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V uosi 2017 oli reformaation 500-vuotismerkki-
vuosi ja Suomi 100 -juhlavuosi. Keskeisesti tähän 
juhlintaan liittyivät kevään kauneimpana viikon-

loppuna Helsingissä vietetyt Kirkon musiikkijuhlat. Juhli-
en tunnus oli Sana soi Stadissa! Reformaattorimme Luthe-
rin suurin löytö oli Sana. Sanan laulaminen, sävelmä, soin-
ti tekee sanasta entistä vaikuttavampaa. ”Joka rukoilee, 
tekee hyvin, joka rukoillessaan laulaa, rukoilee kaksinker-
taisesti”. Sanan ja musiikin voimaa kokemaan kokoontui 
suuri joukko ihmisiä. Järjestelyvastuun juhlista kantoi Yh-
teinen seurakuntatyö yhdessä seurakuntien, kirkkohalli-
tuksen ja kirkkomusiikin järjestöjen kanssa.

D et gemensamma församlingsarbetet utvecklar sin 
verksamhet i linje med det som överenskommits och 

vi granskar, i denna skildring, det gångna året utgående 
från verksamhetskulturens förändring och dess målsätt-
ningar. Det passar oss bra eftersom en stor del av vårt ar-
bete är sådant som verksamhetskulturens förändring up-
pmanar oss att koncentrera oss på. Till det hör bland an-
nat att söka upp de allra mest utsatta i samhället. Diako-
nin och specialungdomsarbetet har sakkunskap och ut-
vecklar regelbundet sina verksamhetsmetoder på områ-
det.

Tarjoamme arvostettua tukea elämän kipupisteissä 
esimerkiksi sairaalasielunhoidon ja perheneuvonnan 

muodossa helsinkiläisille. Toimimme laajassa yhteistyös-
sä paikallisseurakuntien ja verkostoidumme tarpeen mu-
kaan kaupungin muiden toimijoiden kanssa. 

Yhteisellä seurakuntatyöllä on myös keinot vastata ri-
peästi ihmisten muuttuviin tarpeisiin järjestämällä esi-
merkiksi hätämajoitusta turvapaikanhakijoille. Meillä on 
resurssit ja osaaminen tukea ja tavoittaa helsinkiläisiä yh-
teisöissä, kuten oppilaitoksissa. Menemme ketterästi sin-
ne, missä helsinkiläiset viihtyvät ja pohtivat elämänsä ky-

symyksiä, messuille, tapahtumiin, nettiin. 
Ennakoimme ja pyrimme ehkäisemään ongelmia jo en-

nalta. Tätä tapahtuu esimerkiksi monin tavoin lapsiper-
heitä tukemalla sekä diakonian ja yhteiskunnallisen työn 
vaikuttamistyössä. Lisäksi meillä on tarjota helsinkiläi-
sille hyvää ja rauhoittavaa: kappeli hiljentymistä ja luotta-
muksellisia keskusteluja varten Kampin vilinässä, kesällä 
Mustasaaren keidas saunoineen ja lampaineen sekä ulko-
saariston helmi Lekholmen.

Osa työstämme on koko helsinkiläisen kirkkoyhtei-
sön varustamista tulevaisuuteen kouluttamalla, val-

mentamalla sekä luomalla uusia työnteon alustoja ja ta-
poja. Tätä työtä ohjaa herkkyys ja uteliaisuus maailman 
muutoksen suhteen. Päivittäinen aherruksemme on pal-
jolti ihmisten arkeen osallistumista ja seurakuntien hyvän 
työn tukea. Tämän vahvistamiseen tähtää myös syksyllä 
käynnistynyt uudistumisprosessi YSK2020 — seurakun-
tien kanssa ihmistä varten. Luomme uudenlaista toimin-
takulttuuria, johon kuuluu entistä tiiviimpi yhteistyö yli 
työala- ja seurakuntarajojen. 

I denna skildring hittar du information och berättelser 
om allt det nya som vi, som Kristi tjänare i Helsingfors, 

arbetat med under året som gått. Vi lyfter specifikt upp 
det nya vi utvecklat under året och intressanta öppnin-
gar. Välkommen att bekanta dig!

T ässä julkaisussa on tietoa ja kertomuksia kaikesta sii-
tä työstä, jota teemme osaltamme Kristuksen käsinä 

Helsingissä — tervetuloa perehtymään!

PENTTI MIETTINEN
YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTAJA
DIREKTÖR FÖR GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE

Esipuhe

KRISTUKSEN 
käsinä Helsingissä
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Olemme helsinkiläisten rinnallakulkijoina ja palvelemme kaikenlaisissa 
elämäntilanteissa — arjessa ja juhlassa, perheen tukena, kotoutumisen apuna, 

kriisin keskellä ja elämän suurten kysymysten äärellä. 

HELSINKILÄISTEN 
 tarpeisiin vastaamassaUskomme 

lapsen omaan kasvuun. 
Jokaisella lapsella on oma 

aikataulunsa ja tiensä.

KATRI SAARELA
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja 17 yhteis-
työtahon organisoimaan koulurauhan julistus-
tapahtumaan Kaisaniemen kentällä osallistui 
3 000 peruskoululaista. Olimme yhdessä pai-
kallisseurakuntien varhaisnuorisotyöntekijöi-
den kanssa kohtaamassa koululaisia ja kerto-
massa opettajille työstämme. Tapahtumassa 
oli mukana myös mm. poliisi, jonka kanssa nuo-
risotyöllä on ollut pitkään yhteistyötä myös 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston sekä Tur-
vallinen Helsinki -yhteistyön kautta.

PIENIMPIEN RINNALLA
Varhaiskasvatuksella vaikutetaan 
aina lasten nykyhetkeen ja samalla 
tulevaisuuteen. Laadimme kerto-
musvuonna yhdessä seurakuntien 
varhaiskasvattajien kanssa Helsin-
gin seurakuntien varhaiskasvatus-
suunnitelman, joka linjaa sekä seu-
rakuntien omaa varhaiskasvatusta et-
tä verkostoyhteistyötä esimerkiksi kau-
pungin päiväkotien kanssa. 

Helsingin messukeskuksessa järjestettiin ammattiin opiskelevien SM-kisat. 
Tähän Taitaja2017-tapahtumaan osallistui lähes 100 000 kävijää. Kaupungin 
peruskoulujen 9-luokkalaiset vierailivat tapahtumassa ja runsain joukoin seu-
rakuntien ständillä.

Vastasimme tapahtuman hiljaisesta tilasta yhdessä seurakuntien kanssa. 
Hiljainen tila oli alue, jossa kilpailijoilla ja vierailijoilla oli mahdollisuus rauhoit-
tumiseen, keskittymiseen, rentoutumiseen sekä hetken hiljentymiseen kiirei-
sen tapahtuman keskellä. Lisäksi oli mahdollisuus keskusteluapuun. Tila to-
teutettiin yhteistyössä Stadin ammattiopiston opiskelijoiden kanssa. Hiljaises-
sa tilassa vieraili noin 1 000 kävijää.  

NUORTEN TUKENA 
Nuorisotyö lähtee helsinkiläisten 
nuorten tarpeista ja pyrkii edis-
tämään heidän välittömiä vaiku-
tusmahdollisuuksiaan. Yhteis-
työtä seurakuntien ja verkostojen 

kanssa vahvistettiin ja työntekijöi-
tä varustettiin uudenlaiseen yhteis-

työhön yli seurakuntarajojen. Erityistä 
huomiota kiinnitettiin toimintaan so-

siaalisessa mediassa. 



6    KERTOMUS Yhteisestä seurakuntatyöstä Helsingissä 2017

Det svenska studentarbetet har på flera punkter ut-
vecklats under verksamhetsåret. En heltidstjänst 
var viktig och möjliggjorde ökad närvaro på cam-
pusen. Detta igen är en förutsättning för att stu-
dentprästen ska kunna leva med och få en natur-
lig plats i campusvardagen. Det är tydligt att arbe-
tet är långsiktigt. Under verksamhetsåret under-
tecknades även samarbetsavtal med yrkeshögsko-
lan Arcada.

OPPILAITOKSISSA
Oppilaitostyön yksi ruotsinkielinen ja kuusi suomenkie-
listä oppilaitospappia ovat jalkautuneet tekemään kirkol-
lista työtä ja elämään todeksi rakkautta ja armoa Helsin-
gin yliopistossa, korkeakouluissa, ammattikorkeakouluis-
sa ja ammattiopistossa. Oppilaitostyö tavoittaa ensisijai-
sesti ihmisiä, joilla on ohut suhde kirkkoon ja jotka tarvit-
sevat eniten apua. 

Oppilaitospapit ovat toimintavuoden aikana kohdanneet 
tuhansia ihmisiä arjessa ja juhlassa. Työntekijät olivat en-
tistä tiiviimmin läsnä oppilaitoksissa: laadukkaiden koh-
taamisten, kuten sielunhoitokeskustelujen, määrä yli kak-
sinkertaistui edellisestä vuodesta. Papeilla oli merkittävä 
rooli oppilaitosten uskontodialogissa. Yhteistyötä paikal-
lisseurakuntien kanssa kehitettiin. Opiskelijoiden tarpeita 
kuunneltiin, ja siihen vastattiin muun muassa keräämällä 
älypuhelimia vähävaraisille  nuorille ja vahvistamalla sek-
suaali- ja sukupuolivähemmistöjen parissa tehtävää työtä.

MONELLA KIELELLÄ
Miltei 15 prosenttia helsinkiläisistä puhuu äidinkielenään 
jotakin muuta kuin suomea, ja osuus kasvaa. Vastaamme 
tähän tarpeeseen tarjoamalla seurakunnallisia palvelui-
ta ja toimintaa viroksi ja venäjäksi sekä yhteistyössä pää-
kaupunkiseudun muiden seurakuntien kanssa vielä eng-
lanniksi, kiinaksi ja arabiaksi. 

1 Kauneimmat joululaulut Meilahden kampuksella

2 Tioårsfödis. Alla helsingforsfamiljer med tioåring-
ar bjöds till Borgbacken för att fira tioårsfödis. Dagen 
samlade 6 500 deltagare från 21 församlingar. 120 
församlingsungdomar hjälpte till med arrangemanget. 

3 I yrkesskolorna samarbetar kyrkan med studerande-
vården. På bilden inleds Dela ljus-kampanjen i Prakti-
cum. En timme senare nås skolan av nyheten om olyckan 
i Dragsvik.

4 Venäjänkielisten nuorten rippikoulu

21

43
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KIRKON KUVAPANKKI / AARNE ORMIO

SAIRAALASSA
Helsingin 22 sairaalapappia tekevät sielunhoitotyötä 26 
terveydenhuollon yksikössä, sairaaloissa ja palvelukes-
kuksissa — elämän keskellä, sairauden kriiseissä ja pe-
rustavimpien kysymysten äärellä. Monesti olemme vierel-
lä elämän viime metreillä: pelkästään Suursuon sairaalan 
saattohoito- ja palliatiivisen hoidon osastolla kuolee vuo-
sittain lähes 1 000 henkilöä.

SERI-TUKIKESKUS

Naistenklinikalla avattiin toukokuussa 2017 uuden-
tyyppinen Seri-tukikeskus seksuaalista väkivaltaa 
kokeneille yli 16-vuotiaille. Asiakas saa kokonais-
valtaisen palvelun lääketieteellisestä hoidosta hen-
kiseen tukeen ja oikeudelliseen ohjaukseen yhdestä 
paikasta. Sairaalapappi on ollut alusta lähtien kehit-
tämässä työmuotoa osana moniammatillista tiimiä.

HENGELLISIÄ ETÄKOTIKÄYNTEJÄ
Helsingin kaupungin kotipalvelu on järjestänyt 600 
kotihoidon asiakkaalle tablettitietokoneen ja sitä 
kautta virtuaalisia palveluita. Vuonna 2017 palve-
luun liitettiin hengelliset etäkotikäynnit. Asiakkaat 
pääsivät tabletin kautta osallistumaan sairaalasie-
lunhoidon ja Vartiokylän seurakunnan yhdessä jär-
jestämiin hartauksiin sekä musiikkiryhmään, ja sai-
raalapappi kävi heidän kanssaan sielunhoidollisia 
keskusteluja. 

Jag brukar säga att sjukhusprästen sitter med män-
niskorna vid foten av korset, jag vet att det kommer en 
påskmorgon, det är det jag försöker förmedla. När det 
kommer och i vilken form det vet vi inte.

Jag kallas till en kvinna som varit sjuk sedan hon var 
ett litet barn, hon har genomgått många svåra operatio-
ner men klarat av att utbilda sej och ha ett halvdagsar-
bete. Nu har hon fått en cancerdiagnos. Det är fredag ef-
termiddag och lång helg framför. Hon är arg, olycklig, 
chockad. Följande vardag träffar jag henne igen. Nu är 
hon lugn och otroligt glad. Det har visat sej att hennes 
cancer kan behandlas ! Är det hennes påskmorgon ?

”

”Huhuu…! Täällä on sairaalapappi.” Ruudulla näkyy van-
han ihmisen olohuone.  ”Olga, oletko kotona?”  ”Hei”, Ol-
ga ilmestyy esiin ja vilkuttaa, hymyilee ja istuu alas. Hän 
alkaa kertoa päivästään, miten on aamusta asti odot-
tanut hoitajan käyntiä. Miten yksinäistä elämä on, kun 
kaikki sukulaiset ovat joko kuolleet tai asuvat Kaukana, 
Kotikonnuilla. Sieltä lapsuuden pimeimpinä talvi-iltoina 
isä ajoi hevosella kylälle ja haki koulusta kaikki tienoon 
lapset. Ja siellä oli äiti. Leivinuunin lämpö. Piirakat ja 
pyöriäiset. ”Kiitos! On hyvä saada puhua tästä kaikesta!”
— Sairaalapastori Maria Lappalainen

”

Erityiskoulutetut sairaalapapit eivät vieraile hoitolaitok-
sissa vaan ovat siellä töissä. He toteuttavat kirkkomme pe-
rustehtävää menemällä potilaiden, asukkaiden, läheisten 
ja henkilökunnan luo, kun kaivataan kuuntelijaa ja kes-
kustelijaa. Kontakteja työyhteisöissä on runsaasti: esimer-
kiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaa-
loissa on lähes 23 000 työntekijää.

Vuonna 2017 tilastoitiin noin 27 000 sielunhoidollista 
kohtaamista: henkilökohtaisia potilas- ja omaistapaami-
sia, ryhmiä, hartauksia, ehtoollisia, kirkollisia toimituk-
sia, messuja, luentoja sekä koulutuksia.
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PERHENEUVONTA
Helsingin seurakuntien perheneuvonta 
auttaa ja tukee ihmisiä parisuhteen ja 
perheen vaikeuksissa. Ristiriitojen sel-
vittely ulkopuolisen kanssa luo mah-
dollisuuksia löytää toisenlaisia tapo-
ja ajatella, tuntea ja toimia sekä päästä 
eteenpäin vaikeasta elämänvaiheesta.

Henkiseen hätään liittyvät ongel-
mat ovat monimuotoisia. Niihin kietou-
tuu työttömyyttä — tai liiallista työn-
tekoa — yksinäisyyttä, parisuhdeon-
gelmia, päihteiden käyttöä ja väkival-
lan eri muotoja. Kohtaamattomuutta ja 
kohtuuttomuutta. 

Perheneuvonnan palvelut ovat tar-
jolla kaikenikäisille riippumatta sii-
tä, kuuluuko kirkkoon. Asiakkaaksi voi 
tulla yhdessä tai yksin, eron jälkeen 
tai muussa kuormittavassa tilantees-
sa. Tapaamiset ovat pääasiassa pari- 
tai yksilöneuvotteluita ja niitä on keski-
määrin 13–15 asiakasta kohti. Myös ne-
tissä kirkon perheneuvonta on palvellut 
City.fi–sivustolla ja nyt työ jatkuu Vau-
va.fi-sivuston Parisuhdeneuvolassa. 

<50 %
miehiä hiukan alle puolet

PERHENEUVONNAN 
ASIAKKAAT 2017

950
naista ja miestä

48%
30–39 vuotiaita

29%
40–49 vuotiaita

Familjerådgivningen erbjuder 
helsingforsare professionell sam-
talshjälp vid problem i parrelatio-
nen och i krissituationer.  Samta-
len med familjerådgivarna kos-
tar inte något och är konfiden-
tiella. Service erbjuds också på 
svenska. 

KATRI SAARELA
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”
”
” EN GLIMT AV JOBBET SOM FAMILJERÅDGIVARE  

Jag tittar ut genom fönstret mot Tölöviken.
Det var inte så här han ville ha det. Det bara blev så. Jag 

såg hans ångest och känsla av hjälplöshet då han berätta-
de hur han länge försökt men att han inte når fram till hen-
ne. Hon är där men ändå inte där.

Inte heller hon hade tänkt sig det så. Hon kämpar med 
sig själv. Hon försöker nå fram till det som är hon själv. 
Men det är inte lätt då hon saknar ord och uttryckssätt. 
Konflikten i hennes innersta förlamar henne.

Jag tittar ut mot Tölöviken. Jag drar ett långt andetag 
medan jag ser på de grå molnen. Kanske är det en slags 
bön utan ord. För en sekund försjunker jag i något som in-
te är jag eller mitt arbete. I dörröppningen syns plötsligt 
paret som jag väntat på. De stänger dörren och vårt mö-
te börjar.

— familjerådgivare

”
Käynnit ovat mahdollistaneet kriisiytyneen ja umpiku-
jassa olleen avioliiton muuttumisen parempaan suuntaan, 
mikä näkyy koko perheen päivittäisessä menossa. Tuntuu 
koko ajan paremmalta. 

— matti, 45

”

Perheneuvonta on pelastanut parisuhteemme ja tulevai-
suutemme! Avullanne elämä on saanut merkitystä. 

— tiina, 38

Aluksi olin erosta hätääntynyt ja pelokas. Pystyin ker-
tomaan perheneuvojalle asioistani rehellisesti. Minun ei 
tarvinnut suojella ketään tai miettiä kuormittaako asiani 
toista. Käynnit rauhoittivat, antoivat toivoa. 

— maija, 58

Voin rehellisesti sanoa, että perheneuvonnassa käynti on 
muuttanut elämäni laatua merkittävästi. En suoranaises-
ti tiedä missä olisin, ellen olisi saanut tätä apua. Lisäksi 
tämä on ainut taho maailmassa, joka on minua auttanut. 

— maria, 32

Olemme saaneet pariterapiasta valtavasti apua haasta-
vissa elämäntilanteissamme. Terapia on auttanut tarkas-
telemaan suhdettamme eri näkökulmista. Osaamme pa-
remmin ilmaista itseämme, kunnioittaa ja kuunnella toi-
siamme. 

— liisa, 36 ja lasse, 40

”
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TALOUDELLINEN AUTTAMINEN 
TARKASTELUSSA 
Taloudellinen ja materiaalinen auttaminen on tällä hetkel-
lä diakonian vahvaa ydintä, mutta sen toteuttamisen ta-
paa ja toimivuutta tarkastellaan tietoisen kriittisesti. On-
ko taloudellinen auttaminen kestävällä pohjalla raha- ja 
henkilöresurssien näkökulmasta? Luovutaanko pienistä 
avustuksista kokonaan ja keskitytään yhteisöllisiin ruo-
kailuihin ja isompiin avustuksiin? Opettelemme yhtei-
sön rakentamista, pohdimme yhteisöllisen toimintata-
van ja osallisuuden mahdollisuuksia.

Olemme vuoden aikana kokoontu-
neet useita kertoja seurakuntien dia-
koniatyöntekijöiden kanssa pohti-
maan yhteisiä kehittämisen tee-
moja. Ryhmän nimeksi muodostui 
Team Ahma — nopean toiminnan 
joukot. Ahman tarkoituksena on 
yhteen tuleminen, keskustelu, ke-
hittäminen ja ideoiden jakaminen. 
Keskustelua on ollut virittämässä 
alan asiantuntijoita.

TILL MERA DIAKONALA 
GEMENSKAPER
Diakonin arbetar för och med människor i ut-
satta livssituationer. För personer med funktionsned-
sättning erbjuds stöd och samhörighet som förverkligas 
i form av mässor, utfärder och evenemang. Arbetet gen-
omförs oftast i samarbete med olika nätverk där verk-
samheten utvecklas. 

Ett gemensamt projekt ”Där nöden är störst” genom-
förs i samarbete med alla tre svenskspråkiga församlin-

Diakoniatyö on yksi toimintakulttuurin muutoksen kärkihankkeista. Sen linjausten 
mukaisesti auttamistyö organisoimme auttamistyön tarvelähtöisesti, luomme ruoka-

aputoimintaan helsinkiläisen mallin ja vahvistamme yhteyksiä kansalaistoimintaan.

HÄDÄNALAISIMPIA 
 etsimässä

gar Johannes, Matteus och Petrus. Huvudmålet för pro-
jektet är att utveckla församlingarna till mera diakonala 
gemenskaper genom Cable-metodik (Community Acti-
on Based Learning for Empowerment). Cable-grupperna 
arbetar för att stärka den enskilda deltagaren till en po-
sitiv förändring, känsla av tillhörighet och aktivt delta-
gande i församlingen eller andra sammanhang deltagar-

na lever i. Cable-gruppen suddar ut gränserna mellan 
hjälpare och hjälpbehövande samt har ett tydligt dia-
konalt tänkande. 

PALVELUITA JA TOIMINTAA 
ERITYISTARPEISIIN

 

Tarjoamme seurakuntayhteyttä ja 
palveluita näkö- ja kuulovammai-
sille, kehitysvammaisille, mielen-
terveyskuntoutujille sekä muille, 
joiden osallistuminen paikallis-
seurakuntaan on vaikeaa.

VANHUKSILLE JA 
OMAISHOITAJILLE 

Järjestimme omaishoitajien tuek-
si vuoden aikana Elämässä eteenpäin-, 

omaishoitajien maanantai- ja leskiryhmät, 
jotka kokoontuivat yhteensä 36 kertaa. Sielun-

hoidollisia kohtaamisia näistä kertyi runsaat 240. Olim-
me yhdessä kaupungin sosiaalityöntekijöiden kanssa tu-
kena 30 iäkkäälle pariskunnalle elämäntilanteessa, joissa 
toinen puoliso oli äskettäin saanut muistisairausdiagnoo-
sin. Kohtaamme omahoito- ja omaishoitovalmennuksis-
sa vuosittain liki sata ikäihmistä uudessa elämän kään-
nekohdassa.

SANNA KROOK

Järjestim-
me elokuussa 
Helsingin kau-
pungin lännen 
palvelualueen 
kotihoidon 
kanssa yksi-
näisille van-
huksille kesä-
retken Musta-
saareen.
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SAMTALSTJÄNST 

Kyrkans samtalstjänst erbjuder lättill-
gängligt samtalsttöd även för de som in-
te känner sig bekväma att söka sig till kyr-
kans utrymmen. Genom samtalsjouren 
samt nät-, chatt- och brevjouren får man 
dela sina tankar med utbildade, frivilliga 
samtalsdejourer med tystnadsplikt. Under 
2017 var cirka 50 församlingsmedlemmar 
i huvudstadsregionen aktiva med att frivil-
ligt svara på samtal genom Samtalstjäns-
tens telefonjour. 

Samtalstjänsten kunde reagera snabbt 
på olika kriser i samhället. I oktober sked-
de en olycka i Raseborg som berörde fle-
ra delar av Svenskfinland; Samtalstjäns-
ten kunde anpassa sina stödåtgärder på 
kort varsel genom att till exempel kalla in 
extra samtalsdejourer och förlänga öppet-
hållningstiderna för chatten. 

”Puhelin soi. Langan päässä oli ihmi-
nen, joka suunnitteli itsemurhaa. Pu-
helimeen vastasi Maija, Palvelevan pu-
helimen vapaaehtoinen. Kun puhelu oli 
päättymässä, soittaja sanoi: nyt helpot-
ti, nyt voin mennä nukkumaan.”

”

Palveluoperaatio 
Saapas

43
vapaaehtoista

1651
kohtaamista

251
osallistujaa

1899
Verkko- ja puhelin-

avun kontakteja

Seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöjen 

ryhmissä 

Retkillä 
ja leireillä

175
osallistujaa

TUKEA TARVITSEVILLE 
NUORILLE
Erityisnuorisotyö tukee nuoria joskus 
kivikkoisella matkalla tasapainoiseen 
aikuisuuteen. Erityisnuorisotyö Snellu 
vietti 50-vuotisjuhliaan vuonna 2017. 
Snellu oli samalla uuden edessä, kun 
edessä on luopuminen vanhasta puuta-
losta Linjoilla ja siirtyminen Itä-Helsin-
kiin Matteuksenkirkolle. 

Olemme tänäkin vuonna kantaneet 
erityistä vastuuta seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin kuuluvien tuke-
misesta. 

KUULOLLA
Palveleva puhelin, netti ja chatti hoi-
detaan pääkaupunkiseudun seurakun-
tayhtymien yhteistyönä. Päivystys-
tä hoitivat 442 seurakuntien työnteki-
jää sekä 80 tehtävään koulutettua va-
paaehtoista. 

Arki-iltaisin klo 21–01 sekä perjan-
taisin ja lauantaisin klo 03 saakka pal-
velevaan puhelimeen soitettiin vuonna 
2017 yli 9 200 kertaa. Lisäksi palvele-
vassa chatissa ja netissä käytiin runsaat 
1 100 keskustelua.

1 Musiikin kieli on ilon kieli kehitys-
vammaisten rippileirilläkin.

2 Saavu-messuja järjestetään pari−kolme 
kertaa vuodessa. Se on tavallinen seu-
rakunnan sunnuntaimessu, joka on jär-
jestetty niin, että jokainen seurakunta-
lainen voi mahdollisista rajoitteistaan 
huolimatta kokea itsensä tervetulleek-
si ja osallistua messuun. Toisin sanoen 
messusta pyritään tekemään kaikille 
saavutettava ja esteetön. Messussa on 
kuuroja varten viittomakielinen tulkka-
us, näkövammaisia varten messun vir-
ret löytyvät pistekirjoitettuina tai iso-
tekstisinä. Kehitysvammaiset otetaan 
huomioon käyttämällä selkeää, hel-
posti ymmärrettävää kieltä.

2

1

NUORTEN TUKENA
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HERMANNIN 
DIAKONIATALON 

VILKAS VUOSI

8 600
hätämajoittujaa

HAAVOITTUVASSA 
ASEMASSA OLEVILLE
Erityisdiakonia kohtaa haavoittuvas-
sa asemassa olevia asunnottomia, pa-
perittomia, vankeja, päihteistä kärsiviä 
ja heidän läheisiään sekä tukee seura-
kunnissa tehtävää päihdetyötä. Vuosi 
2017 oli vilkasta toiminnan aikaa. Ta-
voitimme Helsingissä oleskelevia hä-
dänalaisimpia niin Hermannin diako-
niatalossa kuin jalkautumalla laitok-
siin, kadulle ja päivätoimintakeskuk-
siin. 

ASUNTOJA 
HÄDÄNALAISILLE 
Tarjoamme tukiasuntoja asunnottomil-
le täysi-ikäisille helsinkiläisille. Vah-
vistamme asukkaan omaa elämänhal-
lintaa päihteettömässä asuinympäris-
tössä. Tukiasuminen on vuokrasopi-
muspohjaista määräaikaista asumista.
Asuntoja oli Hämeentiellä ja Paraisten-
tiellä yhteensä 50. Vaihtuvuus asun-
noissa on noin 30 % vuodessa.

5 323
ruokavierasta

6 035
päivätuvan asiakasta

1 860
pullakirkossa kävijää

3 144
hävikkiruoan hakijaa 

RAITTILA
Vuonna 2017 Erityisdiakonia oli 
mukana perustamassa Itä-Hel-
sinkiin useiden seurakuntien ja 
toimijoiden yhteistyöllä päih-
teettömän päiväkeskuksen ni-
meltä ”Raittila”. Se tarjoaa päih-
teistä toipujille turvallisen olo-
huoneen.

VANKIEN JA HEIDÄN 
OMAISTENSA RINNALLA 
Kriminaalityössä kohtaamme helsin-
kiläisiä vankeja Etelä-Suomen vanki-
loissa. Vangit saavat sielunhoidollista 
ja sosiaalista tukea. Järjestämme heil-
le myös kuntouttavaa ryhmätoimin-
taa vankiloissa, ja heitä tuetaan sivii-
liin siirryttäessä, muun muassa tuki-
asuntoja tarjoamalla. Erityisnuoriso-
työn keskus Snellu ja Erityisdiakonia 
ovat olleet työllistämässä ja tukemas-
sa vankilasta vapautuvia nuoria työ-
kokeilun ja yhdyskuntapalvelun suo-
rittamisessa.

Snellu tarjoaa myös vertaistukea 
vankilassa olevien vanhempien lap-
sille Taimi-ryhmässä. Lapset pääsivät 
vuoden varrella myös Snelluun yöky-
lään. 

Hermannin keittiön tiimi

”Pieni keskusteluhetki, jossa joku on 
aidosti kiinnostunut siitä, mitä sul-
le kuuluu ja kuka sinä olet, on monel-
le nuorelle vangille aika ainutlaatui-
nen kokemus. Tässä vuorovaikutuk-
sessa merkitykset syntyvät ja syve-
nevät sekä luottamus rakentuu. Tässä 
jos missä on seurakuntatyön ytimessä 
viemässä toivoa toivottomille ja armoa 
maailmaan, jossa sitä ei juurikaan ole.”

— lennu korhonen, snellu

”
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LEHTISAAREN NUORISOKOTI 
Lehtisaaren nuorisokoti tarjoaa turvallisen, kodinomaisen, am-
matillisen kasvatuksen ja huolenpidon paikan riittävää tukea 
ja huolenpitoa vaille jääneille 12-18-vuotiaille, huostaan ote-
tuille tytöille. Kaikki 13 asiakaspaikkaa ovat olleet täytettyi-
nä vuonna 2017. 

Nuorisokodissa tuetaan nuoren koulutusta, itsenäistymistä, 
arjen taitojen oppimista yhteisöllisesti ja tulevaisuuteen suun-
naten.  Hänelle hankitaan tarpeellisia tukipalveluita yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa. 

Kauniilla paikalla sijaitsevan nuorisokodin ulko- ja sisätilo-
ja käytetään monipuolisesti erilaisten yhteisten harrastusten ja 
tapahtumien järjestämiseen. 

KAMPISSA KAIKEN KESKELLÄ
Yhteinen seurakuntatyö vastaa Kampin kap-
pelista, joka on avoinna vuoden jokaisena päi-
vänä. Kappelissa kävi vuonna 2017 yhteen-
sä 276 878 ihmistä, 8 % enemmän kuin 2016. 
Kappeli tarjoaa kirkon ja kaupungin palvelui-
ta ajanvarauksetta ja saavutettavasti. Olem-
me käyneet kappelissa viivähtäneiden ihmis-
ten kanssa 1 476 raportoitua keskustelua, jois-
sa korostuivat oma tai läheisen terveydentila, 
ihmissuhteet ja mielenterveys. Kappelin työ 
on tavoittanut myös kaikkein hädänalaisim-
mat kaupunkilaiset.

1 Jalkaudumme kesäkaudella Hermannin 
diakoniatalolta  vapaaehtoisten ja työn-
tekijöiden kanssa keskustelemaan ja 
tarjoamaan kahvia ohikulkijoille.

4 Kampin 
kappeli

2 Itsenäisyyspäivän 
juhla Lehtisaaren 
nuorisokodissa.

3 Tapaamme vankien omaisia 
vankilan sisäänkäynnin 
tuntumassa vierailuaikoina. 

21

43
KIRKKOHALLITUS / AARNE ORMIO



VAPAAEHTOISET OVAT VOIMAVARA
Vapaaehtoistoiminta on usein väylä kirkon toimin-
taan ja jopa jäsenyyteen. Vapaaehtoistoiminnassa on 
mahdollisuus hyödyntää omia taitojaan, löy-
tää merkityksellistä tekemistä ja toteuttaa 
lähimmäisyyttä ja arjen kristillisyyttä.

Kirkko Helsingissä -vapaaehtois-
toiminnassa on mukana yli 5000 
ihmistä. He toimivat muun muassa 
messuavustajina, kuorolaisina, tu-
kihenkilöinä, ruuanlaittajina, rippi-
koulun isosina ja lukuisissa muissa 
tehtävissä.
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Yksi toimintakulttuurin muutoksen tavoitteista on tuoda ihmiset 
yhä useammin saman pöydän ääreen ja toimia yhteistyössä enemmän, paremmin 

ja syvemmin niin helsinkiläisten kuin eri toimijoiden kanssa. Me toteutamme 
ja mahdollistamme juuri tätä työtä, tässä muutamia esimerkkejä. 

Tehdään enemmänYHDESSÄ

VETYKKI VAHVISTAA 
VAPAAEHTOISTOIMINTAA
Vuonna 2017 alkoi kaksivuotinen VE-
TYKKI-projekti vapaaehtoistoiminnan yh-
teisen koordinoinnin kehittämiseksi. Projekti täh-
tää siihen, että ihmisten olisi helppo löytää va-
paaehtoistoiminnan monet mahdollisuudet ja ko-
kea kirkko omakseen. Tavoite on, että kaikissa yk-
siköissä olisi valmiudet etsiä jokaiselle halukkaal-
le mielekäs vapaaehtoistehtävä. Samalla tuemme 
sitä, että toiminta on lainmukaista ja turvallista. 
Vahvistamme viestintää mm. lisäämällä vapaaeh-
toistoiminnan näkyvyyttä netissä ja somessa. 

”Autan kaikessa mahdollisessa ja 
kerron mitä ympärillä näkyy. Joskus 
kysyn, pitäisikö opaskoirallekin an-

taa juotavaa. Nyt sain luvan kans-
sa pysäyttää liikenteen Mikon-
kadun ja Kaivokadun kulmassa.”

”

Tuija Mäkinen, joka toimii monen-
laisissa vapaaehtoistehtävissä, 
mm. näkövammaisten oppaana. 
Kirkon musiikkijuhlilla hän ohjasi 
vapaaehtoisena liikennettä. 

© KIRKKO HELSINGISSÄ/ROBERT RAULAS

ESKO JÄMSÄ



TYÖTÄ KOHTI
Työtä kohti –projektin tavoitteena on rakentaa malli osatyöky-
kyisten tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevien ih-
misten työllistymiseksi ja tukea seurakuntia työllistämisen ky-
symyksissä. Työllä on iso sosiaalinen merkitys, ja työttömyys ai-
heuttaa usein syrjäytymistä. Vuonna 2017 yhteisen seurakunta-
työn määrärahalla tuettiin 21 työntekijän palkkaamista.

VERTAISTUKEA YRITTÄJILLE
Yhteiskunnallinen työ toteutti vuosina 2015–2017 hankkeen 
Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille, joka sai 
tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Toteutimme hankkeen yh-
dessä NewCo Helsingin ja Työterveyslaitoksen kanssa. 

Viimeisen toimintavuoden 2017 aikana tilaisuuksiin, ryhmiin 
ja keskusteluihin osallistui yli 500 yrittäjää. Hankkeen päät-
tyessä sovimme, että NewCo Helsinki jatkaa hankkeen aika-
na aloitettuja Perjantaikahveja yrittäjille ja yritysneuvojat voi-
vat jatkossakin ohjata yrittäjiä seurakuntien keskusteluapuun.

KERTOMUS Yhteisestä seurakuntatyöstä Helsingissä 2017    15

1 Marraskuussa pidetty Työllisyys-
tori toi yhteen kirkon ammattilai-
sia sekä erilaisia työttömille palve-
luita tarjoavia tahoja. Työttömyys 
Helsingissä on vähentynyt, mutta 
erityisesti osatyökykyisille, kou-
luttamattomille tai pitkäaikais-
työttömille työhön pääsy on edel-
leen vaikeinta.

2 Järjestimme Vanhassa kirkossa it-
semurhan uhrien läheisille suunna-
tun kynttilätapahtuman. Vertaistuel-
la on tässäkin tilanteessa suuri merki-
tys: ihminen ei jää yksin vaikean koke-
muksensa kanssa. Yhteistyössä Mie-
lenterveyden Keskusliiton ja Surunau-
ha ry:n kanssa järjestettyyn tilaisuu-
teen osallistui 97 ihmistä. 

21

43

3 Yhteistyössä Romano Mission 
kanssa järjestimme Suomi 100 
-itsenäisyyskonsertin. Temp-
peliaukion kirkossa.  Upeaa 
musiikkitapahtumaa oli seu-
raamassa 370 kuulijaa.

4 Pienyrittäjien leiri

WASTE & FEAST 
SNELLU KAHVILA
Vuonna 2017 valmistelimme uudenlaisen yh-
teisöllisen lounaspaikan avaamista. Kysees-
sä on Erityisnuorisotyössä osana diakonian 
kärkihanketta kehitetty Waste&Feast-mal-
li, jossa valmistetaan päivittäinen lämmin 
ruoka hävikkiruokaa hyödyntäen. Se tarjoaa 
mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan, vai-
keassa työmarkkina-asemassa olevien työ-
hön tutustumiseen ja työharjoitteluun tur-
vallisessa ympäristössä. 

Tammikuussa 2018 avattu Waste&Feast 
Snellu Cafe on pilotti ja saman mallin mu-
kaan on tarkoitus perustaa muitakin ravinto-
loita. Se on yksi esimerkki Luther Potti -ra-
hoituksella kehitetystä, toimintakulttuurin 
muutoksen mukaisesta toiminnasta.
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KESKUSTELEMASSA JA 
VAIKUTTAMASSA 
Yhteiskunnallinen työ järjesti yhteistyökumppanien 
kanssa keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista ku-
ten suurmoskeijasta Ydin-lehden kanssa, Helsingin piis-
panvaalipaneelin Pappisliiton Helsingin papit -alaosaston 
kanssa sekä Hoitoisuus-seminaarin Lääkärin sosiaalinen 
vastuu ja Hyvä ry:n kanssa.

Kansainvälinen työ järjesti tapaamisia ja koulutuksia, 
joissa käsiteltiin mm. ihmiskauppaa, paperittomuutta ja 
kirkkoturvaa sekä maahanmuuttajien kotoutumisen ky-
symyksiä. Esim. Suomen Lähetysseuran kanssa toteute-
tulla MOD-peruskurssilla käsiteltiin omia asenteita ja yh-
teiskunnassa ilmenevää syrjintää ja siihen puuttumista.  

Avoimet ovet kulttuuri- ja uskontodialogiin -hanke edis-
tää uskonto- ja kulttuurilukutaitoa  koulutuksen, mento-
roinnin ja kansalaistoiminnan avulla. Mukana on yksit-
täisten helsinkiläisten lisäksi mm. eri yhteisöjen edusta-
jia. Yhteisöt avaavat oviaan ja tutustuvat siten toistensa 
arkeen todellisessa ympäristössä.

YHDESSÄ ERIARVOISTUMISTA VASTAAN 
Diakoniatyön yksi tehtävä on vaikuttaa yhteiskunnan epä-
kohtiin ja seikkoihin, jotka aiheuttavat eriarvoisuutta tänä 
päivänä. Auttamistyö viestii ja vaikuttaa -projektissa ke-
hitimme vaikuttamistyötä ja toteutimme Inhimillisyyttä!-
kuntavaali-illan yhdessä seurakuntien diakoniatyönteki-
jöiden kanssa. 

Lokakuussa olimme mukana vaikuttamassa Sovin-
to100-ratkaisupajassa, jonka teemana oli köyhyys ja eri-
arvoistuminen. Joukko helsinkiläisiä, joilla on itsellään ko-
kemusta köyhyydestä, laati ratkaisuehdotuksia yhdessä 
työntekijöiden, tutkijoiden ja päättäjien kanssa. Tavoittee-
na oli myös antaa ääni heikoimmassa asemassa olevil-
le. Ratkaisuehdotukset toimitettiin myös presidenttieh-
dokkaille. Järjestimme tapahtuman yhdessä seurakun-
tien diakoniatyön, Kallion seurakunnan ja Helsingin Dia-
konissalaitoksen kanssa. 

1 Piispanvaalipaneeli

2 Eri uskontojen 
edustajien kanssa 
moskeijan Iftar-
tapaamisessa

1

3

2

3 Sovinto100 
-ratkaisupaja

4 Kirkon musiikkijuhlilla 
pidetyssä sunnuntai-
messussa oli 8 000 
osallistujaa.

4

KIRKON KUVAPANKKI/ELFHILL/ PENTTI MANSUKOSKI

FADDERDAGEN — KUMMIPÄIVÄ 4.6 
Tillsammans med Helsingfors finska och svenska 
församlingar vill vi uppmuntra faddrar att på ett 
enkelt och vardagsnära sätt spendera tid tillsam-
mans med sina fadderbarn. I samarbete med bl.a. 
Högholmens djurpark, Kulturfabriken Korjaamo, 
Pariserhjulet Skywheel, Nationalmuseet, Helsing-
fors stadsmuseum, café Köket och Amos Ander-
son konstmuseum erbjöd vi därför en mängd roliga 
aktiviteter och lågtröskel utflyktsmål som faddrar 
och fadderbarn kan upptäcka tillsammans. Fadder-
dagen gav dessutom synlighet åt det kristna fad-
derskapet och lärde oss mera om hur vi kan utveck-
la samarbetet med olika aktörer i Helsingfors.
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SANA SOI STADISSA 
Kirkon musiikkijuhlia ”Sana soi stadissa” vietettiin kesän kenties 
aurinkoisimpana viikonloppuna 19.–21.5. Senaatintorille ja kes-
kustan kirkkoihin kerääntyi yhteensä 280 lapsi-, nuoriso- ja ai-
kuiskuoroa ympäri Suomea. Juhlamessuun osallistui yhteensä 
8 000 kuorolaista ja messuvierasta. Messussa kuultiin useita uu-
sia kuorosävellyksiä. Eri tilaisuuksiin osallistui kaiken kaikkiaan 
42 000 kävijää. 

Kirkon musiikkijuhlat olivat Yhteisen seurakuntatyön ja Hel-
singin seurakuntien yhdessä toteuttama iso voimanponnistus. 
Järjestelyvastuussa oli yhteinen seurakuntatyö. Musiikkijuhlien 
päätteeksi Kirkko Helsingissä tarjosi kaupunkilaisille Senaatinto-
rilla jääkiekon MM-kisakatsomon.

KIRKON KUVAPANKKI/ELFHILL/ PENTTI MANSUKOSKIKIRKON KUVAPANKKI/ELFHILL/ PENTTI MANSUKOSKI

KIRKON KUVAPANKKI/ELFHILL/ PENTTI MANSUKOSKI
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VERKOISSA
Ihmisten elämälle avautuu yhä uusia 
areenoita verkkotodellisuudessa: Lisät-

ty todellisuus, pelimaailmat, so-
men uudet käyttötavat. Kokei-

lemme jatkuvasti uusia ta-
poja tehdä asioita verkossa 
ja neuvomme seurakuntia 
niiden haltuunotossa. 

Olemme mukana yllä-
pitämässä ja kehittämäs-
sä Nuoren kirkon Fisu-

craft-monipelipaikkaa, jo-
ka sai tammikuussa Kristil-

linen mediateko -tunnustuk-
sen. Lapset ja nuoret ovat tässä 

itse sisällöntuottajina.

KIRKKO SUOJAPAIKKANA
Hermannin diakoniatalon kirkkosaliin levitetään joka 
ilta 30 patjaa hädänalaisimpien majoittamiseksi. Jou-
kossa on sekä suomalaisia että muualta tul-
leita. Hätämajoitus toteutetaan yhteis-
työssä Helsingin kaupungin, Vivo ry:n, 
Helsingin Diakonissalaitoksen, mui-
den organisaatioiden ja yksittäisten 
kansalaisten kanssa. Illan toimivuu-
desta vastaavat vapaaehtoiset. 

Oma haasteensa on paperittomi-
en perheiden majoittaminen. Käy-
tössämme oleviin kahteen pieneen 
yksiöön olemme voineet ajoittain 
majoittaa perheitä. 

Kirkko suojapaikkana on osa diako-
nian kärkihanketta. jolla vastataan hä-
dänalaisimpien avuntarpeeseen. 

PÄIVÄKESKUS  PAPERITTOMIEN TUEKSI 
Syksyllä avasimme yhteistyössä SPR:n ja Sininauha-
liiton kanssa monikulttuurisen päiväkeskuksen, joka 
palvelee erityisesti paperittomia. Mosaiikki-päiväkes-
kus on avoinna ti–pe klo 12–16 ja siellä asioivat voi-
vat levähtää, saada tukea ja ohjausta esimerkiksi toi-
meentulotukihakemuksen tekemisessä, neuvontaa 

1 Assembly -tapah-
tumassa seura-
kuntien työnteki-
jät esittelivät kir-
kon peli- ja digisi-
sältöjä.  

2 Oulunkylän kirkon 
laniyö järjestettiin 
yhdessä seurakun-
nan kanssa. Digi-
taalisessa tekemi-
sessä oli mukana  
23 lasta.

terveyspalveluihin ja hätämajoitukseen hakeutumi-
sessa sekä pientä purtavaa. Toiminnassa on mukana 
myös vapaaehtoisia, seurakuntien ja yhteisen seura-
kuntatyön työntekijöitä, eri kirkkokuntien edustajia ja 
kansalaisjärjestöjen toimijoita. Kerran viikossa on tar-
jolla lakiapua. 

Yhteisen seurakuntatyön yksiköt kuulostelevat herkällä korvalla, 
mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja niillä on myös keinot ojentaa kirkon 

auttava käsi sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. 

Reagoidaan
ROHKEASTI ja RIPEÄSTI



KERTOMUS Yhteisestä seurakuntatyöstä Helsingissä 2017    19

ENGLANNINKIELINEN TYÖ PAIKALLISSEURAKUNTIIN

VERKKOTYÖN KEHITTÄMINEN 
Järjestimme 2017 koulutuksia ja pa-

joja seurakuntien työntekijöil-
le somealustoista, striimaukses-
ta ja pelillisyydestä. Koulutuk-
sia suunnitellaan yhä tarkemmin 
henkilöstön tarpeiden mukaan ja 
niitä tuotetaan yhteistyössä kirk-
kohallituksen digitiimin kans-

sa. Olemme yhä voimakkaammin 
tukeneet seurakuntien työntekijöi-

tä sosiaalisessa mediassa ja digitaali-
sissa työtavoissa.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on kehittää tulevaisuuden 
tekemisen työtapoja ja välineitä ja jakaa niitä seurakuntien 

ja niissä vaikuttavien käyttöön.

VARUSTAUDUTAAN 
tulevaan

KOULUTUSTA JA 
KEHITYSTYÖTÄ
Järjestimme seurakuntien työnteki-
jöille ja luottamushenkilöille kou-
lutusta ja keskustelutilaisuuk-
sia osaamisen kehittämiseksi se-
kä tutkittua tietoa tämän päivän 
ja tulevaisuuden ilmiöiden kohtaa-
miseksi — tarvittaessa nopeastikin. 
Teemme jatkuvaa sisäistä ja ulkois-
ta kehitystyötä ja luomme ennakko-
luulottomasti verkostoja kaikenlaisten 
toimijoiden kanssa. 

Syksyllä käynnistim-
me uudistumisproses-
sin YSK2020 — seurakun-
tien kanssa ihmistä var-
ten. Luomme uudenlaisen 
toimintakulttuurin, johon 
kuuluvat entistä tiiviim-
pi yhteistyö yli työalojen 
ja seurakuntien rajojen. 
Varsinainen kehittämis-
työ tapahtuu lipunkanta-
jien voimin, jotka toimivat 
myös muutosagentteina.

Paikallisseurakunnat ottavat jatkossa entistä 
enemmän vastuuta englanninkielisen työn ruo-
honjuuritason toteutuksesta. Tätä varten on pe-
rustettu viisivuotinen kehityshanke, jonka ta-
voitteena on juurruttaa englanninkielinen seu-

rakuntatyö osaksi paikallisseurakuntien omaa 
ydintoimintaa näiden omilla resursseilla. Muu-
tos tehdään hallitusti ja siirtymäajalla ja sen ku-
luessa kehitetään olemassa olevia perustaitoja ja 
hankitaan uusia. 



TOIMITTAJA Salla Korpela

ULKOASU Rik Poppius / 
Mainostoimisto Poppius & Co

JULKAISIJA
Helsingin seurakuntayhtymä / 

Yhteinen seurakuntatyö

www.kirkkohelsingissä.fi

Etukansi: 
Kirkon musiikkijuhlat 2017. 

KIRKON KUVAPANKKI/ELFHILL/ PENTTI MANSUKOSKI

Diakoniatyö 

tarjoaa vähävaraisille päivän 

miniloman saareen. Viime vuonna 

765 henkilöä sai Mustasaari-

kortin, jolla saa lauttamatkat,  

aterian ja pullakahvit.

LASTEN SAARISYNTTÄRIT 
Kehitimme kesällä 2017 perheitä varten lasten synttäripaketin. 15 
euroa osallistujaa kohden maksavaan pakettiin sisältyvät lautta-
matkat sekä maistuvat synttäritarjoilut telttakatoksessa. Lisäksi 
synttärijuhlijat voivat osallistua aarteenetsintään, lainata pelivä-
lineitä tai pitää hauskaa uimarannalla tai leikkikentällä. 

SUNNUNTAIBRUNSSI 
Kesän hitti oli sunnuntaibrunssi, joka veti saareen väkeä sankoin 
joukoin. Järjestimme brunssin kesäsunnuntaisin klo 11–14. Ruokai-
lijoita oli keskimäärin 130. Brunssin suosiota selitti 10 euron edul-
linen hinta ja pitkä tarjoiluaika. Monipuolinen, raikas ja lapsiystä-
vällinen valikoima ja esillepano saivat runsaasti kiitosta. 

SAUNA
Mustasaaren puulämmitteinen rantasauna hou-
kutteli kävijöitä saunomaan. Vuokrasimme sau-
naa yksityiskäyttöön ryhmille sekä juhlien ja ko-
kousten yhteydessä. Juhannusaattona järjestim-
me ensimmäisen kerran yleiset saunavuorot nai-
sille ja miehille, ja tätä perinnettä jatkamme tule-
vina juhannuksina.

JUHLAPAIKKA
Vuokraamme Mustasaarta kesäaukioloajan mo-
lemmin puolin idyllisten ja rentojen hääjuhlien ja 
muiden yksityistilaisuuksien pitopaikaksi. 

KESÄN ILOJA 
 Mustasaaressa

Mustasaari on kaikille avoin, esteetön ja 
päihteetön luonnonläheinen retkikohde 
aivan Helsingin keskustan tuntumassa. 
Sateisesta kesästä huolimatta saarella 

kävi yhteensä 17 200 vierailijaa. 

TIMO OLLILA

TIMO OLLILA
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