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Hyvä Sana

En ollut seurakuntanuori. Kävin kristillisen järjestön onnistuneen rippileirin, mutta en oikein 
etu- enkä jälkikäteenkään ollut oman seurakunnan nuorisoporukoissa mukana. 

Yksi poikkeus oli. Seurakunnan nuorisotilassa järjestettiin kerran vuodessa lauluyö, jolloin 
soitettiin ja laulettiin koko nuorten punainen laulukirja läpi. Olin innokkaana kitaransoittajana 
mukana säestämässä ja laulamassa. Huomasin tykkääväni erityisen paljon nuorten laulusta 
Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Laulun kertosäkeessä lauletaan ”Sydän kun auki on, sin-
ne Jeesus tekee asunnon”. Kappale yhtäältä puhuu siitä, kuinka vähän Jumalaa tunnetaan ja 
kuinka vieras Hän on. Ja kuitenkin toisaalta väkevästi kertoo Jeesuksesta, joka tekee asunnon 
sydämeen.

Olin kappaleesta ja sen soittamisesta kosketettu. Mutta samalla huomasin häveliäästi vähän 
varovani Jeesus-sanaa. Ehkä jonkinlainen ulkopuolisuus seurakunnan nuorisopiireistä sai Sanan 
kohdalla yskäisemään tai nielaisemaan. Tuntui, että jos se Jumala on vähän tunnettu niin tarvit-
seeko sitä Jeesusta noin väkevästi kajauttaa. 

Välillä huomaa, että pappien puheista etsitään tiheällä kammalla sanaa Jeesus. Ikään kuin 
pyhyyden varmistamiseksi. Ja joskus taas tuntuu siltä, että yrittäessään puhua kirkosta vie-
raantuneille ihmisille me papit vähän rupeamme välttelemään Jeesus-sanaa, nielaisemaan tai 
varomaan, että kuulijan korvat eivät menisi kiinni.

Jeesus on hyvä ja tärkeä, mutta joskus vähän vaikea sana. Uskon, että se ei johdu Jeesuksesta 
vaan meistä, jotka sitä sanaa käytämme.

Kallion seurakunnassa on edessä upea syksy. Kirkot ovat auki, monenlaista olemista ja ohjel-
maa on luvassa jokaisena viikonpäivänä. Joissain tilaisuuksissa Jeesusta julistetaan nimeltä 
isosti ja väkevästi, toisissa vähän varovaisemmin ja välillisemmin. Hyvän Sanan asialla kuitenkin 
ollaan koko ajan.

Tervetuloa mukaan rakentamaan tätä hienoa seurakuntaamme!

Teemu Laajasalo

Kirkkoherra
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Elämän taitekohtien 
kirkko

Suuria tunteita, iloa ja surua, kotona ja 
kirkossa, yksin ja yhdessä. 

Kirkko mukana ihmisten elämän taite-
kohdissa – elämän ihmeen äärellä, rak-
kauden juhlinnassa, haasteiden keskellä 
ja kuoleman kohdatessa – ja juuri sinua 

varten.

Kirkolliset toimitukset

Kaste

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

Konfirmaatio 

Konfirmaatiossa nuori sitoutuu itse seura-
kunnan kanssa yhteisen uskontunnustuksen 
kautta siihen uskoon, johon hänet on lapse-
na kastettu. Konfirmaatio voi tapahtua joko 
rippileirin tai aikuisena suoritettavan yksi-
tyisrippikoulun päätteeksi. Mikäli aikuista 
ei ole kastettu lapsena, hänet kastetaan 
seurakunnan jäseneksi aikuisrippikoulun 
yhteydessä.

Avioliittoon vihkiminen

Avioliitto on kahden ihmisen välisen rak-
kauden symboli. Vihkitoimituksessa vihit-
tävät ottavat toinen toisensa aviopuolisoiksi 
ja tunnustavat sen julkisesti Jumalan ja 
läheistensä edessä. Vihkitoimitus voidaan 
suorittaa kirkossa, kappelissa, muussa tilas-
sa tai vaikka kotona suurena juhlatilaisuu-
tena tai pienimuotoisesti. Ennen vihkimistä 
tulee tehdä avioliiton esteidentutkinta-
pyyntö kirkkoherranvirastossa aikaisintaan 
4kk ennen ja viimeistään viikkoa ennen 
vihkitoimitusta.

Hautaan siunaaminen  

Läheisen kuolema tuo mukanaan suuren 
surun, elämänmuutoksen ja ikävän. Siu-
naustilaisuudessa vainajan omaiset ja pappi 
kokoontuvat yhteen saattamaan vainajaa 
hänen viimeiselle matkalleen rukouksin ja 
häntä muistaen. 

Muut kirkolliset toimitukset

Muita kirkollisia toimituksia ovat esimer-
kiksi kodin siunaaminen, yksityinen rippi ja 
erilaiset rukoushetket. 

Lisätietoja kirkollisista toimituksista sekä 
papin ja tilojen varaamisesta saa kirkko-
herranvirastosta, p. 09 2340 3600. Itse 
toimitus ja siihen liittyvät juhlatilat ovat 
seurakuntalaisille ilmaisia.
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Keskusteluapua ja tukea
Ihmisen elämässä tulee joskus eteen tilan-
teita, joissa omat voimat eivät enää tunnu 
riittävän ja ulkopuolinen tuki ja apu on 
tarpeen. Kallion seurakunnan papit ovat 
tavattavissa rippiä, sielunhoitoa ja keskus-
telua varten Kallion kirkossa joka arkipäivä 
klo 16-19. Papeille voi myös varata erillisen 
keskusteluajan kirkkoherranviraston kautta 
p. 09 2340 3600 tai soittamalla suoraan 
papin henkilökohtaiseen työpuhelimeen. 
Pappien yhteystiedot löytyvät Kallion seu-
rakunnan nettisivuilta www.helsinginseu-
rakunnat.fi/kallio.

Seurakuntamme diakoniatyöntekijät 
auttavat sekä taloudellisissa vaikeuksissa 
että muiden elämänkysymysten keskellä. 
Olet tervetullut keskustelemaan juuri sinua 
askarruttavista asioista – pohditaan yhdessä 
ja etsitään sinua tai läheistäsi auttavia rat-
kaisuja.

Diakonien ajanvaraus tapahtuu puheli-
mitse ma, ti, to klo 9–10 ja ke klo 12–13 
numerosta p. 09 2340 3618.

Yhteyden kirkko
Sinä ja minä, aikuiset ja lapset, me kaik-

ki, yhdessä, Jumalan kasvojen edessä. 

Raamatun sanaa, virsiä, hiljaisuutta, 
rukousta, yhteinen ehtoollispöytä. 

Pappi puhuu ja toimittaa jumalanpalve-
luksen, kanttori soittaa ja laulaa, diakoni 

rukoilee ja sinä – luet tekstejä, avustat 
ehtoollisella, toivotat tervetulleeksi 

ovella, keräät kolehtia ja olet mukana 
rakentamassa yhteistä Jumalan kansan 

juhlahetkeä.

Kallion kirkko
Messu sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä 
klo 10. Jokaisella pyhäpäivällä on oma 
aiheensa ja siihen liittyvät Raamatun tekstit, 
joita käsitellään virsissä, saarnassa ja ruko-
uksissa. Voit liittyä yhteiseen rukoukseen ja 
jättää myös omat rukousaiheesi seurakun-
nalle. Kuorot ja lauluyhtyeet tuovat sään-
nöllisesti oman juhlavan osansa messuihin. 
Kallion seurakunnan jumalanpalvelukset 
ovat pääsääntöisesti ehtoollisjumalanpalve-
luksia eli messuja. Sunnuntaisin messun jäl-
keen juodaan kirkkokahvit Kappelisalissa.

Keskiaikainen hiljainen rukouslaulumes-
su keskiviikkoisin klo 18 alkaen 10.8. 

Meditative mass with medieval melodies. 
Gregorian chants sung in Latin and Finnish. 
Messussa lauletaan gregoriaanisia lauluja ja 
psalmeja. Voit levätä laulujen harmoniassa 
kuunnellen tai itse osallistuen laulamiseen. 
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Messussa avustaa esilaulajien ryhmä Anima 
mea, jota johtavat vuorotellen Hilkka-Liisa 
Vuori ja Johanna Korhonen. Anima mean 
kaikille avoin harjoitus ennen messua klo 
17. Ks. lisää kohdasta Luovan toiminnan 
kirkko.

Kivimessu torstaisin klo 18. ”Leave no 
stone unturned.”Tule tuulettamaan ajatuk-
siasi ja hakemaan uusia eväitä arkeen sanan, 
musiikin, ehtoollisen ja yhteisöllisyyden 
kautta Kallion kirkkoon torstaisin klo 18 
25.8. alkaen. Haluaisimme nähdä sinut sekä 
kirkon penkissä että toteuttamassa messua. 
Pop up -messukuoro ja bändi kokoontuvat 
treenaamaan messun musiikkia kanttorin 
johdolla klo 17 alkaen. Mitä muuta haluaisit 
tehdä – tule ja tee! Messun jälkeen teejat-
kot. Kysy lisää Marilta p. 050 380 3285, 
Lauralta p. 050 464 5845 tai Tommilta p. 
050 370 5532.

Wähäväkisten juhlaveisuu ja Herran pyhä 
ehtoollinen puutteenalaisille torstaisin 
Kivimessun sijasta 29.9., 27.10. ja 24.11. 
Ennen messua klo 17 alkaen pidetään 
avoimet harjoitukset, jonne voi tulla laula-
maan ja musisoimaan jo etukäteen. Lisäksi 
tarvitaan vapaaehtoisia keräämään kolehti, 
lukemaan tekstejä ja avustamaan ehtoollisel-
la. Messun jälkeen iltatee ja jatkot Kappeli-
salissa. Messu toteutetaan vapaaehtoisten, 
Herättäjä-Yhdistyksen ja Kallion seurakun-
nan yhteisvoimin. Lisätietoja Mari Mattsson, 
p. 050 380 3285.

Skidikirkko sunnuntaisin 4.9., 2.10. ja 
27.11. klo 16. Koko perheen yhteinen 
ehtoolliskirkko, jossa on tilaa lasten äänille, 
vuorovaikutukselle ja ilolle. Lapset voivat 
osallistua messun toteutukseen esilaulajina, 
ehtoollisavustajina, tekstinlukijoina – mitä 
muuta vielä keksimmekään? Riittää, että 
saavut paikalle klo 15.30. Skidikirkon jäl-
keen kirkkokahvit ja mehut.

Ekumeenisten karmeliittojen messu 
lauantaisin klo 18. 27.8. piispa Irja Askola, 
24.9. pastori Tarja Korpela, 29.10.pastori 
Antti Kruus, 26.11. pastori Jaakko Heinimä-

ki, 30.12. Kontemplatiivinen messu etenee 
rauhallisesti sisältäen muutamia pidempiä 
hiljaisia jaksoja.  Kirkkoon voi tulla hiljenty-
mään jo puoli tuntia ennen alkua. Avilan Te-
resan ja hänen nunniensa tekemät laulelmat 
saattelevat messun mietiskelevään henkeen. 
Messun jälkeen on mahdollisuus tavata 
tilaisuudet järjestävän Ekumeenisen Karme-
liittayhteisön jäseniä teekupin ääressä. 

Tuomasmessun ehtookellot la klo 17 1.10. 
ja 19.11. Messu alkaa hiljentymisellä ja 
musiikin kuuntelulla ja päättyy klo 18 eh-
tookellojen soittoon. Pastori Pirjo Kantala, 
musiikkivastuussa kuoro sekä Juha ja Inna 
Vintturi.

Työn messu ti 22.11. klo 18 yhteistyössä 
Helsingin seurakuntayhtymän yhteiskunnal-
lisen työn ja ammattiyhdistysliikkeen 3+1 
-ryhmän kanssa. Messussa puhuu STTK:n pj 
Antti Palola.

Pyhäinpäivän iltahartaus 5.11. klo 18. Ti-
laisuudessa luetaan vuoden aikana hautaan 
siunattujen seurakunnan jäsenten nimet.

Arkipäivisin klo 7.30 Aamurukous, klo 12 
Päivärukous, klo 16 Päivän raamatunluku, 
pappi tavattavissa klo 16–19. Arki-iltaisin 
klo 18 vietetään messu, tiistaisin sen joh-
tavat lukukausien aikana Helsingin opis-
kelijapapit, perjantai-illan messun johtaa 
pääsääntöisesti rovasti Veli-Matti Hynninen. 
Lauantaisin aamurukous klo 9.

Tule mukaan tekemään messua yhdessä!

Messussa toimii vapaaehtoisia monenlaisissa 
tehtävissä. Messuavustajilla on tehtäviä 
sekä sunnuntaisin että arki-illan messuissa. 
Avustajat koulutetaan. 

Kirkkokahvien tarjoilusta huolehtivat va-
paaehtoiset Kahvi-Kaisat. Jos haluaisit olla 
mukana tarjoilemassa tai osallistua leipomis-
talkoisiin, tervetuloa joukkoon! 

Lisätietoja jumalanpalveluselämästä antaa 
rovasti Riitta Männistö, p. 09 2340 3633 tai 
riitta.mannisto@evl.fi.
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Alppilan kirkko 

Messu sunnuntaisin klo 16 kirkkosalissa ja 
kirkkokahvit messun jälkeen seurakunta-
salissa.

Voit osallistua messuun seurakuntalaisena 
kirkon penkissä tai monenlaisissa tehtävis-
sä, kuten tekstinlukijana tai ehtoollisavusta-
jana. Alppilan Kirkon peruskiveen on muu-
rattu lause ”Juoskoon täällä elävän veden 
virta sielujen virvoitukseksi”. Tervetuloa 
sellaisena kuin olet.                                                                                                            

Lisätiedot Alppilan kirkon toiminnanjohtaja 
Petri Patronen, petri.patronen@evl.fi tai p. 
050 5756 550 ja Pauliina Lindfors, paulii-
na.lindfors@evl.fi tai p. 050 4620 987.

Kastepäivä Alppilan kirkossa Mikkelin-
päivänä 1.10 klo 16 messun yhteydessä. 
Voit tuoda Kastepäivään kastettavaksi pie-
nen tai isomman lapsen. Seurakunta tarjoaa 
kauniit puitteet ja kakkukahvit. Yhteys-
henkilö ja kastava pappi Pauliina Lindfors, 
pauliina.lindfors@evl.fi tai p. 050 4620 
987.

Lasten ja perheiden taidemessu Alppilan 
kirkon kappelissa keskiviikkoisin klo 18.

14.9. Rakkauskirkko, 12.10. Enkelikirkko, 
9.11. Isäkirkko ja 14.12. Hoosiannakirkko. 
Ennen jokaista messua rakennamme kap-
pelin seinille taidenäyttelyn, jota ihailemme 
messun ajan. Tuo mukanasi illan aiheeseen 
liittyvä oma työ tai maalaa kirkolla ennen 
messua. Lapsille oma kirkkovihko muis-
toksi. Mukana lastenohjaaja Tuulikki Karu, 
pappi Pauliina Lindfors ja muusikko Kaisa 
Valve. 

Vironkielinen messu joka kuukauden 
kolmantena sunnuntaina klo 11. Lisätiedot 
Mira Salmelainen, p. 09 2340 3642 tai 
mira.salmelainen@evl.fi.

Kiinankielinen jumalanpalvelus joka 
sunnuntai klo 13. Lisätiedot Paulos Huang, 
p. 09 2340 3650.

Sateenkaarimessu lauantaisin 2.9., 24.9., 
29.10. ja 26.11. klo 17. Messussa muka-
na messukuoro Ääniset. Messun jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntasalissa. Lisätietoja 
Jaana Partti, p. 050 380 3289.

8
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Lasten ja perheiden 
kirkko

Leppoisaa yhdessäoloa, musiikin iloa, 
kohtaamisia, leikkiä ja elämän iloa      

lasten ja lapsenmielisten kanssa - toimin-
taa koko perheelle vauvasta vaariin!

Kallion kirkko

Pyhäkoulu

sunnuntaisin messun yhteydessä klo 10 
Kallion kirkon Kappelissa. 

”Äiti, missä Jumala asuu? Millainen hän 
on?” ”Isi, miksi kirkon katolla on risti?” 
Lapsen elämään kuuluu kysely, uteliaisuus 
ja elämän ihmettely. Lapsen kasvuun kuu-
luu myös hengellisten asioiden pohtiminen 
yhdessä aikuisen kanssa ja pyhäkoulussa 

keskustellaan uskon asioista lasten omalla 
kielellä. Pyhäkoululaiset kokoontuvat Liisa 
Siikasen johdolla kirkon lastentilassa, josta 
siirrytään messun alkaessa kappeliin. Toi-
vomme, että alle 4v. tulevat pyhäkouluun 
yhdessä vanhempien kanssa. Lisätietoja 
pastori Mari Mattsson, p. 050 380 3285 tai 
mari.mattsson@evl.fi. 

9
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Tervetuloa pyhäkouluun!

”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat 
rukoillen.” Nämä Jeremian sanat ovat 
olleet kannattava voima pyhäkoulun-
opettajamme Liisa Siikasen elämässä. 
Raamatun kertomukset kiinnostivat Liisaa 
jännittävyydellään jo lapsena. ”Tahdoin 
kuulla ja tietää enemmän ja niinpä aloin 
käydä sunnuntaisin klo 9 Sisar Inkerin 
pyhäkoulussa, jossa kävi paljon lapsia.”, 
Lissu kertoo. ”Muutaman vuoden kuluttua 
sisar Inkeri pyysi minua apuopettajaksi ja 
myöhemmin, kun ryhmä jaettiin kahtia, 
sain oman opetusryhmän. Tämä oli mahtava 
luottamuksen osoitus nuorelle, joka ei ollut 
vielä edes käynyt rippikoulua. Tätä saman-
laista näkyä ja luottamusta olen tahtonut 
osoittaa monille lapsille ja nuorille oman 
41 vuotta kestäneen työurani aikana Tai-
vallahden seurakunnassa. Vuosien varrella 
minua valmistetiin vaativan monipuoliseen 
ja rikkaaseen ammattiin, jossa sain ja saan 
vieläkin toteuttaa syntymälahjaksi minulle 
annettuja taitoja.”

Mikä saa jo eläkkeellä olevan nuorisotyön-
ohjaajan toimimaan vapaaehtoisena pyhä-
koulunopettajan Kallion seurakunnassa? 
”Kävin aikaan pitämässä pyhäkoulua pai-
kallisessa päiväkodissa, jossa yksi tytöistä 
tervehti minua: ”Hei Jeesuksen ystävä”.  
Sain itse aikanaan paljon pyhäkoulusta, 
pohjan elämälle. Nyt tahdon tehdä Raa-
matun kertomukset tutuiksi sekä kertoa 
Jeesuksesta, lasten parhaasta ystävästä, joka 
sanoo: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun 
sanani eivät katoa.” 

Kerrotko vielä Lissu, että mitä Kallion py-
häkoulussa tapahtuu? ”Pyhäkoulun kulku 
on lyhyesti seuraavanlainen: esittäytyminen, 
”kellojen” soitto, kynttilän sytytys, alku-
laulu, rukous, laulu, vanhan kertaus, laulu, 
päivän kertomus, muistolause, ylistyslaulu, 
tekstin luku, Isä meidän rukous ja siunaus, 
loppulaulu, kynttilän sammuttaminen ja 
kellon soitto. Pyhäkoulun jälkeen siirrym-
me kirkkosaliin, jossa lapset voivat osallis-
tua ehtoolliselle vanhempien kanssa.”
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Seurakuntakoti

Perhekerho 

torstaisin 1.9.–8.12. (ei 20.10.) klo 
9.30–11.30. 

Perhekerho on tarkoitettu kaikille vanhem-
mille, erityisesti sinulle, joka vietät päiväsi 
lapsen/lastesi kanssa. Tule tapaamaan 
toisia vanhempia ja juttelemaan kahviku-
pin ääreen lasten leikkiessä keskenään. 
Perhekerho on yhdessäoloa, kuuntelua, 
keskustelua, laulua, leikkiä, iloa ja hartautta. 
Perhekerhon toiminta on yhteistä lapsille 
ja heistä vastaaville aikuisille. Maksuton, ei 
ennakkoilmoittautumisia. 

Esikoisvauvakerho 

torstaisin 1.9.–8.12. (ei 20.10.) klo 
12–13.30. 

Lapsi tuo perheeseen paljon iloa, työtä ja 
kysymyksiä. Tule kahvikupposen ääreen 
keskustelemaan vauvaperheen arjesta ja 
tutustumaan toisiin samanlaisessa elä-
mäntilanteessa oleviin aikuisiin. Kerho on 
maksuton, eikä siihen tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Maksuton, ei ennakkoilmoittau-
tumisia. 

Musiikkileikkikoulu eli muskari 

maanantaisin 29.8.–7.12. (ei 17.10.)

klo 9.30–10.15 1-vuotiaat  
klo 10.15–11.00 2-vuotiaat 
klo 11.15–12 7-12 kk 
klo 12–12.45 alle 6kk

Musiikkileikkikoulussa eli perhemuskarissa 
alle kouluikäinen lapsi tutustuu yhdessä 
aikuisen kanssa musiikin perusasioihin 
laulaen, loruillen, rytmi- ja kehosoittimia 
soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Tavoit-
teena on, että musiikkileikkikoulun myötä 
lapsi voi kasvaa seurakunnan yhteydessä 
monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti omien 
mahdollisuuksiensa mukaan.

Ryhmät muodostetaan iältään samantasoi-
sista lapsista. Ennen tai jälkeen muskarin on 
mahdollisuus kahvitteluun ja leikkiin mus-
karikahvilassa. Hinta: 90€/kausi. Lisätietoja 
Tytti Friberg, p. 050 380 3252.

Alppilan kirkko

Perhekerho ja muskari 

tiistaisin 6.9. alkaen. 

I muskari klo 10–10.30, II muskari klo 
10.30–11 ja perhekerho klo 10.30–13. 
Joulumuskari 13.12. klo 10.30.

Muskarihetki musiikkileikkikoulunopettaja 
Terhi Orpanan johdolla, jonka jälkeen ru-
pattelua kahvikupposen äärellä ja lapsille 
leikkihuone. Mukana Pauliina Lindfors ja 
Tuulikki Karu. Maksuton, ei ennakkoilmoit-
tautumisia.
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Päiväkerho

ma, to ja pe klo 9–12 5.9. alkaen.

Päiväkerho on lasten kohtaamispaikka, jos-
sa on tilaa iloille ja suruille, laululle, leikille, 
askartelulle ja eväiden syönnille. Välillä 
rauhoitutaan ja hiljennytään kuuntelemaan 
kertomuksia turvallisesta Taivaan Isästä. 
Päiväkerhossa lapsi saa virikkeitä, harjoitus-
ta ryhmässä olemiseen ja vaihtelua päivään. 
Samalla päiväkerho suo vanhemmalle het-
ken hengähdystauon arjen keskelle. 

Kerhomaksu 75 €/kausi. Lisätietoja ja 
vapaita paikkoja voi kysellä lastenohjaaja 
Tuulikki Karulta p. 050 462 0989 tai tuu-
likki.karu@evl.fi. 

Alppilan kirkon kahvilan lasten 
perjantait

perjantaisin klo 10–12 2.9. alkaen.

Monipuolista ja hauskaa ohjelmaa lapsiper-
heille. Tarkka ohjelma selviää myöhemmin. 
Lisätietoja Riikka Sipilä p. 050 492 9623 
tai Facebookista alppilankirkonkahvila.

Lasten kuva- ja sadutuspaja 

Kurssit on tarkoitettu alle kouluikäisille 
sekä alkuopetusiässä oleville lapsille 

Ryhmä 1 3–4 vuotiaat klo 16.30-17.15 ja 
ryhmä 2 5–8 vuotiaat klo 17.30-18.15. 

Kokoonnumme tiistaisin 4.10., 11.10. ja 
18.10. Teemme lasten kanssa joka kerralla 
kuvan jonka tekemiseen johdattaa päivän 
teema. Kuvan tekemisen jälkeen jokaisen 
lapsen kuva sadutetaan. Ohjaus on lapsi-
lähtöistä ja sen pohjana käytetään Frenet ja 
Feuerstein -ajattelua.

Hinta 10€. Ohjaajina lastenohjaaja/artesaani 
Tuulikki Karu ja diakoni/kirjoittamisen 

ohjaaja Nina Klemmt. Ilmoittautumisen suo-
raan ohjaajille, etunimi.sukunimi@evl.fi.     

Vauvojen värikylpy 

keskiviikkona 2.11. klo 17 Alppilan 
kirkolla.

Yli 4-kk ikäisille vauvoille ja aikuiselle. Teh-
dään muun muassa isänpäiväksi kortteja. 
Ilmoita tulostasi Tuulikille p. 050 4620 989 
tai Pauliinalle p. 050 4620 987. Ohjaajana 
Riitta Virtanen-Kakriainen Brahen leikki-
puistosta.

Hartaudet Brahen leikkipuistossa 

Adventtihartaus perjantaina 25.11. klo 
10 ja jouluhartaus perjantaina 16.12. klo 
10. Mukana lastenohjaaja Tuulikki Karu ja 
pappi Pauliina Lindfors. Tervetuloa valmis-
tautumaan jouluun.
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Tyttöjen ja poikien 
kirkko

Kavereita, hengailua, pelejä, kokkausta, 
teatteria, liikunnan iloa, mukavia aikui-

sia. 

Unohda yksinäiset iltapäivät ja tule mu-
kaan kerhoihin!

Näytelmäkerhot Teatteri Kalliossa

Tiistaisin klo 16–17.30 

6.9.–27.9. Näyttis 1

4.10.–1.11. (ei syyslomaviikolla 18.10.) 
Näyttis 2

8.11.–29.11. Näyttis 3

Kokkikerhot Suonionkatu 7:n ker-
hotilassa

Keskiviikkoisin klo 16–17.30 

7.9.–28.9. Kokkis 1

5.10.–2.11. (ei syyslomaviikolla 19.10.) 
Kokkis 2

3.11.–30.11. Kokkis 3

Liikuntakerhot

Torstaisin klo 16–17.30 

10.9.–30.9. Liikkis 1

6.10.–3.11. (ei syyslomaviikolla 20.10.) 
Liikkis 2

4.11.–1.12. Liikkis 3. 

Kerhoihin ilmoittautumiset Jyri Hämeen-
korva, p. 050 380 3268 tai Tytti Friberg, 
p. 050 380 3252. Max 10 osallistujaa per 
kerho.

Lauantaisähly 

Merihaan palloilutalolla 10.9. alkaen. 

Klo 10–11 ala-asteikäisten vuoro, 11–12 
ala-asteikäisten rauhallisemman pelin vuo-
ro. Lisätietoja antaa Jyri Hämeenkorva, p. 
050 380 3268.

Lapsikuoro

keskiviikkoisin klo 16-16.45 Seurakuntako-
dilla 7.9. alkaen.

Etsitkö lapsellesi musiikkiharrastusta? Pe-
rustetaan seurakuntaamme lapsikuoro, jo-
hon kaikki 7-12 vuotiaat tytöt ja pojat ovat 
tervetulleita! Kuoronjohtaja Vivika laulattaa 
tuttuja ja opettaa uusia lauluja musiikista 
iloisesti yhdessä nauttien. Ei koelaulua, ei 
ennakkoilmoittautumista. Tarkempia tietoja 
Vivika Oksanen p. 050 462 0995.
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Nuorten kirkko
Kalliossa ja PaKolla tapahtuu – don’t 

miss this, be there!

 
Nuorten yö

Kauden avajaisbileet 2.–3.9. Ilta alkaa per-
jantaina klo 18 ja päättyy lauantaina iltapäi-
vällä klo 16. Kaikki mukaan!

Nuiskukurssi 

PaKolla tiistaisin klo 18–19 6.9. alkaen.

Isoskoulutus 

keskiviikkoisin klo 17–18 7.9. alkaen.

Nuorten ilta 

keskiviikkoisin 18–20.30 7.9. alkaen. 

Kivimessu

Kallion kirkossa torstaisin klo 18 25.8. 
alkaen. Haluatko tehdä messussa jotakin? 
Tule kirkolle klo 17 ja ole aktiivinen!

PaKo

torstaisin klo 19–21. Messujatkoilla hengai-
lua ja hyvää ruokaa.

Nuorten & aikuisten sekasähly 

Alppilan kirkolla torstaisin klo 19–20.30 
1.9. alkaen.

Teemaperjantai

joka toinen perjantai nuorten tilassa klo 
18–21 9.9. alkaen. Pelataan strategia- ja lau-
tapelejä, katsotaan leffoja, tehdään yhdessä 
ruokaa tai keksitään muuta mukavaa.

Lauantaisähly 

Merihaan palloilutalolla klo 12–13 10.9. 
alkaen. Kaikki pelaa ja kaikki pärjää!

Nuorten leirit

7.–9.10. ja 9.–11.12. Tule mukaan leireile-
mään. 

Rippikoulu

Kallion seurakunnan vuonna 2002 syn-
tyneelle rippikouluikäluokalle lähetetään 
infokirje syksyn aikana. Mikäli rippikoulun 
käyminen askarruttaa tai se on jäänyt käy-
mättä, niin ota meihin yhteyttä.

Lisätietoja antavat pastori Laura Huovinen, 
p. 050 464 5845 ja nuorisotyönohjaaja Jyri 
Hämeenkorva, p. 050 380 3268. 
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Aikuisten kirkko
Keskustelua ja mielenkiintoisia alus-

tuksia, rukousta ja hiljentymistä, sielun 
ja ruumiin ravintoa, kuoroja moneen 
makuun, iloa liikunnasta, olemista ja 

elämistä yhdessä – Kallion seurakunta on 
paikka, jossa on takuuvarmasti seuraa 

myös juuri sinulle.

Puhuva ja keskusteleva  
kirkko
Torstaina iltapäivällä -keskustelusarja 
Kallion kirkossa torstaisin klo 13–14  

Päivärukous ja kahvila klo 12 alkaen.

15.9. Katsaus uutisten kieleen. YLE:n 
uutisten pitkäaikainen ankkuri Arvi Lind.

22.9. Kuinka EU voisi turvata hyvin-
vointia kaikenikäisille? Sirpa Pietikäinen, 
Europarlamentin jäsen.

29.9. Elämää yhteisöllisessä kerrostalos-
sa.  Kokemuksistaan kertovat Anna-Maija 
Niinivaara ja Riitta Lehtonen toimittaja 
Salla Korpelan johdolla.

6.10. Barrikadeille sivistyksen puolesta. 
Kai Ekholm, Kansalliskirjaston ylikirjaston-
hoitaja.

 
13.10. Oneiron. Fantasia kuoleman jälkei-
sistä sekunneista. Kirjailija Laura Lindstedt-
kertoo Finlandia -palkitusta kirjastaan. Olli 
Laine haastattelee.

 
20.10. Älä kituuta vaan ole jo eläessäsi 
avokätinen itseäsi ja lähimmäisiäsi kohtaan.

Professori Urpo Kangas puhuu antamisen 
autuudesta ja vähän muustakin.

27.10. Suomalainen mies ja nainen en-
nen ja nyt. Professori emerita Elina Haavio-
Mannila luennoi.

15
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3.11. Maahanmuuttajapäivä. Sisi Wu ja 
Heikki Hilvo pohtivat Sirkku Nyströmin  
johdolla maahanmuuttajan arkea vieraassa 
kulttuurissa.

10.11. Minä ja Greta Garbo. Näyttelijä 
Anja Pohjola Päivi Istalan haastateltavana.

17.11. Keinutuolitarinoita. Päivi Istalan ja 
Päivi Mikolan kanssa kiikkustuoleihin istah-
taa viisi tunnettua suomalaista.

24.11. Mikä kirkon elämässä kummas-
tuttaa? Toimittaja Roman Schatz kysyy ja 
Kirkko ja kaupungin päätoimittaja Seppo 
Simola vastaa.

 
1.12. Aleksis Kivi – eli vain syksystä 
jouluun. Niilo Rantala, piano sekä Saara 
Palmujoki, laulu ja Justiina Mäenpää, runot. 

8.12. Kauneus pelastaa maailman. Dosto-
jevskin ihmiskäsitys. Näyttelijä ja professori 
Hannu-Pekka Björkman luennoi.

 
15.12. Kauneimmat joululaulut

Elävä ja oleva kirkko

Tiistaiolohuone

Alppilan kirkon ala-aulassa 30.8. alkaen.

Jumppa klo 10–11 oma patja mukaan, puu-
työ 10–15, punttisali 10–15 , Tiistairuokailu 
klo 11.30–12.30, hinta 2€. Sinulla on myös 
mahdollisuus keskustella työntekijöiden 
kanssa, maalata, tehdä käsitöitä ja tuunata. 
Lisätietoja antavat työntekijät tai Nina 
Klemmt, p. 09 2340 3634.

Brunssi

Lauantaisin Alppilan kirkon ala-aulassa nau-
titaan leppoisasta menosta ja laadukkaasta 
kolmen ruokalajin lounaasta 3.9.–10.12. 
Isänpäiväbrunssi su 13.11. Kattaukset ovat 
klo 11 ja 13. Brunssin hinta on 15€. Lapsil-
le on tarjolla oma lastenruoka hintaan 5€. 
Brunssiin sisältyy 

•	 alkukeitto ja salaatti aamulla tehdyn 
leivän keralla, 

•	 liha-, kala- tai kasvisvaihtoehto pää-
ruokana

•	 jälkiruoka ja kahvi/tee

Lasten leikkipaikka ja hoito järjestetty. 
Brunssille tarvitaan vapaaehtoisia tarjoili-
joiksi ja lastenhoitoon. Tule mukaan teke-
mään Alppilan yhteisön omaa brunssia! 

Päiväkansa 60+

maanantaisin Alppilan kirkon seurakuntasa-
lissa 22.8. alkaen klo 12–13.30. 

Tule mukaan mukavaan ikäihmisten po-
rukkaan, jossa pohditaan maailman menoa, 
rupatellaan ja kahvitellaan ja tehdään asioi-
ta yhdessä. Piirissä mukana Leena Niinivaa-
ra ja tiimi.

Eläkeläisten piirit

Keskiviikkoisin klo 13–14.30 7.9.–7.12. 
Kallion kirkon kappelisalissa ja Merihaassa, 
Lounasravintola Tornituvassa (Haapanie-
menkatu 7–9).

16
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Eläkeläispiirien ja eläkeläisten yhteinen 
joulujuhla keskiviikkona 14.12. klo 13 
Kallion seurakuntakodilla, Siltasaarenkatu 
28.

Kehitysvammaisten kerho Yrittäjät

Alppilan kirkolla joka toinen maanantai klo 
17–18 5.9. alkaen.

Kerho aikuisille ja nuorille kehitysvammai-
sille. Toimimme ryhmäläisten ehdotusten 
pohjalta. Teemoina mm. kädentaidot, 
kulttuuri ja hengellisyys. Taksien käynti 
Hangonkadun puolelta.  Lisätietoja diakoni 
Nina Klemmt 09 2340 3634.

HANKI NAIMALUPA MAALIS-
KUULLE 2017!

Sateenkaarikristityn peruskurssi – avaa ja 
kysele uskoasi sateenkaaren alla.

Tämän kurssin käymällä voit myös suorittaa 
aikuisrippikoulun.

Kokoonnumme Kallion kirkon Vihreässä 
salissa (Paloaseman puoleinen siipi, 2. krs.) 
torstaisin klo 18–20 15.9., 13.10., 17.11., 
15.12., 19.1., 16.2., konfirmaatiomessu la 
25.2. klo 17 Alppilan kirkossa.

Ilmoittautumiset 5.9. mennessä pastori 
Jaana Partti, jaana.partti@evl.fi tai p. 
050 380 3289. 

Kurssi on maksuton.

Kukkoeteisen kutojat 

Kallion kirkon sivueteisessä tiistaisin klo 
16.15–17.

Kudotaan kaulaliinoja Kaarlenkadun vas-
taanottokeskuksen asukkaille. Lankoja ja 
puikkoja on mutta niitä myös vastaanote-
taan. Aloittelijoita opastetaan.

Sukkapiiri Punainen lanka

Kokoontumiset joka toinen keskiviikko 
31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 
28.11. ja 12.12 klo 17–20. Tule kutomaan 
sukkia ja muita villavaatteita vähävaraisil-
le, asunnottomille ja laitoksessa oleville 
lapsille ja aikuisille. Anna puikkojen heilua 
mukavassa seurassa mukavassa seurassa ja 
kiireettömässä ilmapiirissä. Kanssasi piirissä 
on Seija-Liisa Kyrönseppä, seurakunnan 
yhteyshenkilö on diakoni Nina Klemmt, p. 
09 2340 3634.

Liikkuva kirkko
Alppilan kirkon kuntosali avoinna ma, ti, 
to ja pe klo 9–15, ke klo 12–15. 

Alppilan kirkon liikuntasalissa toimii useita 
ryhmiä, joihin voi liittyä. 

•	 lentopalloa maanantaisin klo 19–20.30, 
tiistaisin klo 16.30–18, keskiviikkoisin 
klo 19–20.30 

•	 sählyvuorot: seniorisäly maanantaisin 
klo 9–10.30, globaalisalibändy keski-
viikkoisin klo 16.30–17.30, sekasähly 
torstaisin 19–20.30 ja naisten sähly 
perjantaisin klo 17–18

•	 sisäfutista torstaina klo 16.30–17.30 FC 
Pipo (eli FC Alppilan kirkko)

•	 koripalloa tiistaisin 18–19.30

17
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Soiva ja laulava kirkko

Konsertteja Kallion kirkossa

4.9. klo 19 Sergei Rahmaninov: Vigilia. 
Suomalainen kamarikuoro, joht. Eric-Olof 
Söderström

12.9. klo 19 Club for Five: HETKEN HIL-
JAISUUS -kirkkokonsertti. Laulajat Juha 
Viitala, Jouni Kannisto, Maija Sariola, 
Tuukka Haapaniemi ja Susanna Lukkarinen. 
Liput 25€, lippu.fi. 

17.9. klo 16 ”Lasken sydämeni sydämeesi, 
Herra” – Hilkka-Liisa Vuoren 50v. -juhlakon-
sertti. Mukana Anima mea, Salva nos ja Vox 
Silentii.

16.10. klo 18 Sibelius-Akatemian jatkotut-
kintokonsertti, Matti Vaakanainen, urut.

22.10. klo 19 Tukikonsertti Aivosäätiön 
musiikkilääketieteen rahaston hyväksi. Soi-
le Isokoski, sopraano ja Pétur Sakari, urut.

23.10. klo 18 Urkumusiikki ja kuvataide 
kohtaavat romantiikan ajan urkuteoksissa. 
Jan Lehtola, urut. Marja-Liisa Jokitalo joh-
dattelee taiteen maailmaan.

29.10. Gabriel Fauré: Requiem. Kallion 
Kantaattikuoro, joht. Tommi Niskala.

5.11. klo 20 W.A. Mozart: Requiem. Vo-
kaaliyhtye Incanto ja kamariorkesteri Refu-
gium musicum, joht. Jukka Jokitalo.

6.11. klo 18 Odd Fellow -hyväntekeväi-
syyskonsertti. Johanna Rusanen-Kartano, 
sopraano, Waltteri Torikka, baritoni, Mar-
kus Nieminen, baritoni, Tuula Hällström, 
piano.

9.11. klo 19.30 Levynjulkistamiskonsertti, 
Varpu Haavisto, gamba ja Kari Vuola, urut.

12.11. klo 15 Hyväntekeväisyyskonsertti 
lasten ja vanhusten hyväksi, tenori Pentti 
Hietanen perheineen.

18.11. klo 19.30 Organo Novo -festivaalin 
konsertti. Jean-Baptiste Dupont, urut (FR).

9.10. klo 17.30 Salonkikuoron syyskon-
sertti, Alppilan kirkossa.

Kivimessun pop up -kuoro

Elokuussa käyntiin pyörähtävissä Kivimes-
suissa pop up -kuoro harjoittelee ennen 
messua klo 17 Kallion kirkossa. Messu 
alkaa klo 18 25.8. alkaen. Tule rohkeasti 
mukaan laulamaan ja toteuttamaan messua 
yhdessä gospelhenkisten sävelten siivittä-
mänä! 

Lisätietoja Tommi Niskalalta p. 050 370 
5532 tai tommi.niskala@evl.fi ja Mari 
Mattssonilta p. 050 380 3285 tai mari.
mattsson@evl.fi. 

Anima mea

Ks. lisää Luovan toiminnan kirkko. 

18



19

Kallion Kantaattikuoro

Aktiivinen ja vireä yli 40-henkinen kuoro 
esittää jatkuvasti monipuolista ohjelmistoa 
kotikirkossaan ja sen ulkopuolella. Uudet 
laulajat ovat tervetulleita koelauluun, 
erityisesti tenoreita ja bassoja kaivataan. 
Harjoitukset keskiviikkoisin Seurakuntako-
dilla klo 18–21. Lisätietoja kanttori Tommi 
Niskala p. 050 370 5532 tai tommi.niska-
la@evl.fi. 

Kuorolaulukoulu Raakkujat

Oletko aina halunnut laulaa, mutta et ole 
saanut tilaisuutta? Kuorolaulukoulu Raak-
kujat kokoaa riveihinsä kaikki taidoista 
riippumatta. Pääsyvaatimuksena on vain 
paikalle saapuminen. Laulu- ja hengitys-
tekniikan saloihin perehdytään tosimielellä 
pilke silmäkulmassa, ohjelmistossa kaikkea 
mahdollista virsistä iskelmiin. Kaikki ovat 
kutsut ja myös valitut.

Harjoitukset tiistaisin 27.9., 11.10., 18.10., 
1.11., 8.11., 15.11., 29.11. klo 17.30–19.45 
Seurakuntakodissa. Lisäksi Raakkujat laulaa 
Kaikenikäisten kauneimmat joululaulut 
-tilaisuudessa la 10.12. klo 11 Kallion kir-
kossa.

Hinta 35€. Kuoroa ohjaa kanttori, musiikin 
maisteri Eeva-Liisa Malmgren. 

Ilmoittautuminen www.helsinginseura-
kunnat.fi/kallio tai kallio.srk@evl.fi tai 09 
23403611. 

Salonkikuoro

Salonkikuoro kutsuu riveihinsä uusia lau-
lajia varttuneemmasta väestä.  Ohjelmassa 
kevyttä ja klassista kirkkomusiikkia sekä 
iskelmiä. Harjoitukset maanantaisin klo 
18–20 Alppilan seurakuntasalissa. Kuoroa 
johtaa kanttori Vivika Oksanen, p. 050 462 
0995.

Virsilaulutilaisuudet Jari Arjoran-
nan kanssa 

lauantaisin 3.9., 24.10. ja 22.10. klo 14 
Seurakuntakodilla ja 26.11. klo 15 Kallion 
kirkossa.

Lauletaan ja veisataan yhdessä. Virsilauluti-
laisuuksia johtaa Jari Arjoranta.

Aino Acktén kamarifestivaali 

Kallion kirkossa ja Ackté-klubilla 30.9. 
saakka. Katso tarkempi ohjelma www.
acktefestival.fi/kamarifestivaali.

Tuen ja rukouksen kirkko

Sururyhmät

Sururyhmä on vertaisryhmä läheisensä 
äskettäin menettäneille. Jaamme yhdessä 
tuntojamme ja pohdimme omaa jaksamis-
tamme.

Sururyhmä I

20.9., 4.10., 18.10., 1.11. ja 15.11.klo 18-
19.30 osoitteessa Siltasaarenkatu 28. 
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Mukana ovat pappi ja diakoni, Riitta Män-
nistö ja Anne Mäki-Kokkila. 

Sururyhmä II

10.11  17.11  24.11  1.12  8.12  ja 15.12  
2016 klo 13-14.30 Alppilan kirkolla.

Vetäjinä pappi Pauliina Lindfors ja diakoni 
Nina Klemmt.

Molempiin sururyhmiin ilmoittaudutaan 
Kallion seurakunnan kirkkoherranvirastoon, 
p. 2340 3600.

Solmuja parisuhteessa -neuvonta 

Kataja ry:ssä kehitetty menetelmä parisuh-
teen umpikujiin. Neuvontaa yksittäisille 
pariskunnille. Tulossa myös ryhmä syksyn 
aikana. 

Tiedustelut Pauliina Lindfors 050 462 0987 
tai pauliina.lindfors@evl.fi.

Tuntiretriittiryhmä Kristuksen 
rukous

29.8., 26.9., 24.10., 21.11. ja 19.12. klo 
18–19.30 Torkkelinkatu 11 a 3 (Hkty 
ry:n tiloissa). 

Rukoilemme ohjatusti yhdessä hiljaisuu-
dessa ollen varhaiskristillisestä perinteestä 
nousevaa kristusrukousta n. 40 min. Ate-
rioimme hiljaisuuden vallitessa. Keskuste-
lemme lopuksi hyvin lyhyesti. Illan aluksi 
on kirkkovuoden teemaa myötäilevä pieni 
virikepuhe. Ryhmä on kaikille kiinnos-
tuneille avoin ja sopii hyvin retriiteistä ja 
hiljaisuudenviljelystä kiinnostuneille. 

Mukana diakoni Nina Klemmt.
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Sanan ja rukouksen illat 

sunnuntaisin 25.9., 30.10., 20.11. klo 17 
Kallion kirkossa.

Mukana vierailevia rukoilijoita ja Eeva-Liisa 
Hurmerinta.

sunnuntaisin 11.9., 9.10., 13.11. klo 17 
Kallion kirkossa.

Mukana Seppo Juntunen.

Rukous- ja lähetyspiiri

tiistaisin Kallion kirkossa 20.9. alkaen. 
Kokoonnumme Kallion kirkon raamatunlu-
kuhetkeen klo 16, jonka jälkeen siirrymme 
Yläkamariin. Vetäjänä Eeva-Liisa Hurme-
rinta

RAAMATTULUENNOT: Hyvien 
uutisten illat

tiistaisin 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11. 
klo 18 Kallion kirkon Vihreässä salissa.

Illoissa mukana Eeva-Liisa Hurmerinta. 
Järjestäjät Kansanlähetys ja Kallion seura-
kunta.

Raamattu- ja rukouspiiri

keskiviikkona 14.9. lähtien klo 18 os. Tork-
kelinkatu 11, Kristillisen työväen yhdistyk-
sen tiloissa. Vetäjänä Kari Kurka.
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Luovan toiminnan 
kirkko

Maalaaminen, laulaminen, kirjoittami-
nen, tanssiminen, liikkuminen ja hiljenty-
minen voivat olla myös tapa rukoilla, olla 
läsnä omalle itselleen ja Jumalalle. Voin 

hengähtää syvään ja kysyä itseltäni, mitä 
minulle kuuluu. Miten voin? Mitä tar-

vitsen? Missä minä olen juuri nyt oman 
elämäni kanssa? Kun kuuntelen, mitä 
sisimpäni minulle vastaa, voin kuulla 

myös Jumalan äänen. Oman itsensä koh-
taaminen on myös Jumalan kohtaamista. 

Jumala on läsnä todellisuudessa. 

Elämän puu: Luovasti itseesi 
-kurssi 
joka toinen torstai 22.9.–1.12.2016 klo 
17.30–20.30 Seurakuntakodilla.

Elämän puu on vahva alkukuva, joka yhdis-
tää meidät kaikkeen, kaikkiin ja kaikkeu-
teen. Minkälainen on sinun elämänpuusi? 
Miten elämän voima on saanut puussasi 
virrata? Miten elämän tuulet ovat sinua 
muokanneet? Mitä lauluja linnut oksillasi 
laulavat, mitä tarinoita kertovat? Maalaten, 
kirjoittaen ja liikkuen, yksin ja yhdessä tois-
ten kanssa tutkimme omaa käsitystä itses-
tämme ja elämänvoimastamme. Mitään ns. 
taiteellisia taitoja et tarvitse, avointa mieltä 
kylläkin ja halua tutkia itseään ja elämään-
sä luovan taidetyöskentelyn ja keskinäisen 
jakamisen kautta.

Hinta 195€ sisältää kaikki taidetarvikkeet. 

Ohjaaja psykoterapeutti, 
taideterapeutti Ann-Marie Breitenstein. 
Mukana myös taideterapeutti Carola Haa-
parinne.
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Elämän voimaa etsimässä 
60+ -kurssi
perjantaisin 23.9., 30.9., 14.10., 28.10. 
ja 11.11. Seurakuntakodilla. 

Etsimme omia tärkeitä voiman, elämän ja 
rohkeuden lähteitämme maalaten, kirjoit-
taen ja keskustellen. Mitään ns. taiteellisia 
taitoja et tarvitse. Ryhmä on tarkoitettu 60 
vuotta täyttäneille.

Ohjaajina toimivat pastori/taideterapeutti 
Terhi Varjoranta ja diakoni/kirjoittamisen 
ohjaaja Nina Klemmt. Hinta 30€ sis. kah-
vin/teen ja tarvikkeet. 

Elämäntarinaryhmä 
15.9., 22.9., 29.9., 5.10., 13.10., 20.10., 
27.10. ja 3.11. klo 13–15 Alppilan kir-
kolla. 

 Elämäntarinaryhmässä käydään läpi omia 
elämänvaiheita eri teemojen pohjalta lap-
suudesta nykyhetkeen. Ketkä olivat lap-
suuteni tärkeät ihmiset? Mikä murrosiässä 
oli jännittävintä? Miltä tuntui aikuistua? 
Ryhmän tavoitteena on auttaa muistele-
maan, antaa mahdollisuus tulla nähdyksi ja 
kuuluksi ja päästä sovintoon oman kanssa. 
Ryhmään tuleva sitoutuu olemaan mukana 
kaikilla kerroilla. Ohjaajat huolehtivat ryh-
män turvallisuudesta ja tapaamiskertojen 
kulusta. Ryhmässä noudatetaan vaitiolovel-
voitetta. Tulijalle riittää evääksi utelias tai 
avoin mieli. 

Ryhmää ohjaavat diakonit Kati Helin, p. 09 
2340 3622 ja Nina Klemmt, p. 09 2340 
3634. Ilmoittautumiset kirkkoherranviras-
toon 09 2340 3600 tai kallio.srk@evl.fi 

KESKIAIKAINEN eli HELLÄ 
HILJAINEN RUKOUSLAULU 
Laulamme keskiaikaisia rukouksia suo-
meksi ja latinaksi ja psalmilaulua suo-

meksi. Laulut opetellaan korvakuulolta. 
Sinun ei tarvitse osata ns. laulaa eikä 
lukea nuotteja. Rukouslaulu on koko-

naisvaltaista: ikiaikaiset tekstit ja sävelet 
soittavat kehoamme ja hoitavat meitä. 

Laulujen keskittynyt toisto ja kehon 
resonanssin herkkä kuuntelu voivat joh-
dattaa mielemme rukouksen sydämen 

rukoukseksi. Rukouslaulusta löydät lisää 
tietoa rukouslaulumessun kotisivulta 
www.hiljainenrukouslaulumessu.fi. 

 

Keskiaikaisen hellän hiljaisen ru-
kouslaulun viikoittain kokoontu-
vat kurssit

Diakonissalaitoksen kirkko, tiistaisin klo 
17.30–20.00  

 

Peruskurssi 16.8., 23.8., 30.8. ja 6.9.2016

Jatkokurssi syvemmälle moodeihin 13.9., 
20.9., 27.9. ja 4.10.

Peruskurssi 11.10., 25.10., 1.11. ja 8.11.

Jatkokurssi adventin ajan laulut 22.11., 
29.11., 13.12. ja 20.12.

Hinta 52€. Ohj. äänipedagogi, MuT Hilkka-
Liisa Vuori.

www.voxsilentii.fi
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Keskiaikainen hiljainen  
rukouslaulumessu 
joka keskiviikko alkaen ke 10.8. klo 18 
Kallion kirkossa. Ks. lisää Jumalanpalve-
lukset.

  

Messun esilauluryhmä  
Anima mea
Esilauluryhmä, joka laulaa vanhoja, keski-
aikaisia rukouksia ja psalmilaulua. Anima 
mea avustaa keskiviikkoisin rukouslaulu-
messussa Kallion kirkossa. Ryhmää johtavat 
Hilkka-Liisa Vuori ja Johanna Korhonen. 
Kaikille avoimet harjoitukset Kallion kir-
kossa messupäivinä eli keskiviikkona klo 
17 ja lisäksi noin joka toinen maanantai 
alkaen ma 8.8.* klo 18.30–20 Kallion 
kirkossa (8.8.*, 22.8.*, 5.9., 19.9., 3.10., 
24.10., 7.11., 21.11., 5.12. ja 19.12.*, *har-
joitukset Seurakuntakodilla).

Pyhän tanssin kurssi
kaksi iltaa ma 29.8. ja ti 30.8. klo 17–20 
Alppilan kirkolla.

Pyhä tanssi on rukousta ja mietiskelyä liik-
kuen. Kaunis musiikki ja rauhallisesti toistu-
vat liikkeet hoitavat koko kehoa ja nostavat 
esiin sellaisiakin tunteita, joita ei pysty 
sanallisesti käsittelemään. Ohjaaja näyttää 
jokaisen tanssin askeleet tanssin alussa. Voit 
laittaa halutessasi ylle jotain, joka virittää 
kauneuden kokemisen.

Kurssimaksu 45€. Ohj. tanssinohjaaja, teol.
maist. Tiina Sara-aho.

Kirkkodraama nyt – nuorten 
aikuisten näytelmäkurssi
Teatteri Kalliossa tiistaisin 4.10.–13.12. 
klo 18–20.30.

Oletko aina halunnut kokeilla näyttelemis-
tä, mutta hetki ei ole koskaan ollut oikea? 
Kiinnostaisiko sinua tehdä uudenlaista 
kirkkodraamaa, jossa yhdistyvät videokuva, 
musiikki ja monologit? Nyt sinulla on erin-
omainen tilaisuus tulla mukaan tekemään 
Kallion kirkkoon joulunäytelmää, jossa 
joulun sanoma tuodaan estradille uuden-
laisia teatteri-ilmaisun keinoja käyttäen. 
Aiempaa kokemusta et tarvitse, vain intoa 
ja esiintymisen paloa.

Ohjaajina toimivat Ari-Pekka Miettinen ja 
pastori Mari Mattsson. Joulunäytelmä esite-
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tään Kallion kirkossa viikolla 50. Lisätietoja 
antaa pastori Mari Mattsson p. 050 380 
3285 tai mari.mattsson@evl.fi.

Jouluseimityöpaja kierrätys-
materiaaleista
maanantai-iltaisin 24.10., 31.10., 14.11., 
21.11. (kipinöi viikko) ja 28.11. klo 
17–20 Teatteri Kalliossa.

Työpaja on ilmainen ja avoin, voit tulla 
joka ilta tai siksi aikaa, kun saat asetelmasi 
valmiiksi. Materiaaliksi tarvitset laatikon, 
joka on mieleisesi kokoinen ja hyvät sakset 
/ paperiveitsen, muun saat teatterilta. Käy-
tämme Erikeeper liimaa, maalarinteippiä, 
papereita, joulukortteja, ym. Voit tuoda 
mukanasi omia materiaaleja, juuri niitä, joita 
ajattelet tarvitsevasi.

Ohjaajana toimii diakoni, kierrätysmateriaa-
lista hullaantuva Kati Helin.

 

Bibliodraamaa: Raamattua 
draamana
maanantaisin 3.10., 10.10. ja 17.10 klo 
17–19.

Tutkimme Uuden testamentin tekstejä 
toiminnallisin menetelmin eläytyen tekstiin. 
Emme tee teatteria, vaan syvennämme ko-
kemustamme tekstiä myötäillen ottaen mu-
kaan kehon, äänen, eleet, värejä, tekstiilejä, 
tms ja annamme sydämemme puhua. Sinun 
ei myöskään tarvitse tuntea Raamattua, eikä 
sinulta edellytetä uskonnollisuutta. Nyt voit 
kokeille jotakin, mitä et ole ennen tehnyt. 
Ole ennakkoluuloton ja liity joukkoon.

Ilmoittautuminen 26.9. mennessä. Ohjaaja-
na toimii diakoni, TRO, bibliodraamaohjaa-
jaopiskelija Kati Helin.

Voimasanoja Raamatusta
tiistaisin 8.11., 15.11. ja 22.11. klo 
18–20 Alppilan kirkon ala-aulassa.  

Voimasanoja Raamatusta on Bible Journal 
kurssi. Kurssilla kerätään itselle tärkeitä 
raamatunlauseita vihkoon, päiväkirjaan tai 
irtopaperille. Niistä voi tehdä halutessaan 
myös kortteja. Piirrämme, leikkaamme 
kuvia lehdestä, tai liimaamme koriste- tai 
väripaperille kokonaisuuksia sekä kirjotam-
me ylös Raamatunlauseita ja niistä nousevia 
kokemuksia ja tuntemuksia. Kurssi sopii 
kaikenikäisille eikä vaadi erityistaitoja. 
Voit tuoda mukana oman Raamatun. Muut 
tarvikkeet löytyvät paikan päältä. Kurssi 
on maksuton. Iltoihin sitoutuminen on 
toivottavaa. Kurssilta saa halutessaan omaa 
ohjausta ja vinkkejä.

Ohjaajina ovat kirjailija/toimittaja Leena 
Hietamies sekä diakoni/kirjoittamisen oh-
jaaja Nina Klemmt.

Luovuuden lähteillä: Maalaa 
ja rukoile -viikonloppu 
la ja su 1.–2.10.16 klo 11–14 Teatteri 
Kalliossa.

Lähenny omaa hengellistä elämääsi maa-
laamalla psalmitekstien innoittamana. Et 
tarvitse maalaustaitoa ja hengellisyytesikin 
voi olla salaista. Tule sellaisena kun olet. 
Käytämme vesiliukoisia värejä ja rasvalii-
tuja, joten varaa mukaasi ”työvaatteet” ja 
sisäjalkineet.

Kurssille mahtuu 10 henkeä. Kurssimaksu 
30€. Ohjaaja Nina Klemmt.
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Ignatiaaninen henkilökohtaisesti ohjattu arkiretriitti
kahdeksan peräkkäistä päivää 26.9–3.10 klo 18–20 Seurakuntakodilla.

Jakson ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä yhteinen tapaaminen. Muina päivinä arkiretriittiin 
sisältyy osallistujien puolen tunnin kotona vietettävä rukousmietiskely annettujen rukousteks-
tien pohjalta sekä kerran viikossa ohjaajan kanssa sovittava henkilökohtainen keskustelutapaa-
minen. 

Ohjaajina TT Pirkko Lehtiö, pastori Tuula Sääksi, sisar Theresa Jetzl ja diakoni Sinikka Metiäi-
nen. Ilmoittautuminen 12.9. mennessä.

Marraskuun hiljaisuutta – retriitti Bergvikissä
pe 11.11. klo 18.–su 13.11. klo 15.30.

Hiljaisuudessa sekä sielu että ruumis lepäävät syksyn kiireestä.  Retriittipaikkana on Bergvikin 
kartano Salon lähellä, Hirsijärven rannalla. Ohjelma koostuu ruokailusta, ulkoilusta, levosta, 



27

saunomisesta, hiljaisuudesta, yhteisistä meditaatiohetkistä ja viriketeksteistä. Halutessasi 
voit keskustella mielessä pyörivistä asioista ohjaajan kanssa, mutta usein pelkkä hiljaisuus ja 
vetäytyminen arjesta auttaa virkistymään ja saamaan uutta näkökulmaa ja uudenlaista voimaa 
työhön ja arkeen. 

Osallistumismaksu 130€ sisältää majoituksen yhden hengen huoneessa ja täysihoidon. Huo-
mioithan, että majoitus on 2. kerroksessa, ei hissiä. Helsingistä pääsee bussilla Muurlan tien 
risteykseen, josta retriittiläiset voidaan noutaa. Ohjaajina pastori Marketta Antola ja diakoni 
Sinikka Metiäinen. Järjestäjinä Kallion ja Vuosaaren seurakunnat.

Lepoa ja läsnäoloa -kurssi 
la 15.–su 16.10. klo 14–16.30 Seurakuntakodilla.

Tässä ja nyt on ainoa hetki, jolloin voit elää elämääsi. Voit pitää huolta itsestäsi ja elää täydesti 
vain nyt. Parhaiten voit tehdä sen, kun olet levossa ja oma itsesi. Levossa oleminen edellyttää 
yhteyttä mieleen ja kehoon. Kurssilla teemme Mind-Body Bridging harjoituksia, kokeilemme 
erilaisia rentoutusmenetelmiä ja tutustumme erämaaisien hengellisiin viisauksiin. Ohjaaja dia-
koni (MBB-koulutuksessa) Sinikka Metiäinen. Osallistumismaksu 30€.

Ikonimaalauskurssi
Ke 14.9.–16.11 klo 10–14 Seurakuntakodilla.

Maalattavan ikonin aiheena Noa. Ohjaajana ikonimaalari Helena Hirvonen. Kurssimaksu 130€. 
Kurssilaiset hankkivat itse tarvikkeet opettajan ohjauksessa. Ryhmässä muutama paikka vapaa-
na osallistujille, joilla on jo perustaidot ikonimaalauksessa. 

Hetken kuva -viikonloppukurssit
Hetken kuva -viikonloppukurssit Surakuntakodilla 

•	 la 6.8.–su 7.8. klo 12-15

•	 la 3.9.–su 4.9. klo 12-15

•	 la 22.10.–su 23.10. klo 12-15

•	 la 12.11.–su 13.11. klo 12-15

Laitetaan kädet maaliin tai kynänkärki paperille. Mitään ei tarvitse osata, saa olla ja tehdä. Hae-
taan yhdessä tuntumaa kuvaan ja kuunnellaan itseä, hetkeä, sitä minkä aika on nyt. Lämpimästi 
tervetuloa yhdessä pysähtymään ja kuuntelemaan itseä ja toisia. 

Osallistumismaksu 30€/viikonloppukurssi. Ohjaaja toimintaterapeutti, kuvataiteilija Noora 
Vainio.
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Hengittävä kohtaaminen 
-kurssi 
La 12.–su 13.11. klo 16–18.30 Seurakun-
takodilla.

Maailma on syntynyt Jumalan luovasta 
hengityksestä. Hengitys on elämä. Kurs-
silla tutkimme levossa ja hyväksyvässä 
läsnäolossa yhteistä hengitystämme. Ehkä 
saamme kosketuksen myös omaan pyhään 
hengitysrytmiimme. Teemme monipuolisia 
harjoituksia sekä omassa rauhassa

että keskenämme vuorovaikutuksessa. 

Osallistumismaksu 30€. Ohjaaja Tiina Törö, 
rentoutus-, hengityskoulu- ja logoterapia-
ohjaaja.

Kotona omassa kehossa 
-kurssi 
La 1.10.–su 2.10. klo 16–18.30 Seura-
kuntakodilla.

Keho on kotimme ensimmäisestä parkaisus-
ta viimeiseen hengenvetoon. Pyhässä jou-
tilaisuudessa, levollisessa olemisen tilassa 
voimme löytää myös tien kehon pyhyyteen, 
Hengen temppeliin. Ehkä löydämme sieltä 
rauhaa ja hiljaisuutta kaiken touhun ja 
tekemisen taustalle. Teemme monipuolisia 
harjoituksia sekä omassa rauhassa, että 
keskenämme vuorovaikutuksessa. 

Osallistumismaksu 30€. Ohjaaja Tiina Törö.

Vierellä kulkijana - sielun-
hoidon peruskurssi 
2.11.–13.12.2016 (aloitus ke, muut illat 
ti) Kallion kirkon Vihreässä salissa.

Tule oppimaan uusia taitoja ja olemaan 
rohkeasti tukena muille ihmisille.

Kurssimaksu 25€ sisältää materiaalin, ope-
tuksen ja tarjoilun. 

Kouluttajana Kansan Raamattuseuran pas-
tori, kouluttaja Virpi Nyman ja Eeva-Liisa 
Hurmerinta. Ilmoittautuminen 28.10. men-
nessä kallio.srk@evl.fi, p. 09 2340 3611. 

Useimmat kurssit järjestetään yhteistyös-
sä Agricola-koulutuskeskuksen kanssa.

Ilmoittautuminen www.helsinginseura-
kunnat.fi/kallio tai kallio.srk@evl.fi tai 09 
23403611. 

Pienituloiset voivat ilmoittautumisen 
yhteydessä sopia maksuaikataulusta tai 
alennuksista. Työttömät ja yli 63 -vuotiaat 
eläkeläiset voivat tiedustella mahdollisuutta 
ns. opintoseteliin (rajattu määrä). On myös 
mahdollista hakea avustusta oman seura-
kunnan diakoniatoimistosta.

Peruutusehto: Myöhemmin kuin 7 päivää 
ennen kurssin alkua tehdystä peruutuksesta 
veloitamme 50% kurssin hinnasta, poikke-
uksena esim. sairaus josta lääkärintodistus. 

Ilmoittamatta jätetystä peruutuksesta veloi-
tamme täyden hinnan.
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Toimipaikat ja yhteystiedot

KALLION KIRKKO, Itäinen papinkatu 2       
Avoinna: ma–pe klo 7–21, la–su 9–19      
p. 09 2340 3620

ALPPILAN KIRKKO, Kotkankatu 2       
Avoinna: ma–pe klo 10–16        
p. 09 2340 3680

KIRKKOHERRANVIRASTO, Neljäs linja 18     
Avoinna: ma, ti, to ja pe klo 9–14, ke klo 12–17     
p. 09 2340 3600, sähköposti kallio.srk@evl.fi

Tilavaraukset: tilavaraukset.kalliosrk@evl.fi

Toimitusvaraukset (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen): p. 09 2340 3600

Diakonian ajanvaraus: ma, ti, to klo 9–10 ja ke klo 12–13 p. 09 2340 3618

Päivystävä pappi on tavattavissa Kallion kirkossa arkipäivisin klo 16–19.

SEURAKUNTAKOTI, Siltasaarenkatu 28

TEATTERI KALLIO, Siltasaarenkatu 28

PaKo, Siltasaarenkatu 28

DIAKONISSALAITOKSEN KIRKKO, Alppikatu 2

HEPONIEMI, Helsingin Diakonissalaitoksen hiljaisuuden keskus, Karjalohja

BERGVIK, Bergvikintie 43, 25110 Kruusila
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KALLION SEURAKUNTA NETISSÄ:

www.helsinginseurakunnat.fi/kallio

KALLION SEURAKUNTA FACEBOOKISSA:

Kallion seurakunta, Kallion kirkko, Alppilan kirkko, Alppilan kirkon brunssi, Alppilan kirkon 
kahvila, Kallion kantaattikuoro, Kallion seurakunnan nuorten laidun, Kallion kulma, Kuorolau-
lukoulu Raakkujat

KALLION SEURAKUNNAN BLOGI:

kallionkulma.blogspot.com

KALLION SEURAKUNNAN UUTISKIRJE:

Tietoa toiminnastamme saat myös liittymällä uutiskirjeemme tilaajaksi osoitteessa

http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/kallio/tilaauutiskirje.html
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