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Tervetuloa 
messuun! 
Messussa on kaikki, mitä ihminen tarvitsee 
uskoakseen. Siksi se on seurakunnassa niin 
tärkeä.   

Messuun on leivottu kristillisen uskon keskeiset asiat. Kuu-
let jokaisena sunnuntaina Raamatun tekstejä ja niihin liit-

tyviä ajatuksia ja puheita, kuorojen laulua ja musiikkia. Saat lau-
laa kauniissa kirkkosalissa sen taiteen ja symbolien keskellä. 
Voit antaa omastasi toisten hyväksi ja osallistua ehtoolliselle –  ja 
kaikki on valmiina sinua varten. 

Messussa ei koskaan tarvitse olla yksin. Siellä on eri-ikäisiä ja 
erilaisia ihmisiä.  Ja vaikka kukaan muu ei tulisikaan, yksi on aina 
paikalla. Messussa saat kohdata rakkaan Vapahtajan ja antaa Hä-
nen hoitaa itseäsi.  

 Messun jälkeen on aina kirkkokahvit, missä voit tavata toisia 
ja jutella.  

Mikaelin seurakunnan pappina ja kirkkoherrana haluan palvel-
la yhdessä työtovereiden ja vapaaehtoisten kanssa sinua ja kaikkia 
messuun tulevia ihmisiä. 

”Tulkaa, kaikki on jo valmiina!” (Luuk. 14:17) 

Nähdään messussa! 

Martti Häkkänen, kirkkoherra
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”Tahdomme madaltaa 
kynnystä tulla messuun”

Arja: Mia-pappi pyysi minua ja 
tulin mielelläni mukaan. Minulla 
on aikaa ja koen, että tämä teh-
tävä sopii  minulle. 
Leena: Olen ollut seurakunta-
työssä Mikaelissa ja nyt olen eläk-
keellä. Minulle oli kunnia-asia, 
että pääsen palvelemaan seura-
kuntalaisia ja kohtaan samalla 
uusia ja minulle jo tuttuja seu-
rakuntalaisia täällä. 
Arja: Messun aikana keräämme 
tarvittaessa kolehtia ja katsom-
me, tarvitseeko joku ehtoollisen 
penkkiin. Messun jälkeen autam-
me suntioita laittamaan kirkko-
salia kuntoon. 

Leena: Otamme vastaan kirkon 
aulassa ja toivotamme tervetul-
leiksi. Jaamme messuesitteitä ja 
neuvomme tai autamme tarvit-
taessa. 
Arja: Kirkon aulassa saan koh-
data ihmisiä ja jutella heidän 
kanssaan. On ihanaa, kun saan 
olla toivottamassa tervetulleeksi 
kirkkoon. 
Leena: Joskus saa myös ihan 
konkreettisesti auttaa messuun 
saapuvia ihmisiä esim. takin rii-
sumisessa tai oven avaamisessa. 
On hienoa auttaa myös työnte-
kijöitä. Minulle merkittävää on 
tehdä yhdessä tervetulotiimi-

läisten kanssa kirkon kynnystä 
matalammaksi. Tänne on kiva ja 
helppo tulla, kun otetaan lämpi-
mästi vastaan jo aulassa. 
Arja: Tunnelma kirkolla on ko-
toisa, kun oppii tuntemaan toisia 
seurakuntalaisia. 
Leena: Meillä on kiva, lämmin-
henkinen porukka. Opimme tun-
temaan toinen toisemme ja siitä 
saa iloa.  

Vapaaehtoiset tervetulotiimiläiset Arja Malkki ja Leena Maho tahtovat 
tehdä olosi kotoisaksi Mikaelinkirkossa. Miksi he ovat mukana?

Mikaelin seurakunnan seurakunta-
neuvosto 2019–2022
Vas. Tuija Karhula (varajäsen), 
Ami Lainela, Jaana Suominen 
(varajäsen), Satu Palomäki, Hannu 
Ihalainen, Anna-Maija Laakso, Heli 
Koski, Marja Marchesani, Tiina 
Lintunen, Perttu Pylvänen, Annika 
Kurki, Anneli Koivisto-Väisänen, 
Arja Sihvonen, Martti Häkkänen. 
Kuvasta puuttuvat Jouko Kokkonen, 
Tapio Suontakanen ja Marko Vainio.
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjoja 
voi lukea seurakunnan nettisivuilta 
kohdasta Hallinto ja organisaatio.K
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Haluaisitko sinä tulla 
mukaan tekemään 

messuja?

MESSU

Arja Malkki (vas.) ja Leena Maho ovat osa isoa vapaaehtoisten joukkoa, joka valmistelee messuja Mikaelinkirkkoon.
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ren seurakunnan veisuja. Virsikir-
jaankin on nyt lisätty uudempia 
lauluja.

Miksi aina pitää tunnustaa 
synnit? 
Synnintunnustuksen idea on va-
pauttaa sinut kantamasta virheitä 
jatkuvasti mukanasi.  Jumala on 
luvannut antaa anteeksi, kun tur-
vaudut häneen. Messussa synnit 
tunnustetaan yhteisen rukouksen 
muodossa, mikä korostaa sitä, että 
kaikki tekevät syntiä. Voit tunnus-
taa synnit ja pyytää anteeksi myös 
hiljaa mielessäsi rukoillen. 

Miksei jumalanpalvelus voisi 
olla iloisempi? Ja miksi Jeesus 
näytetään aina niin kärsivänä? 
Se liittyy varmaan yleiseen kult-
tuuriin ja tapoihin. Suomessa ja lu-
terilaisissa maissa käyttäydytään 
yleensä aika hillitysti. Musiikki-
perinnekin poikkeaa Amerikasta 
tai Afrikasta. Luterilaisuudessa on 
keskitytty paljon Jeesuksen kärsi-
miseen, koska sen takia saamme 
syntimme anteeksi. Yhtä tärkeää 
on juhlia ilosanomaa: Jeesus voitti 
kuoleman ja siksi mekin voimme 
saada iankaikkisen elämän. 

Miksi pitää saarnata? 
Saarnan tarkoitus on auttaa sinua 
lähemmäksi Kristusta avaamalla 
päivän tekstejä. Mitä ne voivat mer-
kitä sinulle juuri nyt? Saarna voi 
olla opettavainen ja oivaltavakin, 
mutta sen tärkein tehtävä on luo-

da yhteys sinun ja Jumalan sanan 
välille niin, että saat siitä turvaa, 
lohtua ja valoa. 

Miksi pitää tunnustaa usko 
ääneen, jos Jumala tuntee minut 
läpikotaisin? 
Ajattelen, että uskontunnustus ei 
niinkään ole Jumalaa varten, vaan 
ihmisiä varten. Ääneen lausuttu 
uskontunnustus on kantanut kris-
tinuskoa eteenpäin 2000 vuotta. 
Voi olla uskoa vahvistava kokemus 
sanoa se ääneen.  Se kannattelee 
myös niitä, jotka epäilevät tai eivät 
juuri silloin voi uskoa lainkaan. 

Miksi alttarilla häärii niin monta 
ihmistä? 
Messun voi periaatteessa toimit-
taa vain yksi pappi. Meillä Mikae-
linkirkossa on aina kaksi pappia, 
kanttori ja vähintään kaksi avusta-
jaa ehtoollisella ja muissa tehtävis-
sä. Messu ei ole papin ja kanttorin 
esitys, vaan seurakunnan yhtei-
nen juhla. Siksi sitä tekemässä on 
useampia työntekijöitä ja seura-
kuntalaisia. 

Miksi ehtoollisella jaetaan 
pahvimaisia pyörylöitä eikä 
oikeaa leipää? 
Käytännön syistä. Ehtoollisleivät 
eli öylätit tilataan Helsingin Dia-
konissalaitokselta, koska niitä on 
helpompi tilata paljon ja ne säilyvät 
pidempään. Itse tehtynä ehtoollis-
leipä muistuttaisi enemmän taval-
lista leipää.  

Anna messulle 
mahdollisuus
Kysyimme ihmisiltä, jotka eivät käy kirkossa, 
mitä he ihmettelevät jumalanpalveluksessa. 
Kysymyksiin vastasi pastori Marjaana Faugel 
Mikaelin seurakunnasta.

Mikä se messu on? 
Sana messu tuo nykyään mieleen 
messukeskuksen tai vaikkapa 
matkamessut. Kirkossa messuk-
si kutsutaan jumalanpalvelusta, 
jossa on ehtoollinen. Sana ’messu’ 
on peräisin keskiajalta, jolloin 
ehtoollisjumalanpalveluksen lo-
puksi sanottiin: ”ite, missa est” 
(lähtekää, palvelus on päättynyt).  

Voinko tulla messuun, vaikken 
usko tai tiedä mihin uskon? 
Voit.  Messuun 
voi aina tulla.
Vaikka et 

uskoisi Jumalaan, Jumala uskoo 
sinuun. Epäilevänäkin voit jäädä 
Jumalan huolenpidon varaan. 
Voit ajatella, että jos oma usko 
ei riitä, niin seurakunnan usko 
kantaa.  

Miksi aina pitää seistä? 
Seisomalla osoitat kunnioitus-
ta Jumalalle. Yleensä seistään 
kahdeksassa kohdassa: kunnia ja 
kiitosvirsi, päivän evankeliumi, 
uskontunnustus, pyhä-hymni, 
Jumalan karitsa -hymni, ylis-

tysvirsi ja Herran siunaus.  

Miksi messussa 
lauletaan virsiä? 

Eikö voi laulaa 
jotain muuta? 
Kyllä muitakin 
lauluja voi olla. 
Musiikin tuli-
si silti jollain 
tapaa ker toa 
Jumalasta sekä 
ihmisen suh-
teesta Juma-
laan ja lähim-
mäiseen, koska 
siitä messussa 
on kyse. Nuor-
ten messuissa 
lauletaan Nuo-

Marjaana Faugel 
pastori, jumalanpalvelus-
elämän työalajohtaja 
09 2340 4837

Anne Granström
pastori, lähetys, 
aikuisrippikoulut
09 2340 4834

Mia Iiskola
pastori, jumalanpalvelusten
vapaaehtoistoiminta
09 2340 4832

Marja Lehtinen
pastori, vanhustyö
09 2340 4830

Mari Lamminen
kanttori
09 2340 4845

Kirsi Honkanen-Punkari
kanttori
09 2340 4857

Messu Mikaelinkirkossa sunnuntaisin klo 11

Iltaehtoollinen Östersundomin kirkossa
sunnuntaisin klo 17 (8.9.–27.10.)

Ehtoolliskirkko Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa
pe klo 13.30 (20.9., 18.10., 22.11.)

MESSU

Eva-Lisa Lindström
pastori, diakoniatyö
09 2340 4833
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Mikaelin laulajat on treenan-
nut Mikaelinkirkossa kes-

kiviikkoisin pari vuotta.  Noin 16 
hengen mieskuorolla on juuria 
NMKY:n kuorossa. Kun harjoi-
tusolosuhteet muuttuivat, Ok-
konen päätti lähteä. 

–Miehet halusivat pitää poru-
kan koossa. Mikaelin seurakunta 
oli meille lottovoitto: me saimme 
harjoitustilat ja vastapalveluk-
seksi esiinnymme messuissa ja 
pidämme joulu- ja kevätkonser-
tit.

Rivit ovat täydentyneet, ja tu-
lijoita on lisää. Kuoroon tullaan 
koelaulun kautta. 

–Kuorokokemusta saisi olla 
mielellään, mutta ääni on tär-
keämpi. On palkitsevaa nähdä 
kuoron kehittyvän harjoituspe-
riodin aikana. Mikaelin laula-
jissa on hienoja ihmisiä, joiden 
kanssa on kiva tehdä yhteistyötä.

Jukka Okkoselle ei ole väliä, 
onko johdettavana mies-, nais-, 
vai sekakuoro. Kuoromusiikki 
itsessään on tärkeää. Kipinän 
siihen hän sai jo Raahen yh-

teislyseossa, missä itseoppinut 
Hilja Vuola veti sekakuorojen 
suomenmestaruuden voittanutta 
teinikuoroa.

–Määrätietoinen opettajamme 
päästi meidät kuorolaiset latinan 
tunneilla vähän helpommalla, 
Okkonen hymyilee.

Sibelius-Akatemiassa musii-
kinopettajan opintoihin kuului 
paljon kuoronjohtoa. Oopperan 
kuoron kakkostenorina rakkaus 
laulamiseen vain vahvistui, vaik-
ka elämäntyöksi tulikin espoolai-
sen musiikkiopisto Juvenalian 
johtaminen.

Jukka on moniruokainen 
muusikko. 

–Tykkään kaikista länsimai-
sen musiikin mestareista, mutta 
myös jazzista, jota soitan bändis-
sä kokoonpanolla saksofoni, pia-
no ja basso. Laulan myös Kari 
Tikan uudessa Rakkaus on vä-
kevä kuin kuolema – oopperan 
kuorossa. Teoksen kantaesitys 
on vuonna 2020. 

Vaikka Jukka Okkonen on jäänyt eläkkeelle 
musiikkiopiston rehtorin hommista, ei kuoro 
kyllästytä. -Johdan Mikaelin laulajia niin kauan 
kuin tämä on kivaa ja palkitsevaa.

Koukussa kuoroon

”Mikaelin laulajien ohjelmistossa 
on kevyempää että hengellistä 
musiikkia sekä tietenkin tupla-
miehityksellä laulettu Tiernapo-
jat”, Oulussa syntynyt ja Raa-
hessa varttunut Jukka Okkonen 
kertoo. 

ILOPISARAT
on lapsi- ja nuorisokuoro yli 
5-vuotiaille juniorilaulajille. 
Harjoitukset Mikaelinkirkolla 
ke klo 18–19.  Aloitamme 
kuoroleirillä 30.8–1.9.2019 
Päiväkummussa, Orivedellä. 
Nuotteja tai kirjaimia ei tarvitse 
osata, mutta kuoroon tullaan 
ilman vanhempia. Laulamme 
hengellistä lastenmusiikkia, 
joka opitaan mm. loruttelun 
ja kaikulaulun avulla. Kuoro 
esiintyy mm. Mikaelinkirkon per-
hemessuissa. Lisätiedot: Kirsi 
Honkanen-Punkari ja Mikaelin 
seurakunnan verkkosivut.

KONSERTTEJA MIKAELINKIRKOSSA 
SYKSYLLÄ 2019

AIKAMIESTEN 
55-VUOTISJUHLAKONSERTTI 
Su 13.10. klo 18. Seurassamme 
myös Danny, juontaa Anna-Lii-
sa Tilus. Liput 20 €.

MIKAELIN LAULAJIEN 
JOULUKONSERTTI
Su 8.12. klo 18. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10€.

BALALAIKKAORKESTERI KALINKAN 
JOULUKONSERTTI
To 12.12. klo 18.Vapaa pääsy, 
ohjelma10 €.

HKL:N MIESLAULAJIEN 
JOULUKONSERTTI
To 19.12. klo 18.Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 €.

TULE LAULAMAAN!

MIKAELIN LAULAJAT
Mikaelinkirkolla ke klo 17.30–20 
alkaen 28.8. Tiedustelut: 
kuoronjohtaja Jukka Okkonen 
p. 050 5396690 tai 
jukkaokkonen5@gmail.com.

ILOINEN KANTTORIN KÖÖRI
Mikaelinkirkolla
ti 3.9. alkaen klo 18–19.30.  
Kaikille avoin, rento ja iloinen kuo-
ro. Ei pääsyvaatimuksia. Jokaisel-
la on ainutlaatuinen ääni ja siksi 
odotamme juuri sinua lämminhen-
kiseen joukkoomme. Lisätiedot: 
Kirsi Honkanen-Punkari.

LAULURYHMÄ MELISMA
harjoittelee säännöllisesti, 
erikseen sovitulla aikataululla. 
Ryhmä koostuu innokkaista ja 
ennakkoluulottomista musiikin 
harrastajista sekä musiikin opis-
kelijoista. Pääsyvaatimus: huu-
morin sävyttämä elämänasenne 
ja halu heittäytyä uusiin haas-
teisiin. Ohjelmisto: nuorekasta 
hengellistä musiikkia. Lisätiedot: 
Kirsi Honkanen-Punkari
p. 09 2340 4857 tai 
050 307 4259.

NUORTEN KUORO JA BÄNDI 
harjoittelee periodeittain, yleensä 
ke ja la. Esiintyminen messuissa 
27.10., 1.12. ja jouluyönä 24.12. 
Lisätiedot: Mari Lamminen 
p. 09 2340 4845 tai 050 522 6883.

”Joskus voi mennä 
väsyneenä harjoituksiin 
mutta ikinä sieltä ei tule 

pois väsyneenä.”

MUSKAREITA
alle 3-vuotiaille järjestetään 
perhekerhojen yhteydessä.

MUSIIKKI

YSTÄVIEN KESKEN -KONSERTTI 
Su 10.11.2019 klo 17. Ystävyys-
seurakuntamme Tyrön kanttori, 
tenori Sergei Andrejev musisoi, 
urut, piano ja laulu. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10€.

TEKSTI JA KUVA: OUTI JAAKKOLA
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VEISUILTA
la 21.9. klo 18-–21. 
Kaikille avoin rento ilta. Lauletaan 
punaisesta veisukirjasta eri vuosi-
kymmeniltä! Pientä iltapalaa.

LEFFAILTA
la 26.10. klo 18–21. 
Kaikille avoin rento leffailta herk-
kuineen. Elokuvat seurakunnan 
verkkosivuilla.

KÄSITYÖKERHO
ma klo 9.30. 2.9. alkaen. Tossuja 
vauvoille, villasukkia vanhuksille 
ja muualle. Voit lahjoittaa lankoja 
sukkien neulomista varten!

KIRJALLISUUSPIIRI
ti klo 18–19.30 
3.9., 1.10., 5.11. 3.12.  
Valitaan yhdessä kuukauden kirja. 
Voit tulla mukaan, vaikket olisi 
ehtinyt lukea. 

MIKAELIN MIEHET 
KESKUSTELURYHMÄ
kerran kuussa ma klo 18. 
5.8., 2.9., 7.10., 4.11. ja 25.11. 
Lisätiedot: Lauri Taipale
p. 044 989 7535.

MIKAELIN ELÄKEJUMPPARIT 
MIEHILLE 
to klo 10, alkaa 5.9. Helppoa ja 
tehokasta voimistelua musiikin 
tahdissa oman kunnon mukaan. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

REIPPAUTTA JA RENTOUTTA 
NAISILLE
ke klo 12, alkaa 4.9. 
Hyvän mielen liikuntaryhmä, jossa 
harrastetaan kevyttä liikuntaa 
oman tunnon ja kunnon mukaan. 
Ei ennakkoilmoittautumista.
 
HERÄNNÄISSEURAT 
la klo 18 28.9., 23.11., 29.2. ja 
25.4. Vuorotellen virsiä ja lyhyitä 
puheenvuoroja. 

TUONENTUPA
to klo 13, alkaa 5.9. 
Keskustelukahvila, jossa puhu-
taan avoimesti kuolemasta kerran 
kuussa, muina kertoina vaihtuvia 
aiheita. Lisätietoja: Marja Lehti-
nen 050 378 0319.
 
RUKOUSPIIRI
pe klo 10, alkaa 6.9. 
Rukoillaan toistemme ja yhteis-
ten asioiden puolesta ja luetaan 
Raamattua.

HILJAISUUDEN RETRIITTI 
22.–24.11. Leirikeskus Parinpel-
lossa Hollolassa.
Hinta 120 € oman srk:n jäsenet, 
muilta 150 € 
Ohjaajina Eva-Lisa Lindström ja 
Sari Viljakainen.
Ilm. 14.10.–8.11. nettisivujemme 
kautta tai puhelimitse 
ma 14.10. klo 14–17. ja to 17.10. 
klo 15–18.  Sari Viljakainen 
p. 050 448 5435.                    

 

Sari Viljakainen
Aikuiskasvatussihteeri/
kansainvälinen työ, 
lähetystyö
09 2340 4871

Ulla Mikkola
Vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori
09 2340 4848

AIKUISET

Aikuisille Mikaelinkirkolla5 vinkkiä hengellisen elämän 
hoitamiseen kotisohvalla
Etkö ehdi tai jaksa lähteä minnekään? Voit silti saada hengen ravintoa.

AIKUISET

TULE VAPAAEHTOISEKSI!
Voit tehdä monenlaisia asioita säännöllisesti tai silloin kun sinulle sopii!
Osaatko valokuvata? Tykkäätkö somettaa? Jutella jonkun kanssa kirkko-
kahvilla? Lähteä avustajaksi retkelle? Soittaa uuden asukkaan ovikelloa ja 
toivottaa tervetulleeksi seurakuntaan? Mahdollisuuksia on monia, ja sinun 
mukanaolollasi voi olla jollekulle suuri merkitys. Ota yhteyttä vapaaehtois-
toiminnan koordinaattori Ulla Mikkolaan ja kerro mitä sinä osaat!

KANSAINVÄLISET TYÖN 
PÄIVÄKAHVIT 
to klo 13
26.9. Opettaja Maria Kok-
konen Kontulan ala-as-
teelta kertoo harjoittelus-
taan Namibiassa
24.10. Vieraana Marja 
Soikkeli/Medialähetysjär-
jestö Sansa
28.11. Tutustu uuteen 
nimikkokohteeseemme!

Liity facebook-ryhmään jossa on hengellisiä harjoituksia, 
esim. Arkiretriitti. 
Myös Kirkko Suomessa ja Kirkko Helsingissä

Etsi blogeja, joista saat hyviä ajatuksia. 
Voit sä jeesaa –blogi https://diakoniaa.net/

Kuuntele lyhyt iltarukous: https://www.kirkkojakaupunki.fi/iltarukoukset 
tai kelttiläisiä rukouksia: https://www.kirkkojakaupunki.fi/kaunismaailma

Kuuntele podcasteja. Niitä voi kuunnella verkosta tai ladata puhelimeen. Voit kuunnella silloin 
kuin haluat, kuulokkeilla sauvakävellessä, metrossa tai automatkoilla. Löydät podcastit hakusa-
nalla. www.spreaker.com Hakusana: Valopäät, Pieniä ihmeitä idässä, www.spotify.com: 
Jyri Komulainen

Tutustu sivustoon mobiilikirkko.fi ja www.ev.fi/verkkokirkko

Tilaa Mikaelin seurakunnan aikuistyön uutiskirje seurakunnan nettisivuilta kohdasta Aikuiset

HILJAINEN ILTARUKOUS
joka toinen to klo 18, 
alkaa 29.8.
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Jos haluat että puolestasi rukoillaan,lähetä pyyntö www.itkumuuri.fi
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TOIMITTANUT: OUTI JAAKKOLA 
KUVA: ESKO JÄMSÄ

Sukella siihen mistä 
kirkko alkoi

Mitä oikeasti tiedetään Jeesuksesta? Miksi 
kristinusko olisi totta? Mikä mies oli Paavali? 
Miten ensimmäiset seurakunnat syntyivät ja 
levisivät? Mitä tällä on tekemistä nykyelämän 
kanssa?

Teologian tohtori Kari Kuula 
vie Mikaelinkirkon luennoil-

la syksyn aikana syvälle siihen 
aikaan, jolloin kirkko syntyi.  
Raamatun tutkimukseen, histo-
riaan ja teologiaan perehtyneeltä 
mieheltä on nyt hieno mahdolli-
suus kysyä tiukkoja kysymyksiä ja 
saada uutta ajateltavaa. 

Mitä Jeesuksesta tiedetään 
oikeasti ja perustiko hän 
kristinuskon?
Voiko Jeesus Nasaretilaisesta 
tietää juuri mitään, koska hä-
nestä kertovat evankeliumit on 
kirjoitettu vasta 40-70 vuotta 
hänen kuolemansa jälkeen? Eikö 
suullinen perimätieto muutu 
niin paljon tuossa ajassa, että 
todellinen historian Jeesus huk-
kuu historian hämärään?

Kari Kuulan mielestä Jee-
sus-traditiota tallentaneet kristi-
tyt laittoivat kyllä sekaan omiaan. 
Silti evankeliumien pohjalta voi 
saada puolivartalokuvan lihaa 
ja verta olleesta Nasaretin mie-
hestä.

 –Tiedämme pääpiirteis-
sään, mitä hän teki, opetti ja 
miksi hänet surmattiin. Ilman 

Jeesusta uutta uskontoa ei olisi 
syntynyt. Monet kristinuskon 
perusvakaumukset rakentuvat 
Jeesuksen sanoman ja kohtalon 
varaan. Mutta tarkasti ottaen 
kristinusko syntyi vasta Jeesuk-
sen kuoleman jälkeen.  Siihen 
vaikutti se, mitä tapahtui 
pääsiäisen jälkeen ja 
ensimmäisten kris-
tittyjen luova 
panos, Kuula 
huomaut-
taa.

Edelleen kysytään, onko kristinusko totta. Miten hyvin ensim-
mäisten kristittyjen kokemukset vakuuttavat nykyajan etsijän? 
-Sanomasta löytyy myös atomiajan ihmistä puhutteleva idea 
ihmisen puolelle asettuvasta Jumalasta, uskoo teologian tohtori 
Kari Kuula. 

 • Kauniaisten ev. lut. seurakunnan pastori
 • Kirkko ja kaupunki -lehden verkkokolumnisti
 • Tietokirjat: Helvetin historia, Paholaisen biografia,  

 Kotona kristinuskossa
 • Kiinnostuksen aiheet: teologian historia, uskonnonfilosofia,  

 kuolemanjälkeisyys

Ke 25.9. klo 18. Nasaretin miehen arvoitus. Mitä oikeasti tiedämme Jeesuksesta? 
Ke 9.10. klo 18. Miksi kristinusko olisi totta? Alkukirkon synty ja sanoma. 
Ke 30.10 klo 18. Strategia maailman valloittamiseksi. Apostoli Paavali ja kristinuskon leviäminen. 
Ke 6.11 klo 18. Järjestys se olla pitää. Seurakunnat organisoituvat ja teologinen työskentely alkaa.

Teol.tri Kari Kuula: 
Miten kristinusko syntyi?
Luento- ja keskustelusarja kristinuskon varhaisvaiheista 
Mikaelinkirkolla ke klo 18. Kahvia ennen tilaisuutta. Sarjassa käydään 
läpi kristinuskon varhaisvaiheet.

Miksi juuri kristinusko olisi 
totta?
Kari Kuula arvelee, että tätä 
kysyttiin jo ensimmäisiltä kris-
tityiltä. He kun esittivät melko 

hurjan väitteen. Profeetta-
na ja ihmeidenteki-

jänä tunnettu 
Jeesus Nasa-

retilainen 
surmattiin, 
mutta Ju-
mala he-
rätti hänet 
kuolleista. 

Tämä todistaa, että hän oli sit-
tenkin Jumalan asialla. Siksi 
sanomamme on totta, he esit-
tivät. 

Vaikka tämä ei ehkä vakuutta-
nut ulkopuolisia, niin kokemus 
ylösnousseen läsnäolosta muutti 
Jeesuksen seuraajien maailman. 
Heidän sisäistä kokemustaan 
ei voinut kiistää. Siitä alkoi rä-
jähdyksen kaltainen ajattelu-
prosessi. Jos kerran Jeesus on 
Jumalan asialla, mitä kaikkea 
hänen kuolemansa ja ylösnou-
semuksensa oikein tarkoittaa? 

Tästä alkoi kristillisen teologian 
historia.

Tapaus Paavali
Luentosar jassa käsitel lään 
myös alkuseurakunnan mei-
ninkiä. Keskeiseksi henkilöksi 
nousee apostoli Paavali, joka 
oli jo omana aikanaan kiistelty 
hahmo. 

-Paavalista tiedetään paljon, ja 
hänen kauttaan hahmottuu jän-
nittävä kertomus kristinuskon 
leviämisestä Välimeren ympä-
ristöön. 

KUKA:

10 11



Jokaiselle jokin on pyhää
Kysyimme alueen asukkailta ja täällä töissä käyviltä, mikä heille on pyhää.

TEKSTI JA KUVAT: OUTI JAAKKOLA

–Elämä ja terveys 
kokonaisuutena.

Tuula,
töissä Mellunmäessä

–Rehellisyys. Se, että 
puhutaan totta.

Juhani, 
Mellunmäki

–Luonto. Kaikki tämä 
laajasti: puut, kasvit, linnut.

Aleksi, 
Mellunmäki

–Olin avioliitossa 
55 vuotta, josta 22 
vuotta olin vaimoni 

omaishoitaja hänen 
halvaannuttuaan. 

Saattohoidossa se 
viimeinen hymy hänen 

silmissään.
Taisto,

 Kontula

-–Ihmisrakkaus. Se, että 
välitetään toisista ympärillä. 

Sitä kunnioitan ja teen 
työkseni.

Päivi, töissä Kontulan 
palvelukeskuksessa

–Minä uskon 
Jumalaan ja 
minulle perhe ja 
perhesuhteet – 
miehen ja vaimon 
ja lasten - on tosi 
tärkeitä ja siksi 
pyhiä.
Yoshiko, 
Kontula

–Oma koti.
Johanna, 

Kontula

GALLUP

–Yhteys Jumalaan ja 
sana, jonka kautta Jumala 
puhuu mulle. Kuuntelen 

ääniraamattua työmatkoilla. 
Tämä kohta puhutteli 

pitkään: Dan 4:24.
Tuula, 
Vesala

–Avioliitto, Jumala ja koko 
elämä on pyhä.

Maria, 
Kivikko

–Kahden ihmisen keskeinen 
suhde. Äidin ja lapsen, sisarusten, 
miehen ja vaimon. Siihen ei saa 

sekaantua. avioliitto on pyhä, eikä 
sitä saa rikkoa. On uskontokin 

pyhä, ja rukouspaikat.
Honda, Kontula 

(Suomessa kasvanut somali, 
muslimi)

–Ainakin rehellisyys. 
Se on joka asiassa tärkeätä.

Liisa, 
Myllypuro

–Kirkolliset toimitukset. Ne 
tuntuu tärkeiltä ja on aina olleet 

tärkeitä. Häät ja hautajaiset. 
Vaimoni kuoli syöpään.

Mauri, 
Kontula

–En tiedä, on vaikea 
vastata. Varmaan perhe.

(äidinkieli venäjä) 
Katja, 

Kontula

–Mun mielestä kirkko. Ja 
perhe. Olen katolinen ja 

Perusta. 
Navarro, Vesala

(äidinkieli Espanja)

–Elämä. Uskon, että 
Jumala on olemassa, 

kaikkialla, ihmisen sisällä 
myös.

Zhanna, 
Keinulaudantie

–Eiköhän se ole tämä 
elämä, mitä kaikkea 
siihen liittyy. Luonto, 

eläimet, ihmiset, rauha.
Krister, 

Kurkimäki
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Kaikille 
avoimet ryhmät 
Mikaelinkirkolla:
 
PERHERAAMIS
ti klo 17.30–19.30 3.9.– 26.11.
Mikaelinkirkolla.Yhteinen ruo-
kailu, vapaaehtoinen maksu. 
Koko perheen musiikki- ja raa-
matunkertomushetki, vanhim-
mille lapsille oma opetushetki. 
Tunnin pituisessa aikuisten 
keskusteluhetkessä ei tarvita 
aiempaa Raamatun tuntemus-
ta. Lapsille omaa ohjelmaa, 
ulkoilua ikäryhmän mukaan.

KAARIKERHO
inkerinsuomalaisille kerran 
kuussa ma klo 14.30–16. 12.8., 
9.9., 7.10. ja 4.11. Vetäjänä va-
paaehtoisemme Tuija Mäki-
nen. Tiedustelut Hanna Videll. 

TOIVOA NAISILLE -RYHMÄ
parittomien viikkojen to klo 
17.30–19. alkaen 29.8. Tule 
kotoisaan ryhmään rukoile-
maan lähetysjärjestö Sansan 
Toivoa Naisille-rukouskalenterin 
rukouksin naisten puolesta 
ympäri maailmaa ja oman 
elämän ääreltä. Yhteinen ilta-
pala Kansainvälisen perheillan 
osallistujien kanssa. Tiedustelut 
Hanna Videll.

MIELEN HYVINVOINTI -RYHMÄ
ti klo 14–15.30  alkaen 20.8  
(ei 12.11). Keskustellaan mie-
lenterveyteen ja ihmissuhteisiin 
liittyvistä asioista viikoittain 
vaihtuvan teeman kautta. 

PIENITULOISTEN RUOKAILU
ma klo 11 2.9.–25.11. Alku-
hartaus, lounas, voileivät ja 
jälkiruokakahvit hintaan 1€. 
Lahjoitusleipää kotiin viemisiksi.
 
TAKKATUPA
ma klo 12–14. 2.9.–25.11.
Takkatuvassa seuraa, vapaa-
ehtoinen kehonhuoltotuokio ja 
viikottain eri teemoja: musiik-
kia, terveellisiä elämäntapoja, 
maksutonta hiustenleikkuuta, 
henkilökohtaista neuvontaa 
raha-asioissa.

PIENITULOISTEN JOULUJUHLA 
ti 3.12. klo 13–15. 

YHTÄKKIÄ YKSIN? SURURYHMÄ
läheisensä kuoleman kaut-
ta menettäneille ke 30.10. 
klo 17.30 viikoittain yhteensä 
kuusi kertaa. Tiedustelut ja il-
moittautumiset lokakuun aikana
eva-lisa.lindstrom@evl.fi tai 
09-2340 4833. 

DIAKONIA

LÖYTÖRETKI – RYHMÄ 
Tule matkalle omaan itseesi: 
menneeseen, voimavaroihisi 
ja unelmiisi! Jokaiseen kahdek-
saan noin nelituntiseen päivään 
kuuluu syötävää ja kahvit. 
Ryhmässä on erilaisia toimin-
nallisia harjoituksia ja tehtäviä 
CABLE-menetelmään pohjau-
tuen ja on ilmainen. Lisätieto-
ja: Hanna Videll. 

OMAISHOITAJIEN 
VERTAISTUKIRYHMÄ
kerran kuussa ma klo 10.30–
12  2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. 
HUOM! Länsimäen kirkolla, 
Kerokuja 9.

TALOUS TIUKILLA? 
Diakoniatyöntekijän kanssa 
voit kartoittaa raha- ja velka-
tilannettasi ja saada tietyin 
edellytyksin taloudellista tukea 
selvitäksesi pahimman kriisin 
yli. Raha-asianeuvonta Ra-
rissa koulutetut vapaaehtoi-
set neuvovat raha-asioissa. 
Ajanvaraus diakoniatyöntekijän 
kautta. Lisätietoja: 
Mari Pennanen. 

Tiesitkö, että seurakunnasta saa luottamuksellista keskusteluapua? 
Erilaisissa vertaisryhmistä saa tukea omaan elämäntilanteeseen. 
Tarjolla on myös edullista ruokaa ja neuvontaa raha-asioissa.

Apua ja tukea 
seurakunnasta

”Diakoniatyö on 
läsnäoloa ja 
välittämistä.”

1. 2. 3.
 

Haluaisitko auttaa tukea tarvitsevia?

Diakoniaa Helykodissa
Kerran kuussa tiistaisin diakoni Maria Virtanen 
vierailee käyntiä toivoneiden kodeissa Helykodis-
sa. Tapaamiset ovat rentoja ja vapaamuotoisia. 
-Käynti menee aina asukkaan ehdoilla. Keskus-
telemme asioista, jotka hänellä ovat päällimmäi-
sinä mielessä. Usein keskustelut käsittelevät sai-
rautta, surua ja luopumista. Toki myös kiitollisuus 
ja elämän ilot saavat keskusteluissa sijaa.  

Helykodin asukkaan mielestä diakonin vierailut 
ovat olleet hieno asia. 
-Helpottaa, että saa puhua jollekin, ja voi luottaa 
siihen, että asiat jäävät meidän välisiksi. Joista-
kin asioista on vaikea puhua läheisten kanssa, 
ja tällöin on helpompi avautua vieraalle ihmisel-
le. Myös puhekyvyn ylläpito on sairauden takia 
tärkeää, Helykodin asukas pohtii.  

TÄSSÄ 3 ERILAISTA TAPAA TEHDÄ SE:

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi. 
Esimerkiksi Mikaelin Takka-
tuvassa tai Pienituloisten 
Joulujuhlassa voit seurustella 
tai auttaa juhlavalmisteluissa 
tai siivouksissa. Ota yhteyttä ja 
kerro mitä voisit tehdä tai mikä 
sinua kiinnostaisi! 
Lisätietoja: Hanna Videll.

Lahjoita Kotimaanapuun 
www.kotimaanapu.fi kautta 
voit tukea verkkopankkilah-
joituksin lähialueiden vähä-
varaisia, talousvaikeuksissa 
olevia ympäri vuoden. Kerä-
ykset ovat diakoniatyönteki-
jöiden perustamia. Avuntarve 
kartoitetaan yksilöllisesti, 
eivätkä keräykset koskaan 
ohita lakisääteisiä tai kunnal-
lisia tukimuotoja. 

Lue ja jaa blogia. 
Voit sä jeesaa? on Helsin-
gin seurakuntien diakoni-
aa sekä muuta auttamistyötä 
tekevien työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten yhteinen blogi. 
Aiheet nousevat työssä koh-
dattujen ihmisten elämästä ja 
heidän kokemuksistaan. 
www.diakoniaa.net 
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Tuuli Valaranta
diakoniatyöntekijä/
lapset ja perheet
09 2340 4846

Jaana Makkonen
diakoniatyöntekijä/
päihdetyö
09 2340 4844

Maria Virtanen
vs. diakoniatyöntekijä
09 2340 4840

Mari Pennanen
diakoniatyöntekijä
09 2340 4841

Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi

Outi Juntunen
johtava diakonia-
työntekijä
09 230 4843

Hanna Videll
diakoniatyöntekijä/
monikulttuurisuus
09 2340 4842 tai 
050 438 4224

Diakoniatyöntekijän luokse voi tulla,
vaikka ei kuuluisi kirkkoon. Soita päi-
vystysaikana tai lähetä sähköpostia 
oman asuinalueesi diakoniatyönte-
kijälle tai käy Mikaelinkirkolla ti klo 
12.30–13. Pyhäpäivinä ei ole päivys-
tyksiä. 

Diakonian 
ajanvaraus 
syksyllä 2019

DIAKONIA

KONTULANKAAREN YMPÄRISTÖ  
Ma klo 9–10 ja to klo 9–10 
Mari Pennanen
 
KURKIMÄKI, KIVIKKO 
Ma 9–10 ja to klo 13–14 
Hanna Videll

VESALA JA ITÄ-KONTULA 
Ma klo 9–10 ja to klo 13–14 
Tuuli Valaranta

MELLUNMÄKI, FALLPAKKA, LAAKAVUORI, OSA 
KONTULAA JA VESALAA, ÖSTERSUNDOM 
Ma klo 9–10 ja to klo 13–14 
Maria Virtanen

KONTULAN SYMPPIS
Ti klo 10.30–12
Jaana Makkonen

KESKUSTELUAPUA 
ELÄMÄNTILANTEESEEN 
Ti klo 9–10 Jaana Makkonen

PÄIVYSTÄVÄ PAPPI SEURAKUNTATOIMISTOSSA 
KESKUSTELUJA VARTEN 
Ma–ti ja to–pe klo 10–14, 
p. 09 2340 4802.  

On keväinen tiistai ja työpäiväni alkaa tunnin 
kestävällä puhelinpäivystyksellä. Puheluita tulee 
tasaiseen tahtiin ja tänään jokainen soittaja ha-
luaa varata henkilökohtaisen tapaamisen kirkolle 
tai kotiinsa. Joskus riittää, että saa vain kuulla 
toisen ihmisen äänen ja jutella hetken mieltä pai-
navista asioista. 

Matkani jatkuu aamupäivällä kohti Kon-
tulan Symppistä, joka on Helsingin kaupungin 
ylläpitämä päiväkeskus päihde- ja mielenter-
veysongelmista kärsiville ihmisille. Toiminnan 
avulla pyritään vähentämään päihteiden käytöstä 
aiheutuvia haittoja sekä vahvistamaan kävijöiden 
osallisuutta ja parantamaan heidän elämänlaatu-
aan. Olen tarjonnut Symppiksessä keskustelua-
pua jo kahdeksan vuotta. Joka kerta kun astun 
ovesta sisään, pyrin jättämään oven ulkopuolelle 
pelkoni, ennakkoluuloni, ylemmyydentunteet ja 

oikeassa olemisen. Täällä on kyse aidosta ja tasa-
vertaisesta ihmisten kohtaamisesta. 

Monet tutut kasvot toivottavat minut tervetul-
leeksi ja kehottavat liittymään seuraan. Asetelma 
on rennompi ja tasa-arvoisempi kuin kirkon vas-
taanottohuoneessa. Keskustelut ovat usein yllät-
tävän syvällisiä ja rehellisiä, vaikka ympärillä 
olisi hälinää. Tänään puhutaan politiikasta, filo-
sofiasta, taloudellisesta hädästä ja ihmissuhdeon-
gelmista. Ratkaisuja tärkeämpää on se, että saa 
tulla nähdyksi ja kuulluksi. Vuosien varrella olen 
huomannut, ettei mikään inhimillinen ole vieras-
ta tässä huoneessa: välillä tapellaan, rakastetaan, 
itketään ja nauretaan. Kenenkään ei tarvitse 
esittää muuta kuin on ja se on poikkeuksellisen 
vapauttava tunne. Se, että saa tulla hyväksytyksi 
myös rikkinäisenä ja keskeneräisenä, auttaa löy-
tämään oman ihmisarvon uudella tavalla. Sellai-
sessa armossa on paljon toivoa.

Iltapäivällä suuntaan askeleeni Mikaelin-
kirkolle Mielen hyvinvointi- ryhmään, jota olen 
ohjannut kolmen vuoden ajan. Ryhmä on kaikille 
avoin ja siinä käsitellään mielenterveyteen ja ih-
missuhteisiin liittyviä asioita viikoittain vaihtu-
van teeman avulla. Paikalla on usein noin 20 ih-
mistä. Tänään aiheena on empatia, josta alustan 
lyhyesti. Sitten puheenvuorot alkavat kiertää ja 
halukkaat saavat kertoa aiheen herättämiä aja-
tuksia ja tunteita. Luvassa on jälleen useita kos-
kettavia, aitoja, rehellisiä ja syvällisiä puheenvuo-
roja ihmiselämästä. Oikeita ja vääriä vastauksia 
ei ole. Kyse on jakamisesta, osallisuudesta, näh-
dyksi ja kuulluksi tulemisesta, yhteydestä sekä 
uusien näkökulmien etsimisestä ja löytämisestä.

Yksinkin päivä voi kätkeä sisälleen paljon: 
kymmeniä kohtaamisia, joihin on liittynyt syviä 
inhimillisiä tunteita ja monimutkaisia ilmiöitä. 
Kysymyksiä on välillä enemmän kuin vastauksia. 
Mutta mieleni on kiitollinen. Olen saanut olla taas 
yhden päivän keskellä elämää, jakamassa, ihmet-
telemässä ja rinnalla kulkemassa. 

”

”

DIAKONIN PÄIVÄ: 

Jaana Makkonen 
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TEKSTI: NATALIA KUITTINEN
KUVA: MILLA LUODON JA MARCUS PIIRAISEN KOTIALBUMI

Hae lapsellesi 
maksuton 
päiväkerhopaikka!

Milla Luodon kolme lasta ovat 
käyneet monen vuoden ajan 

päiväkerhossa. Perheeseen kuulu-
vat mies Marcus ja lapset Lucas, Leo, 
Viivi ja tuleva vauva. Päiväkerhon 
aloitti ensimmäisenä perheen esi-
koinen Lucas heti kun täytti kolme. 

Milla tiesi, että Mikaelin seura-
kunnalla on todella aktiivinen per-
he- ja lapsityö ja osasi etsiä tiedon 
päiväkerhosta seurakunnan net-
tisivuilta. Hänen omat muistonsa 
päiväkerhosta ja pyhäkoulusta ovat 
niin lämpimiä, että tiesi saavansa 
lapsille hyvät eväät kristilliseen 
kasvuun kerhosta. Toiveena oli 

myös saada lapset toimintaan, jos-
sa ryhmäkoot eivät ole liian isoja ja 
jossa lapsilla olisi turvallinen olo.  

Kerhojen maksuttomuus on Mil-
lan mielestä hyvä asia. Hän kokee 
myös, että perheille, joilla talou-
dellinen tilanne ei ole hyvä, se te-
kee matalamman kynnyksen hakea 
toimintaan mukaan.   

Turvallinen 
päiväkerho kantaa

Päiväkerho on 3-6 –vuotiaiden 
lasten ryhmätoimintaa, jossa 

panostetaan uuden oppimiseen, 
lapsen kokonaisvaltaiseen kehityk-
seen ja lasten ystävyyssuhteisiin. 
Luovuus, leikit, musiikki, käden-
taidot, liikunta ja uusien asioiden 
tutkiminen kuuluvat päiväkerhon 
arkeen. Kristilliset juhlat ja tavat 
kuten ruokarukous kulkevat mu-
kana kerhokerroissa. Päiväkerho-
paikkaa voi hakea 2014–2016  syn-
tyneelle lapselle. Ryhmät toimivat 
Mikaelinkirkolla arkiaamupäivisin.

Lastenohjaaja Auli Karhu on 
työskennellyt seurakuntamme 
päiväkerhoissa jo 28 vuotta, ja ollut 
lukuisten perheiden tukena monis-
sa elämän vaiheissa.  Auli on saa-
nut kohdata monia lapsiperheitä ja 
voinut olla heidän tukenansa mo-
nissa elämän eri vaiheessa. Monet 
perheet vuosien takaa tunnistavat 
Aulin ja tykkäävät muistella heidän 
lapsensa tai lapsenlapsensa kerho-
kokemuksia. Auli nauttii päiväker-
hotyöstä, koska hän saa olla kerto-
massa Taivaan isän rakkaudesta.  

Auli Karhu
lastenohjaaja 
09 2340 4861

Heidi Ijäs
lastenohjaaja, koulu-
laisten iltapäiväkerho
09 2340 4862

Heli Nieminen
työalajohtaja,varhais- 
kasvatuksenohjaaja 
09 2340 6433

Susanna Stendahl
lastenohjaaja, koulu-
laisten iltapäiväkerho
09 2340 4853

Riitta Haikonen
lastenohjaaja
09 2349 4828

Jenni Kahenvirta
pastori, varhaiskasvatustyö
Virkavapaalla 1.9.–29.2.

”Kerhossa on kiva olla, 
koska siellä on paljon 

kavereita ja saa tuoda omia 
leluja lelupäivinä mukaan. ” 

Leo ja Viivi

LAPSET JA PERHEET

ELÄMÄN HELMET 
Perhemessu ja puuhapäivä 
su 6.10. klo 11–14
 
#RAUHA 
Perhemessu ja puuhapäivä 
su 17.11. klo 11–14

KIUKKUILTA 
Ke 2.10. klo 17. 
Lapsen kiukku ja aikuisen 
kiukku. Illan alustajana 
Heli Pruuki. Ohjelmaa 
yhdessä ja erikseen. 
Yhteinen iltapala. 

PERHEIDEN JOULUJUHLA 
ke 4.12. klo 17–19. 
Aloitamme klo 17 
yhteisellä puurolla.

PERHEMESSUT JA PUUHAPÄIVÄT MIKAELINKIRKOLLA

mikaelinseurakunnanperheet 

Sini Ikävalko 
pastori 
varhaiskasvatustyö
09 2340 4829
Aloittaa 1.9.

Tilaa Mikaelin seurakunnan perheiden uutiskirje seurakunnan nettisivuil-
ta kohdasta Lapset ja perheet
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KOULULAISTEN 
SYYSLOMALEIRIT VIIKOLLA 42
Korpirauhan leirikeskuksessa 
Siuntiossa yhdessä Vartiokylän 
seurakunnan kanssa pidetään 
kaksi leiriä. Yhdessäoloa, mu-
siikkia, leikkejä ja paljon muuta! 
Ykkösleiri 14.–16.10. 
3.–6. -luokkalaisille 
Kakkosleiri 16.–18.10. 
1.–3. -luokkalaisille 
 
YÖ KIRKOSSA & JUHLAMESSU  
16.–17.11. Kirkko on tehnyt työ-
tä koululaisten parissa jo 100 
vuotta! Sen kunniaksi vietämme 
yhdessä koululaisten kanssa 
yön Mikaelinkirkossa leikkien, 
laulaen ja nukkuen 16.–17.11. 
Osallistumme myös sunnuntain 
juhlamessuun, jonne myös per-
heet ovat tervetulleita. Messun 
jälkeen syötävää, sekä pientä 
hauskaa ohjelmaa. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikki 7–13 
–vuotiaat lapset. 

PERHELEIRI LEKHOLMENISSA
20.–22.9. Koko perheen viikon-
loppuleiri Lekholmenin upeissa 
maisemissa. Ohjelmaa kai-
kenikäisille. Ota  lapsenlapsi, 
oma lapsi tai vaikka kummilapsi 
mukaan! Ilmoittautuminen 5.9. 
mennessä.

KOKO PERHEEN TEATTERIRETKI 
TURKUUN 
14.12. Matkaamme Turkuun 
syömään, kiertelemään 
sekä katsomaan Turun 
nuoren teatterin Joulupukki 
ja Noitarumpu –näytelmää 
(suositus yli 4 v.) 

LASTEN
JUHLAILLALLINEN 
20.11 Juhlimme 
lasten oikeuksien 
päivää nauttien 
ruuasta ja kivasta 
ohjelmasta.

ADVENTTILEIRI 
29.11.–1.12. 
Lohirannan 
leirikeskuksen pe-
rinteisellä advent-
tileirillä kerätään 
ikimuistoisia 
leirikokemuksia. 
 
KYNTTILÄPAJA 
6.12.2019 
Tule tekemään 
kynttilöitä yhdes-
sä koko perheen 
kanssa! Pieni tar-
vikemaksu kattaa 
materiaalit sekä 
ohjauksen. 

 
 

Panosta perheeseen!

PERHEKERHO 
ti klo 9.30–11.30 Mikaelinkir-
kolla. Yhteinen tuokio klo 9.30. 

PERHERAAMIS 
ti klo 17.30–19.30 Mikaelin-
kirkolla. Aikuisille ja lapsille 
osittain oma ohjelma.
 
PERHEKERHO 
ti klo 10–12 Sakarinmäen 
päiväkodissa.

PERHEKERHO 
ti klo 9.30–11.30 Leikkipuisto 
Mellunmäessä. Yhteinen tuokio 
klo 10.

PERHEKAHVILA 
pe klo 9–14 Länsimäen kirkol-
la. Muskarihetki klo 10. (ei 31.8.)

 

MIKAELIN LASTENTUPA 
Maksuton vapaahetki vanhem-
mille Parillisilla viikoilla: 
ke klo 9–11.30, alkaa 21.8.
Parittomilla viikoilla: 
ma klo 16–18.30 
Leikimme, askartelemme ja 
ja hoidamme vauvoja. Mu-
kaan mahtuvien lasten määrä 
mitoitetaan joka kerta lasten iän 
ja tarpeiden mukaan. Pakkaa 
lapselle mukaan eväät ja pie-
nimmille vaipat. Ilmoittaudu ja 
kysy vapaita paikkoja lastenoh-
jaaja Riitta Haikoselta.

PYHIS
Lasten oma hetki messun aika-
na su klo 11–12 8.9.–1.12. (ei 
vko 42) Mikaelinkirkolla. Ohjaa-
jina koulutetut vapaaehtoiset.
Ei tarvitse ilmoittautua.

ENSI KERTAA ÄIDIKSI 
ke klo 13.30–15.30 Mikaelinkir-
kolla 11.9.–30.10. (ei vko 42) 
Lisätietoja: Riitta Haikonen.

INTERNATIONAL FAMILY 
EVENINGS 
on Thursday at 17.30–19.30 
hrs at Mikaelinkirkko 29.8., 12
.9., 26.9, 10.10., 24.10., 7.11., 
21.11., 5.12.) 

JOULUINEN ILTAPERHEKAHVILA 
Jouluinen iltaperhekahvila to 
14.11., 21.11. ja 28.11. klo 
17–19 Mikaelinkirkolla. Yhtei-
nen ruokailu. Vapaata leikkiä ja 
jouluista puuhaa.

 

 
Tule kun perheellenne sopii! Kaikki toiminta on maksutonta, 
ei vaadi ilmoittautumista eikä kirkkoon kuulumista. 
Toimintakausi on 20.8.–5.12. (ei vko 42, ei 12.11.) 

Kaikkea kivaa 
kouluikäisille!

LAPSET JA PERHEET

Mikaelin seurakunnan huippukivat kouluikäisten 
kerhot aikatauluineen löydät erikseen ilmestyvästä 
Mini-Mikael –lehdestä, seurakunnan nettisivuilta 
sekä koululaisten omista some-kanavista. 

Tiina Mäki-Arvela 
nuorisotyönohjaaja 
09 2340 4852, 
040 508 7383

Bea Mokki
nuorisotyönohjaaja 
09 2340 4851, 
050 560 3953

Aimo ”Aikka” Lankinen
kappalainen, varhais-
nuoret
09 2340 4831, 
050 378 0312

 
Mikaelin_koululaiset 

Mikaelin seurakunnan 
koululaiset Lisätiedot ja ilmoittautumiset: helsinginseurakunnat.fi/mikael  
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Tuomas Pitkänen
pastori/rippikoulutyö
09 2340 4836

Ari-Pekka Kankkunen
nuorisotyönohjaaja
09 2340 4849

Hanna Uimonen
nuorisotyönohjaaja
050 560 3953

Juha Kasari
johtava nuorisotyönohjaaja
09 2340 4850

SEURAKUNTATOIMISTO
ma–ti, to–pe klo 9–14, ke suljettu
Emännänpolku 1, PL 21, 00940 Helsinki 
Puhelin 09 2340 4800 
helsinginmikael.srk@evl.fi 
Työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi

Hoidamme kasteen, vihkimisen, kodin siunaami-
sen sekä kirkossa tapahtuvan hautaan siunaami-
sen ajanvarauksia. Lisäksi palvelemme avioliiton 
esteiden tutkintaan sekä kirkon jäsenyyteen 
liittyvissä asioissa.

PÄIVYSTÄVÄN PAPIN kanssa voi sopia kaste- ja 
vihkivarauksista, siunauksista ja muista keskus-
teluista. Päivystävä pappi on tavattavissa ma–ti 
ja to–pe klo 10–14, p. 09 2340 4802.
 
VIRKATODISTUKSIA JA SUKUSELVITYKSIÄ 
saa Helsingin seurakuntien keskusrekisteristä, 
Kolmas linja 22, 00530 Helsinki, 
p. 09 2340 5000.

NETTISIVUT
www.helsinginseurakunnat.fi/mikael

Seurakunnan palveluja myös verkossa: 
www.helsinginseurakunnat.fi/palvelut 
 
Toimipisteet: 
MIKAELINKIRKKO 
Emännänpolku 1, Kontula, 
kirkon aula p. 09 2340 4815 
Kirkko on avoinna ma–to 
klo 9–18, pe klo 9–16, su klo 9–15. 
Mikaelin kahvio on avoinna ma–pe klo 9–15. 

ÖSTERSUNDOMIN KIRKKO 
Kappelintie 60, Itäsalmi, p. 09 2340 4809 

LÄNSIMÄEN KIRKKO 
Kerokuja 9, Vantaa 
(n. 600 m Mellunmäen metroasemalta) 

PÄIVÄKOTI SAKARINMÄKI 
Knutersintie 924, Östersundom 

LEIKKIPUISTO Mellunmäki 
Pyhätunturintie 2, Mellunmäki 

Seurakuntatoimistossa sinua palvelevat 
vas. Tyti Stolt-Grönholm, Ulpu Paananen 
ja Helli von Essen.

Suntiot huolehtivat monenlaisista käytännön järjestelyistä Mikaelinkirkolla. 
Vas. Jaana Hänninen, Riikka Vainionpää, Ulla Loikkanen, Merja Rutanen 
ja Jenni Huikuri. Kuvasta puuttuvat Milla Hurme ja Arja Mielityinen.

Näin saat yhteyden 
Mikaelin seurakuntaan

TULE MOIKKAAMAAN OHJAAJIA 
Hylliin ti klo 10.30–13 ja 
Vesalaan to 11.30–12.30 
 
LIGHT CAFE ALBA
Nuorten avoin kohtaamispaikka 
pe klo 19–22.  

ISOSSTARTTI
kaikille isosuudesta kiinnostuneille 
ti 10.9. klo 16.30

NUOREKASTA MESSUMENOA
Mikaelinkirkolla su 27.10 ja 
1.12. klo 11 

NUORTEN JOULUJUHLA
Mikaelinkirkolla pe 13.12. 
klo 19 

Nuorille
NUORET

#ripari #justsuavarten 
Rippikoulun tärkein tavoite on se, että nuorella on hyvä olla. Riparilla poh-
ditaan suhdetta mm. ympäristöön, lähimmäisiin, rakkauteen, vihaan, seksu-
aalisuuteen ja Jumalaan. Rippikoulussa myös Jeesustellaan leikin, naurun, 
itkun ja hiljaisuuden lomassa. Se on kokemus, jossa liitytään sukupolvet 
ylittävään perinteeseen. Seurakunta lähettää kirjeet ensi vuoden kirkkoon 
kuuluville ripari-ikäisille. Riparille voi ilmoittautua, vaikka ei kirkkoon 
kuuluisikaan. Ilmoittautumiset seurakunnan nettisivujen kautta lokakuun 
aikana. Lisätietoja: Tuomas Pitkänen.

Mikä Saapas?
Palveluoperaatio Saapas on toiminut nuorten apuna ja tukena Itä-Helsin-
gissä vuodesta 1986 saakka. Aikuiset tehtäväänsä koulutetut vapaaehtois-
työntekijät päivystävät viikonloppuiltaisin kaduilla ja osallistuvat festareil-
le ympäri Suomea. Päivystysten aikana saapaslaiset vastaavat numeroon 
050 378 0317. 
Haluaisitko liittyä mukaan vapaaehtoiseksi? Seuraava Itä-Helsingin saa-
paskurssi alkaa to 19.9.2019. Lisätietoja: Juha Kasari p. 050 378 0316 ja 
Itä-Helsingin Saapas –facebook-sivulta. Tervetuloa! 

mikaelin_nuoret 
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Seurakunnassa voi hengailla tai osallistua 
aktiiviseen leirielämään ja vapaaehtoishommiin. 
Nuoret voivat itse ideoida ja vaikuttaa toimintaan. 
Lisätietoja seurakunnan nettisivuilta sekä somesta.

Helsingin Mikaelin seurakunta

Mikaelin 
seurakun-
nan nuorten
sivut  
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Mitä pidit lehdestä? Anna palautetta nettisivuillamme!
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NamNam

Tervetuloa
BRUNSSI

Tarjolla tietoa, musiikkiesityksiä, arpajaiset sekä 
puuhaa perheen pienimmille. 

Lauantaina 5.10.2019 klo 11–14
Mikaelinkirkolla, Emännänpolku 1 

Lämpimästi tervetuloa !

Ilmoittautumiset 23.9. mennessä
sähköisesti Mikaelin srk:n nettisivujen kautta tai

to 19.9. klo 15–18 ja ma 23.9. klo 9–11
p. 09 2340 4848/Ulla Mikkola.

OLETKO UUSI 
ASUKAS ALUEELLA? 
Tule brunssille tutustumaan Mikaelin 

seurakuntaan ja muihin alueen toimijoihin!  
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