit ovat käsialaani (2003-2006). 
Tekstiilien symboliikan aiheita ovat portti, simpukka ja helmi.

Kastetaulu 
Paavalinkirkkoon 
Pitkään vireillä ollut ajatus kastettujen lasten nimet 
kokoavasta kastepuusta Paavalinkirkkoon toteutuu 
alkusyksystä. Seurakuntaneuvoston edellisen kauden 
jäsenten Minna Hietamäen ja Matteus Pentin idean 
pohjalta syntyvän teoksen toteuttaa tekstiilitaiteilija 
Helena Vaari. Tosin Paavalinkirkkoon ei tule puuta vaan 
jotakin ihan muuta.

HELENA
VAARI
Kirjoittaja on 
tekstiilitaitelija.
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SANNA-MAARIT 
HAKKARAINEN
Kirjoittaja
työskentelee
kanttorina Paavalin 
seurakunnassa. 
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Paavalinkirkko sai Kangasalan ur-
kutehtaan rakentamat urut jo ra-
kentamisvuotenaan 1931. Silloiset 
urut suunnitteli aikansa suuri sä-
veltäjä Armas Maasalo. Urut res-
tauroitiin ja uudelleen rakennettiin 
Paavalinkirkon peruskorjauksen 
yhteydessä vuonna 2005. Raken-
nustyön toteutti Urkurakentamo 
Veikko Virtanen. 

Paavalinkirkon urut ovat suo-
sittu soitin huippu-urkureiden pa-
rissa, ja niitä käytetään ahkerasti 
myös levytykseen. 

Kirkon etuosassa on pohjoisitalialainen urkutyyppi, jonka 
kaltaisia urkuja rakennettiin Italiassa 1500-luvun puolivälistä 
aina 1800-luvulle asti. Tämä soitin muistuttaa 1700-luvun Nac-
chini-urkuja, ja sen on rakentanut tuon esikuvan mukaan Ur-

kurakentamo Martti Porthan vuonna 2005. 
Soitin on optimaalisin erityisesti kon-

serttikäytössä, ja juuri tämänkaltaiselle 
soittimelle on sävelletty aikanaan paljon 
urkumusiikkia. Uruissa on useita hauskoja 
ääniyksityiskohtia kuten Rossignol eli sata-

kieli. Se on ns. lintupilli, joka saa urut livertämään kuin lintu. Li-
säksi uruista löytyvät ihmisääntä matkiva huojuva Voce humana 
sekä ukkosen ääntä kuvaava Tamburo. Soittimen kosketus on 
cembalomaisen kevyt ja herkkä. Tätä soitinta käytetään erityi-
sesti renessanssimusiikin festivaalilla, jossa kuullaan erityisesti 
tämäntyyppiselle soittimelle sävellettyä musiikkia.  

Edellä mainittujen lisäksi kirkossa on hienoääninen Yamaha-
flyygeli. 

Tässä tilassa on kaikki edellytykset tehdä musiikkia Jumalan 
kunniaksi ja lähimmäisten iloksi. 

Paavalinkirkko on musiikkikirkko. Tervetuloa konsertteihin! 

Paavalinkirkko on 
musiikkikirkko 

”Tervetuloa
konsertteihin!”

Paavalinkirkossa on mitä parhaimmat mahdollisuudet tehdä musiikkia. 
Kirkko on kanttorin, kirkkomuusikon, näkökulmasta hienoin mahdollinen työpaikka.  

/paavalinseurakunta

N äin ei kuitenkaan aina ole ollut. Paavalinkirkon musii-
killiset mahdollisuudet paranivat oleellisesti vuonna 
2003 valmistuneen remontin yhteydessä.  

Hienoin asia minun mielestäni Paavalinkirkossa on kirk-
kotilan akustiikka. 

Akustiikalla tarkoitetaan arkikielessä äänen kuuluvuu-
den laatua tilassa. Konserttisalissa on ”hyvä akustiikka”, jos 
musiikki kuulostaa siellä miellyttävältä. Puhumisen kannalta 
huoneen akustiikka on huono, jos puheesta ei saa siellä selvää, 
esimerkiksi koska huoneen jälkikaiunta-aika on liian pitkä. 
(Wikipedia)

Tämä kuvaa varsin hyvin Paavalinkirkon akustiikkaa. Tila 
on pitkä ja tynnyriholvinen, ja se saa aikaan ainutlaatuisen pit-
kän jälkikaiun (5 sek.). Akustiikka helpottaa laulamista, ja kaiku 
kaunistaa ääntä. Tila todellakin soi. Varsinkin klassiselle laulul-
le tämä akustiikka on erinomainen, ja siksi kirkossamme onkin 
paljon esimerkiksi kuorojen konsertteja. 

Jälkikaiku hankaloittaa kuitenkin puhetta ja rytmimusiikkia. 
Näiden haasteiden parissa työskentelemme. 
Olen löytänyt omassa työssäni pitkän jälkikai-
un hyvät puolet, ja yritän kääntää ne musiikin 
avuksi. 

Tällainen akustiikka on myös monissa 
Keski-Euroopan vanhoissa kirkoissa, ja niissä 
kirkkotiloissa vuosisatoja työskennelleet kirkkomuusikot ovat 
säveltäneet paljon musiikkia juuri tällaista akustiikkaa varten. 
Siksi ei ole sattumaa, että Paavalinkirkossa on renessanssimu-
siikin festivaali. Italialaiset renessanssimusiikin säveltäjät usein 
työskentelivät kirkkomme tyyppisissä tiloissa.  

Paavalinkirkossa on kahdet erinomaiset urut. Urut ei-
vät ole standardisoitin, vaan ne rakennetaan ja suunnitellaan 
kuhunkin tilaan sopivaksi. Uruilla on ollut pitkän historiansa ai-
kana monenlaisia ääni-ihanteita, ja Paavalinkirkon kahdet urut 
ovatkin keskenään hyvin erikuuloiset. 

Parven urkujen ääni muistuttaa mielestäni sinfonista 48 
jäsenistä puhallinorkesteria. Rakentaja kirjoittaa, että urku on 
näkemys kangasalalaisesta 1930-luvun musiikin romantiikasta. 

MINUN KIRKKONI

SANNA-MAARIT HAKKARAINEN teksti  JANI LAUKKANEN kuva JUSSI VIERIMAA urkukuva
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KIRKKO 
KAUPPAKESKUKSESSA 

-epäpyhä allianssi

KIRKKO 
KAUPPAKESKUKSESSA 

-epäpyhä allianssi

Kirkko keskellä kylää 
on vanha suomalainen sanonta, 
joka kätkee taakseen 
muutakin kuin symboliikkaa. 

Miten tavoittaa jäsenensä 
kun sunnuntain jumalanpalveluksen 

aikaan Netflixiin ilmestyy 
uusin kausi The Crownista?

ALEKSI SALMINEN teksti  

JANI LAUKKANEN kuva

ALEKSI 
SALMINEN

Kirjoittaja
on Redin 

kauppakeskusjohtaja. 

YHTEISTYÖ
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Moni nykyisistä kaupungeistamme on aikoi-
naan kohonnut kylänä kirkon ympärille ja 
kirkko toimi kyläläisiä yhteen saattavana 
paikkana. Maailma on muuttunut näistä 
ajoista valtavasti ja nykyisin uusia kaupungi-

nosia, eli entisaikojen kyliä rakennettaessa ja kaavoitettaessa 
kirkon sijaan keskelle asutusta rakentuu palveluita tuottava 
kaupallinen keskittymä.

Kirkon rooli ja asema nyky-yhteiskunnassa on kirvoit-
tanut laajaa keskustelua ja sitä on välillä jopa kyseenalaistettu 
viimeisten vuosien saatossa. Kirkko ollaan koettu etäisenä ja 
paikalleen jämähtäneenä, samalla kun maailma sen ympärillä 
on muuttunut valtavalla vauhdilla. Digitalisaation myötä ar-
vopohjaiset keskustelut ovat siirtyneet sosiaalisen median ka-
naviin ja vahvaan moraaliseen ohjaukseen ei olla enää koettu 
tarvittavan kirkon opastusta, sillä YouTubeen videoita lataava 
life coach on helpommin saavutettavissa.

On sanottu, että digitalisaatio on 
muuttanut maailmaa yhtä paljon kuin teolli-
nen vallankumous ja tämä muutos on ajanut 
läpi koko yhteiskunnan. Kirkko on joutunut 
kohtaamaan todella suuren haasteen; miten 
tavoittaa jäsenensä kun sunnuntain juma-
lanpalveluksen aikaan Netflixiin ilmestyy 
uusin kausi The Crownista? Lisäksi elämisen 
rytmi on muuttunut. Elämme ajassa ja maa-
ilmassa, jossa meitä piinaa jatkuva kiire ja 
saavutettavuuden tarve. Ostamme tavaroita lapsillemme ja lä-
heisillemme korvataksemme menetettyä yhteistä aikaa. Panos-
tamme valtavan paljon kaikkeen ulkoiseen ja unohdamme, että 
sisimpämmekin tarvitsisi huolenpitoa ja panostusta. Haluamme 
osoittaa hallitsevamme kaikkea ja kokea mahdollisena ostaa kai-
ken - aikaa emme voi kuitenkaan hallita emmekä ostaa.

Suuren muutoksen edessä kirkko ei ole jäänyt statistin 
rooliin, vaan kehittänyt toimintaansa aktiivisesti. Paavalin ja 
Kallion seurakunnat päättivät avata toimipisteen syyskuussa 
2018 kauppakeskus REDIin. Keskelle kaupallisuuden pyhättöä, 
kaksi kiinteistöä yhdistävälle yhdyssillalle avautui Silta.

Mielestäni Silta on loistava esimerkki siitä, kuinka vanholli-
seksi koettu instituutio tunnistaa omat heikot kohtansa ja toimii 
ennakkoluulottomasti ja rohkeasti.  Meillä pääkaupunkiseudulla 
on jo ilmastollisistakin syistä valtava määrä keinovalaistua si-
sätilaa, jonne ihmiset hakeutuvat kohtaamaan toisiaan. Seura-

”Kirkon sijaan 
keskelle asutusta 

rakentuu palveluita 
tuottava kaupallinen 

keskittymä.”

kuntatyö on nimenomaan työtä ihmisten parissa ja jos ihmisiä 
haluaa kohdata on mentävä ihmisten luo. Silta sananmukaisesti 
yhdistää kaksi pistettä toisiinsa ja tässä tapauksessa Silta toi-
mii ihmisiä yhdistävänä paikkana. Sillalla sinut otetaan vastaan 
sellaisena kuin olet, eikä sinulta odoteta mitään. Silta tarjoaa 
mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi, astua ulos arjen kiireistä ja 
hengähtää. Sillalta sinä et tule poistumaan isojen ostoskassien 
kanssa, eikä sinun tarvitse murehtia klubikortin mukanaolosta. 
Kaupallisuuden ei tarvitse sulkea hengellisyyttä pois. Itseasiassa 
se voi ottaa siitä jopa oppia, varsinkin siitä miten ihmisiä kohda-
taan ja kuunnellaan.

Viimeiset kymmenen vuotta ovat muuttaneet kauppa-
keskuksien luonnetta sekä roolia merkittävästi ja tämä kehitys 
tulee vain kiihtymään tulevaisuudessa. Emme tule enää koke-
maan kirkkoa kaupallisuuden keskellä outona ja irrallisena 
vaan ennemminkin monimuotoisuutta lisäävänä toimijana. Al-
kutilanteen vahva vastakkainasettelu ja eräänlainen epäpyhyys 

tarjosi erinomaiset lähtökohdat kasvaa mer-
kittäväksi osaksi yhteisöä. Kauppakeskukset 
ovat muuttuneet kaupunkikeskuksiksi, jossa 
kaupunkien kerroksellisuus luodaan saman 
katon alle, kaupungiksi kaupungin sisälle.   

Kirkko löytyy jokaisesta kaupungista - tulee-
kohan eteemme aika jolloin se löytyy jokai-
sesta kaupunkikeskuksesta? 
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TULE KÄYMÄÄN! 
Silta-tila sijaitsee Redin 
kauppakeskuksen 2. kerroksessa 
keskimmäisellä Sillalla.
Silta on Paavalin ja Kallion seura-
kuntien sekä Jouluradion yhteinen 
kohtaamis-, hengähtämis- ja 
tapahtumatila. 

/SiltaRedi

S iltaa kuvaillaan rakenteek-
si, jonka avulla pääsee esteen 
yli, mutta Sillan voi myös alit-
taa. Siltoja on hyvin erilaisia. 

On olemassa palkkisiltoja, riippusiltoja, 
kaarisiltoja, ylikulkusiltoja, alikulku-
siltoja, risteyssiltoja ja lukuisia monia 
muitakin siltarakennelmia. On olemas-
sa myös Redin kauppakeskuksen Silta, 
joka on hyvin erilainen silta. Se on toki 
silta ja yhdistää Redin kauppakeskuk-
sessa Stadin ja Skönen puolet toisiinsa ja 
sen voi myös kävelykatua pitkin alittaa. 

Redin Silta avautui vuosien 2018 ja 
2019 taitteessa. Tällöin minä lähdin myös 
Paavalinkirkon sillanrakentajaksi kaup-
pakeskukseen. Lähdimme kehittämään 
ja rakentamaan Silta-työryhmän kanssa 
täysin uudenlaista siltaa, sellaista joka 
on fyysisesti paikallaan, mutta rakentaa 
myös henkisiä siltoja. Alkuun Sillan ra-
kentaminen kauppakeskuksessa oli kuin 
palkkisillan rakennusta. Loimme luotta-
musta kauppakeskuksen henkilökuntaan 
ja kauppakeskuksen kävijöihin. Pysty-
timme luottamuksen palkit. Siitä lähtien 
olemme olleet avoinna ja läsnä. Pysyväs-
ti paikallamme. Välillä Silta on heilunut 
kuin riippusilta. Jännittävästi keinahdel-
len, mutta kuitenkin varmasti vaijerit pi-
täen. Sillalla on käyty monia keskusteluja 
elämästä, uskosta, arjesta, ilosta, surusta 
tai muuten vain jutusteltu maailmasta. 
Silta on täyttynyt tapahtumista ja esiin-
tyjistä ja välillä hiljentynyt kynttiläme-
reksi. Silta on värissyt elämää niin kuin 
riippusillan vaijerit tuulessa. Sillalla on 
rakennettu myös kaarisiltoja elämän-

Redin Silta avautui vuosien 2018 ja 2019 taitteessa. 
Tällöin minä lähdin myös Paavalinkirkon 
sillanrakentajaksi kauppakeskukseen.  

ELINA PÖYSTI teksti  JANI LAUKKANEN kuva

kaarille. Yksi kohtaaminen Sillalla on 
saattanut johtaa elämänkaaren tärkeim-
piin hetkiin, kuten kasteeseen, vihkimi-
seen tai hautaansiunaamiseen. Näistä 
tilanteista on rakennettu myös lukuisia 
risteyssiltoja aina uusiin kohtaamisiin. 

Työ sillanrakentajana on ollut pit-
käjänteistä, mutta ennen kaikkea antoi-
saa. Kohdata kaikkea sitä tuntematonta, 
mihin kukaan ei ole voinut opastaa. Ra-
kentaa siltaa ihmisten ja kirkon välille 
maaperällä, jossa keskiössä ovat osta-
minen, tavara ja elämykset. Ehkäpä täs-
tä syystä maaperä olikin mitä mainioin 
pystyttää sillan palkit. Palkit, jotka edus-
tavat vakautta, turvaa ja luottamusta nyt 
ja tulevaisuudessa. Olemme rakentaneet 
ja rakennamme siltaa tulevaisuuteen ja 
uudenlaisiin kohtaamisiin. Sillasta tekee 
kuitenkin erilaisen se, että meidän palk-
kiemme materiaali on ollut ja tulee ole-
maan rakkaus ihmisiin. 

Silta on auki

ELINA
PÖYSTI
Kirjoittaja 
on Sillan 
projektipappi 
ja Paavalin 
seurakunnan 
pastori

YHTEISTYÖ
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Silta on auki

ME JA MAAILMA

”M inun oli 
nälkä, ja te 
annoitte mi-

nulle ruokaa. Minun oli jano, 
ja te annoitte minulle juotavaa. 
Minä olin koditon, ja te otitte 
minut luoksenne. Minä olin 
alasti, ja te vaatetitte minut. 
Minä olin sairas, ja te kävitte 
minua katsomassa. Minä olin 
vankilassa, ja te tulitte minun 
luokseni” (Matt 25:35-36).

Paavalin seurakunta on 
yhteisö, jossa tullaan näh-
dyksi, kuulluksi ja kohdatuk-
si. Tämä periaate ohjaa myös 
meidän lähetysnäkyämme, 
sitä millaista seurakuntaa ha-
luamme kasvattaa maailmalla.

Paavalin seurakunnan 
lähetysnäky

TEOT
Me toimimme ihmisten 
keskellä ja pyrimme tur-
vaamaan jokaiselle hyvän 
elämän. Me autamme ih-
misiä ilmastonmuutoksen 
keskellä ja koulutamme 
ihmisiä toimimaan kestä-
västi omassa lähiympäris-
tössään. Me puolustamme 
ja tuemme heikommassa 
asemassa olevia, erityisesti 
naisia, lapsia ja seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmis-
töihin kuuluvia. Emme 
syrji ketään ja pyrimme 
työskentelemään syrjivien 
rakenteiden purkamiseksi. 

Luotu on syntyisin Ju-
malasta. Siksi toimimme 
luomakunnan ja ihmisar-
von puolustajana.

RUKOUS
Me haluamme kasvattaa 
Kristuksen kirkkoa ja ker-
romme rohkeasti Juma-
lasta. Työssämme maail-
malla kohtaamme kaikki 
matalalla kynnyksellä. Me 
kannamme ja tuemme 
heikompia. Armo kuuluu 
jokaiselle. 

Jeesus teki toiminnal-
laan näkyväksi yhteisönsä 
häpäisemiä ihmisiä. Siksi 
hyväksyvä ja näkyväksi 
tekevä ihmisten kohtaa-
minen on toimintamme 
ytimessä.

ILO
Me innostumme ja in-
nostamme! Teemme lä-
hetystyötä suurella sydä-
mellä ja haluamme jakaa 
omastamme. Heijastam-
me toivoa maailmalle ja 
iloitsemme jokaisesta 
työmme piirissä olevasta 
ihmisestä. Haluamme olla 
ihmisten keskellä, heidän 
iloissaan ja suruissaan ja 
autamme jokaista arjen 
haasteissa.

”Te ette siis enää ole 
vieraita ja muukalaisia…”, 
kirjoittaa Paavali (Ef 2:19). 
Siksi emme kulje tai katso 
toistemme ohi. Kristukses-
sa olemme yhtä ja toisiam-
me varten.

1 2 3

PAAVALIN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖ on uudistumassa tämän seurakuntaneuvoston 12.1.2021 hyväksymän 
lähetysnäyn pohjalta. Lähetystyön pääyhteistyökumppanina on jatkossa Suomen Lähetysseura. Lähetyskohteet valitaan 
kevään aikana. Tavoitteena on, että tieto lähetystyöstä ja sen merkityksestä läpäisee jatkossa kaikki työalat lapsista 
aikuisiin. Uutta toimintatapaa on ideoitu yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa. 
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K adulla näen Paavalinkirkon siluettia 
vasten ensiksi Gunnar Richard Bernhard 
Bärlundin (1911-1982) patsaan. GeeBee on yhä 
Suomen kaikkien aikojen nyrkkeilijä; aikanaan 
vuonna 1938 raskaansarjan maailmanmestarin 

toinen haastaja – siis kolmanneksi kovin boksari, Vallilan kundi. 
Patsas sopii Paavalinkirkon eteen kuin nakutettu. Aposto-

li Paavali - jonka mukaan kirkko on saanut nimensä - kirjoitti 
aikanaan korinttolaisille näin (UT 2020): ”Minä en siis juokse 
minne sattuu enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan.” 

Vuonna 1944 venäläinen pommikone ei osunut yhtä 
tarkkaan. Paavalinkirkon saaman iskun näen pääoven pilaris-
sa, jossa on pommin sirpaleen jälki. Läheltä paloi rakennuksia, 
kirkko säilyi. 

Paavalinkirkko on 90 vuoden aikana merkinnyt monenlaisia 
asioita alueen ja koko Helsingin ihmisille. Täällä on lapset kas-
tettu, päästy ripille, menty vihille, siunattu viimeiselle matkalle. 
Toivon maamerkki niin monin tavoin.  

Kirkon muutos näkyy erityisesti Paavalissa. Täällä alle puolet 
alueen asukkaista kuuluu kirkkoon. Kirkko on saattanut vaikut-
taa elämälle etäiseltä. Väitän kuitenkin, että tuomion julistus on 
ajat sitten vaihtunut armon viestiksi. 

Kirkon yksiselitteinen tehtävä on lohduttaa ja rohkaista; 
olla heikompien puolella, synnyttää sovintoa, ottaa iskut vas-
taan. Paavalissa on annettu yömajoitusta kodittomille, kirkko-
turvaa maahanmuuttajille, ruokajakelua nälkäisille. Paavalin 
seurakunnassa vihitään ja siunataan kaikki tätä pyytävät parit. 
Koronan aikana kirkko on pidetty auki ja messut striimattu. 
Työntekijät ovat soittaneet kaupungin HelsinkiAvun myötä 
kaikille yli 75 vuotta täyttäneille ja työntekijäresurssia on käy-
tetty koronajäljitysrinkiin. 

Paavalin-
kirkko 

ottaa iskut 
vastaan

KARI KANALA teksti   JANI LAUKKANEN kuvat

HISTORIA
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”Paavalinkirkon 
saaman iskun 

näen pääoven pilarissa,
 jossa on pommin 

sirpaleen jälki.”

Sörnäisten Suomalainen Seurakunta rakennutti 
1930 uuden kirkon keskelle työläiskaupunkia, 
mikä on vaikuttanut seurakunnan luonteeseen 
koko sen olemassaolon ajan.  Poliittisesti väki 

oli varsin aktiivista. Mäntsälän kapinan ajalta kerrotaan 
työläisten asentaneen tykin asemiin kirkon nurkalle ja 
suunnanneen sen kohti Hämeentietä, jos kapinan miehet 
olisivat tulossa Helsinkiin aseistettuina, kuten uhkasivat.

Vallila ja Hermanni olivat vanhaa työväestön 
asutusta. Hermanni syntyi jo 1800-luvun lopulla, kun 
Kumpulan kartanon isäntä alkoi vuokrata talon paikko-
ja helsinkiläisille käsityöläisille. 1900-luvun alussa alkoi 
kaupunki rakentaa Vallilan puolta, johon syntyi kuuluisa 
”Kuntsi” eli kaupungin vuokra-asuntojen alue.  Perheistä 
kävivät töissä kumpikin vanhemmista ja lapset huitelivat 
pääosin omillaan. Pääasiallisena huolena oli toimeentu-
lo. Töitä oli, mutta ansiotaso oli matala. Siirtolapuutarha 
antoi monille iloa, mutta kaikilla ei siihen ollut mahdol-
lisuuksia. Mustikkamaa luotiin kansanpuistoksi 1920-lu-
vulla ja Hämeentien varrelta mentiin 
Blobikseen suurin joukoin 
pitkin kesää. 

Kirkko rakentui 
työväen keskelle 
SÄDE KULTANEN HAASTATTELI ESKO VEPSÄÄ teksti  

PAAVALIN SEURAKUNNAN ARKISTO kuva

Täydessä Paavalinkirkossa on laulettu snygeimpiä joulubii-
sejä slangiksi, jännitetty futis- ja lätkäkirkossa matseja kuuden 
metrin skriiniltä, otettu Päikkärit kirkossa ja nautittu euron 
iltaruokaa. Pihalla on syöty vegaanisia herkkuja ja grillimakka-
raa, kiivetty kirkontorniin Taiteiden yönä, pidetty vaatekeräys-
tä pakolaisille, hörpätty Kirkkokaljat. 

Kaikkea tätä yhdistää Paavalin seurakunnan pyrkimys ma-
talan kynnyksen touhuun. Jumalan ja lähimmäisen kohtaami-
sessa ei tarvita korkeita raja-aitoja. Niinpä Paavalin seurakun-
ta haluaa jatkossa olla sinulle hyvä naapuri, josta on sopivasti 
vaivaa, mutta enimmäkseen iloa. Me toivomme Paavalinkirkon 
olevan sinulle kuin toinen olohuone, jonne on helppo tulla. Me 
pyrimme näkymään myös kirkon tilojen ulkopuolella, ihmisten 
keskellä, kauppakeskuksissa ja kouluissa, kerhoissa ja kapa-
koissa. 

Kirkon todellisuus on ihmisten arjen todellisuutta. Ja 
silloin kun vajoamme arjen lentohiekkaan, voimme muistaa, 
että kirkko on rakennettu kalliolle. On jotain, joka pysyy, kun 
oma usko, toivo ja rakkaus horjuvat. Kirkko ottaa iskut vastaan 
puolestasi.

PAAVALIN-
KIRKKO

90 VUOTTA
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Se piirtyy, kun lähestytään isäni kotipaikkakuntaa Nurmesta Kuopios-
ta päin ja laskeudutaan vaaran rinnettä kohti Porokylää ja keskustaa. 
Edessä näkyy silloin kahden järven väliin jäävällä harjulla seisovan 
Nurmeksen kirkon punatiilinen kirkontorni, samalla tavalla korkea ja 

jylhä kuin Paavalinkirkon torni. 
Tuohon pohjoiskarjalaiseen maisemaan liittyy sellainen illuusio, että vaik-

ka kirkontorni on oikeasti todella korkealla, se näyttää siltä kuin se olisi ma-
talalla. Tämä on vahva symbolinen viesti: vaikka Jumala asuu korkeudessa ja 
pyhyydessä, häntä ei etsitä ylhäältä eikä hänen luokseen tarvitse nousta kor-
keuksiin. Päinvastoin Jumala on tullut alas ihmiseksi ja on tänäänkin kohdat-
tavissa meidän keskellämme. Meidän ei tarvitse lähteä mihinkään tai ruveta 
miksikään muuksi kuin mitä olemme – hän tulee meidän luoksemme.

Myös Helsingissä monet kirkontornit näkyvät kauas. Ne kohoavat kaikkien 
tuntemina maamerkkeinä kerrostalojen, kauppakeskusten ja puistojen ylle. 
Mereltä päin katsellessa kirkontornit ovat keskeinen osa Helsingin kaunista 
silhuettia. Paavalinkirkon torni on jo yhdeksänkymmenen vuoden ajan toivot-
tanut meidät Itä-Suomesta saapuneet tervetulleiksi Helsinkiin. Sen viesti on 
ollut itsenäistä elämää pääkaupungissa aloittaville opiskelijoille, uusiin töihin 
saapuville ja kaukaisistakin maista vieraaseen kulttuuriin muuttajille se sama, 
jonka Jumala itse aikoinaan välitti apostoli Paavalille Efesossa: ”Älä pelkää. 
Minä olen sinun kanssasi. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani.” 
(Apt. 18: 9–10)

Luottamushenkilönä olen oppinut, että moni helsinkiläinen kirkon jä-
sen ei tiedä, mihin seurakuntaan hän kuuluu. Kun he yrittävät arvata, he yleen-
sä veikkaavat kuuluvansa joko ”Helsingin seurakuntaan” tai sitten lähimmän 
kirkkonsa mukaan nimettyyn seurakuntaan. Jälkimmäinen osuu silloin tällöin 

Maiseman 
keskellä 
kohoava 

kirkontorni 

Tiedätkö, mikä oli lapsena 
minun mielestäni Suomen 

kaunein maisema?

SAMULI KORKALAINEN teksti  

PAAVALIN SEURAKUNNAN ARKISTO kuva JANI LAUKKANEN henkilökuva
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MINUN KIRKKONI

PAAVALIN-
KIRKKO

90 VUOTTA
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oikeaan, niin myös meillä Paavalissa. Tämä kertoo siitä, että kirkot ovat mer-
kittävämpiä kuin niitä ylläpitävä taustaorganisaatio. Se on itse asiassa vapaut-
tava ajatus meille luottamushenkilöille, jotka joudumme miettimään myös 
organisaation rakenteita näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Organisaa-
tioita voidaan muutella, kunhan kotikirkko pysyy. Seurakunta on ensisijaisesti 
joukko toistensa seuraan kokoontuneita ihmisiä, ei juridis-hallinnollinen ra-
kenne.

Jos Paavalin seurakuntaa ei nykyisellä nimellään tai rakenteellaan tule-
vaisuudessa olekaan, Paavalinkirkko pysyy edelleen. Se muistuttaa siitä, että 
Kristus kulkee yhä täällä Vallilan, Hermannin, Itä-Pasilan, Kumpulan, Van-
hankaupungin, Toukolan, Arabianrannan ja Kalasataman kaduilla. Jumalan 
rakkautta eletään todeksi siellä, missä ystävä sulkee nauraen toisen syleilyyn-
sä, missä tutun tai tuntemattoman ihmisen käsi laskeutuu murheellisen ol-
kapäälle, missä perheenjäsen tai ammattiauttaja tarjoaa kuuntelevan korvan, 
missä nälkäiselle ojennetaan leipä, syrjityn oikeuksia puolustetaan ja toimi-
taan rauhan puolesta. Tässä kaupungissa on paljon Jumalan kansaa. Näillä 
tutuilla nurkilla se kansa kokoontuu Paavalinkirkossa ja sen ympärillä.

Tänä päivänä ajattelen, että Suomen kaunein maisema näkyy meidän 
oman keittiömme ikkunasta: Itä-Pasilan ja Vallilan kerrostalojen takaa piir-
tyy taivasta vasten Paavalinkirkon torni. Se kohoaa korkealle, mutta näyttää 
samalla olevan myös matalalla. Vaikka kaikkivaltiaan Jumalan todellisuus 
ulottuu taivasten taivaisiin, armo liikkuu alhaalla. Pyhä Henki tekee hiljaista 
työtään ihmisten sydämissä kotikirkossa ja sen ympärillä. Me erilaiset helsin-
kiläiset elämme Jumalan rakkautta todeksi täällä kotinurkilla. Voimaa arkeen 
saamme hakea Paavalinkirkosta, joka virkeänä ja aktiivisena 90-vuotiaana on 
nuorekas, avoin ja kaikkia erotuksetta kutsuva.

Kirjoittaja on pastori ja kanttori 
sekä Paavalin seurakuntaneuvoston 
ja Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston jäsen.

”Jumalan rakkautta 
eletään todeksi siellä, 

missä ystävä sulkee 
nauraen toisen syleilyynsä.”
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”J os ei täällä puhkea kukkaan, niin 
ei sitten missään”, totesi eräs osal-
listuja silmät loistaen hymy huu-

lilla juututtuaan pitkän päivän jälkeen vielä 
hetkeksi kirkkoon somettamaan. Hän oli ollut 
itse vapaaehtoisena toteuttamassa Puhkea 
kukkaan –konferenssia, mutta samalla myös 
vastaanottamassa. Hän oli osallistunut työpa-
joihin, nauttinut musiikista, verkostoitunut ja 
saanut voimaa Valon messusta arjen haastei-
siin. Hän säteili onnistuneen päivän jälkeen. 

Saman ihmeen olen nähnyt tapahtuvan 
lukemattomia kertoja. Ruuhkavuosia elävät 
naiset ovat tulleet palvelemaan muita naisia 
Puhkea kukkaan –tapahtumiin. Kotiin he ovat 
saaneet mukaansa ilon ja riemun. Omien lah-
jojen käyttäminen toisten hyväksi ei olekaan 
vienyt voimia, vaan antanut uutta energiaa.  
On tuntunut hyvältä, että on saanut olla Ju-
malan käytössä omalla paikalla tekemässä 
sitä, mistä nauttii, ja missä on hyvä.

Pyytäessäni ihmisiä mukaan vapaaehtoi-
siksi olen pyrkinyt siihen, että jokainen saisi 
tehdä sellaisia tehtäviä, jotka ovat itselle mie-
leisiä. En ole niinkään keksinyt valmiita teh-
täviä tai aiheita, johon etsisin ihmistä. Sen 
sijaan olen kysynyt, mitä sinä haluaisit tehdä. 
Mikä olisi sellainen teema, joka olisi sinun sy-
dämelläsi? 

Puhkea kukkaan –tapahtumat ovat 
saaneet erinomaista palautetta. Uskon 
syynä olevan sen, että ilo ja innostus ovat tart-
tuneet toteuttajista osallistujiin. Paikalla ei 
ole ollutkaan yleisöä, vaan jokainen on saanut 
antaa oman panoksensa vaikkapa taidetyöpa-
joissa tai keskusteluissa. Raamatun ajatus sii-
tä, että jokaisella on Jumalan antamia lahjoja 
on käynyt todeksi.

Paavali kirjoittaa siitä 1. Korinttilais-
kirjeessä: ”Lahjoja on erilaisia, mutta 
sama Henki on ne antanut. Myös 
palvelutehtävät ovat erilaisia, mutta 
sama Herra on ne antanut. Jumalan 
voima vaikuttaa monin tavoin, mut-
ta se on aina ja kaikessa sama voi-
ma. Henki ilmenee jokaisessa jollain 
tavalla yhteiseksi hyödyksi. - -Kaiken saa 
kuitenkin aikaan yksi ja sama Henki, joka ja-
kaa jokaiselle sellaisen lahjan kuin tahtoo. ” 
(UT2020, 1.Kor. 12:4-7, 11) 

Tulevaisuuden seurakunta on Paava-
lin sanojen mukainen. Kirkkomme palaa 
tulevaisuuden ennustajien mukaan työn-
tekijäkeskeisyydestä kohti alkukirkon 
ajatusta siitä, miten jokaisella seurakun-
nan jäsenellä on oma tärkeä paikkansa ja 
tehtävänsä. En usko, että suunta on ollen-
kaan huono. Vapaaehtoisten palvellessa 
työntekijöiden rinnalla toiminnasta tulee 
toivottavasti elävämpää ja monipuolisem-
paa. Eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa 
elävät seurakuntalaiset osaavat tuoda ilosano-
man Jumalan rakkaudesta kaltaistensa pariin 
tavalla, joka koskettaa ja puhuttelee. Mitäpä 
olisi rippikoululeiri ilman isosia tai Pasilan päi-
väpiiri ilman Annikkia.

Seurakuntamme aikuis- ja vapaaeh-
toistyö kaipaa uusia vapaaehtoisia. Oli-
siko sinulla jokin lahja tai taito, josta voisi olla 
iloa muille alueemme ihmisille? Onko sinun 
sydämessäsi tilaa uudelle tehtävälle? Ota roh-
keasti yhteyttä seurakunnan työntekijöihin. 
Sinua tarvitaan!

Kirjoittaja on pastori 
Paavalin seurakunnassa

Sinua tarvitaan!
Olisiko sinulla jokin lahja tai taito, 

josta voisi olla iloa muille alueemme ihmisille? 

VAPAAEHTOISEKSI

ELINA KOIVISTO teksti  JANI LAUKKANEN aukeaman kuvat
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ANNA VIIKARI (kuvassa)

Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomi-
diakoniksi. Tein diakoniatyön harjoittelun Paavalin seu-
rakunnassa. Parhaita hetkiä harjoittelussa olivat keskus-

telut ihmisten kanssa ja tilanteet, joissa sai olla tuottamassa 
iloa toisille, erityisesti virkistykäynnit Mainio-kodissa ja käve-
lyretket jäivät mieleen. Pääsin tekemään monipuolisesti diako-
niatyön tehtäviä esimerkiksi elintarvikejakelussa, Iltaruualla ja 
Ystävyydenkahvilassa. Koen, että minut otettiin todella hyvin 
vastaan. Ihmiset tulivat juttelemaan kahvilassa ja vapaaehtoiset 
ottivat osaksi porukkaa. 

Yhteisöllisyys näkyy myös siinä, miten tapahtumia järjeste-
tään.  Vapaaehtoisten osallistuminen toiminnan järjestämiseen 
on oleellista. Vapaaehtoiset luovat osaltaan yhteisöllisyyttä, mikä 
näkyi erityisesti elintarvikejakelussa. Siellä tuttu vapaaehtoispo-
rukka on luomassa rentoa ja mukavaa ilmapiiriä jakeluun. Paa-
valin seurakunnassa parasta on se toimeliaisuus, millä asioihin 
tartutaan ja niitä tehdään. Ihmiset otetaan huomioon yksilöinä ja 
jokainen pyritään kohtaamaan ainutlaatuisena ihmisenä.

ESKO VEPSÄ 

O len paljasjalkainen Kurvin Kundi eli “nakuklabbi” ja teh-
nyt elämäntyöni pääosin seurakunnissa nuorisotyössä ja 
merimieskirkoilla erilaisissa tehtävissä niin kotimaassa 

kuin ulkomaillakin.

Ensimmäinen kosketus Paavalin seurakuntaan oli, kun 
haettiin kuulutuksia vuonna 1962. Morsian asui Vanhassakau-
pungissa ja kuului Paavalin seurakuntaan. 1950-luvulla olin 
aktiivijäsen Paavalin Seurakunnan Soutajissa, jolla oli kaksi 
kilpavenettä Laajasalon kesäkodilla Laajarannassa. Talvet har-
joiteltiin soutustadionilla altaissa.

Myöhemmin olen ollut tekemisissä Paavalin seurakunnan 
partiolaisten kanssa ja nyt viime vuosina Stadin Slangin kautta 
erilaisia tapahtumia toteuttamassa yhdessä seurakunnan kanssa.

”Paavalin 
seurakunnassa 

parasta on se 
toimeliaisuus, 
millä asioihin 

tartutaan 
ja niitä tehdään.”

ANNA VIIKARI

/paavalinseurakunta

VAPAAEHTOISENA
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Kirkkoherra
Kanala Kari  050 433 9898

Papisto
Aitolehti Tuuli   050 348 0357
Flinck Petri   050 380 4164
Koivisto Elina   050 322 1738
Pöysti Elina,   050 380 4183 
Silta-projekti, tiedotus
Rannanpää-Kortelainen Arja  050 377 4024
Valkeapää Juha,   050 380 4162 
kappalainen

Diakoniatyö
Huhtaluhta Birgitta,  050 380 4198 
tiimin lähiesimies
Hietalahti Kirsti   050 380 4184 
Kultanen Säde   050 464 7168
Tähtinen Pekka   041 547 0778

Seurakuntasihteeri 
Alanen Antti   050 347 2714 

Varhaiskasvatus
Heinonen Tuija,   050 380 4194
vastaava työntekijä 
Kormilainen Anni  050 380 4185
Merta Vilma  050 380 4148
Seppänen Anne  050 345 8058
Kerhopuhelin,   050 380 4186
tavoitat lastenohjaajat

Nuorisotyö
Ahlsten Ann-Marie  050 375 8604

Kanttori
Hakkarainen Sanna-Maarit  050 380 4167

Suntiot
Hirsimäki Sirpa   050 380 4178 
Linnajärvi Ritva   050 380 4178
Suomela Inkeri   050 380 4143

Antiikin Kreikan fi losofeista 
yksi hämmentävimpiä lienee 
kyynikko Diogenes, joka kul-

ki Ateenan kaduilla päivänvalossa lyhty 
kädessä. Kysyttäessä syytä moiseen hän 
vastasi: ’Etsin ihmistä.’

Jeesus Nasaretilainen ruok-
ki tuhannet ja saarnasi väkijoukoille 
elämän suuntaviivat, mutta itseään 
seuraamaan hän kutsui aina yhden yk-
sittäisen ihmisen. Jeesus löysi yksilön, 
sillä joukossa moni on yksin. Vaikka 
hän perusti ryhmän, hän teki sen kor-
vaamattomien ihmisten yhteisöksi.  

Paavalin seurakunnan kirkkoherrana 
minulla on sama tehtävä. Meillä on 
Suomen ev.lut. seurakuntien joukossa 
melkeinpä matalin kirkkoon kuulumi-
sen prosentti (tällä hetkellä 44 %), mut-
ta rakentamisen myötä samalla seu-
rakunnankin väkimäärä kasvaa koko 
ajan. Niinpä prosenttien tuijottamisen 
sijaan etsin ihmistä. Ja tähän kutsun 
sinut mukaan.

Pirstoutuvan työelämän paineessa, 
digitalisaation murroksessa, koronan 
kurittamana; tilanteessa, jossa ihmi-
set ovat numeroita tai resursseja meitä 
kutsutaan uudenlaiseen jakamistalou-
teen. Meitä kutsutaan sydämen helty-
miseen, huomaamaan toisemme; meitä 
kutsutaan sydänten vallankumoukseen. 

Tämä ’joukkoistaminen’ lähtee yk-
silön huomaamisesta, ihmisen arvosta. 
Niinpä pyrin omalta osaltani siihen, 
että Paavalin seurakunta on kaikesta 
syrjinnästä vapaa seurakunta, jonne jo-
kainen on tervetullut. Lupaan, että Paa-
valin seurakunnan toiminnassa meillä 
on rajaton luottamus Jumalaan ja raja-
ton rakkaus ihmisiin.

Tervetuloa mukaan. 
Työntekijöiden yhteystiedot 
löydät tästä.

YHTEYSTIEDOT

Apua ja tukea 
Kun tarvitset tukea tai haluat pohtia elämäntilannettasi 
ja erilaisia elämän kysymyksiä, seurakuntamme diakonia-
työntekijät ja papit ovat käytettävissäsi.  

DIAKONIAN NEUVONTA- JA AJANVARAUS
p. 050 433 9846
Voit jättää soittopyynnön vastaajaan, niin otamme sinuun yhteyttä. 
Diakoniatyöntekijän kanssa voit tulla keskustelemaan luottamuksellisesti.

Me täällä

Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi

PAAVALINKIRKKO 
Avoinna ma–to klo 11–15 ja to 17–19
Kirkkoa ja muita tiloja voi tulla katsomaan 
varaustilanteesta riippuen kirkon tai 
viraston aukioloaikoina sopien 
asiasta etukäteen suntion kanssa, 
050 380 4178, suntiot.paavali@evl.fi .

KIRKKOHERRANVIRASTO
Avoinna ma klo 10–14, ke klo 12–17 
ja to klo 10–14
09 2340 5400, paavali.srk@evl.fi

Viraston ja Paavalinkirkon osoite on 
Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Etsin ihmistä
KARI KANALA teksti  

SOMETTAJAT
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ANNE VITIÄ KIRSI PERTTILÄ SUVI SILVENTOINEN

Olen Anne Vitiä, Paavalin seu-
rakuntalainen. Iältäni olen 60:n ja 
70:n vuoden välissä, nyt eläkkeellä. 
Koulutukseltani olen kasvatustie-
teen lisensiaatti. Asun Arabianran-
nassa. Tätä ennen asuin n. 15-vuo-
tiaasta alkaen Koskelassa, sitten 
Puu-Käpylässä, sitten Toukolassa ja 
nyt viimeiset viisi vuotta Arabian-
rannassa. Tämä seutu on minun 
kotiseutuni eli Heimat. Jos vielä 
muuttaisin jonnekin, niin ehkä Val-
lilaan tai Kumpulaan?

Olen Kirsi Perttilä eli Kiti 50+ ja 
olen some- ja askarteluvapaaehtoi-
nen Arabianrannasta. Paavalin seu-
rakunta on ollut lähes kuusi vuotta 
kotiseurakuntani. Vaikka vasta nyt 
olen ryhtynyt vapaaehtoiseksi, on 
tietoisuus kirkosta ja seurakunnas-
ta ollut minulle tärkeää jo muutosta 
lähtien. Pidän myös kovasti kirkon 
arkkitehtuurista ja siitä miten torni 
näkyy Arabianrantaan saakka.

Olen erikoiskirjastovirkailija Suvi 
Silventoinen. Olen myös äiti, 
puoliso, suihkussa laulaja, metsässä 
kuljeskelija ja kallellaan körttiläisyy-
teen. Paavalin seurakunta on minul-
le uusi tuttavuus, muutin perheeni 
kanssa alueelle viime kesänä. Olen 
pyöräillyt messuun, Vanhankau-
pungin kirkon raunioillekin kesällä, 
ja istuskellut ohikulkeissani hiljaa 
kirkossa. Aamuisin kurkin raitiovau-
nusta kotikirkon suuntaan matkus-
taessani lasteni kanssa kouluun.

Vapaaehtoiset somettajat julkaisevat sunnuntaisin 
Paavalin seurakunnan Facebook-sivulla 

ajatuksiaan arjesta ja elämästä. 
Keitä he ovat?

SOMETTAJAT

Seurakunnan 
arki somettajan 

silmin
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KIRKKO JA KAUPUNKI
-LEHDESTÄ 

SOSIAALISESTA MEDIASTA:
/paavalinseurakunta 
@PaavaliSrk  
@paavalinseurakunta

Lisätietoja 
toiminnastamme

NETTISIVUILTA
helsinginseurakunnat.fi /paavali

LEHTITYÖRYHMÄ Antti Alanen, Kari Kanala, Rebekka Naatus, Elina Pöysti ja Eeva Vallisaari ILME
Jani Käsmä www.kasma.fi KUVAT pääsääntöisesti Jani Laukkanen, sisällysluettelon kuvat sivunume-
roiden mukaan: (10) Kirkon kuvapankki/Vesa Ranta ja (30) Jussi Vierimaa, muut kuvat Jani Laukkanen. 

RUKOUS, 
TEOT JA ILO

-  jokaiselle jotain mihin tarttua.

Tervetuloa!
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