
1

KEVÄT 2017



2

Hyvää uutta vuotta ja iloista kevätkautta!

Vuosi 2017 on monenlainen juhlavuosi. Suomi täyttää 100 vuotta, reformaatiosta tulee kulu-
neeksi 500 vuotta, Alppilan kirkko täyttää 60 vuotta ja alueellamme oleva Helsingin diakonis-
salaitos 150 vuotta.

Voimme olla ylpeitä Kallion seurakunnassa siitä, että jo ennen juhlavuottakin molemmat kirk-
komme ovat eri arvioiden mukaan korkeimmalla käyttöasteella olevia kirkkoja kaupungissa 
ja luultavasti koko maassa. Toimintaa, tapahtumia ja olemista on aamusta iltaan seitsemänä 
päivänä viikossa. On perinteistä ja turvallista kirkon selkärankaa – messuja vietetään päivittäin, 
rukoushetkiä monta kertaa päivässä ja Raamattuakin luetaan kannesta kanteen -periaatteella. 
On todella laajamittaista satoja perheitä koskettavaa kerho-, nuoriso- ja kasvatustoimintaa, 
jokapäiväistä diakoniaa, kiinnostavia luentoja ja keskusteluja, piirejä ja hartauksia melkein 
kymmenellä kielellä. Ja sitten on ihan muuta – molemmissa kirkoissa on erinomaiset kahvilat, 
on brunsseja, konsertteja ja kaupunginosatapahtumia.

Samalla täytyy valitettavan anteeksipyydellen ja nöyrästi todeta, että yrityksistämme huoli-
matta emme aina osaa kaikesta hyvästä kertoa – tai sitten käy niin, että viesti ei mene riittävän 
pitkälle.

Pyydänkin siksi Sinulta, selaile tätä kausiesitettä, löydä sieltä niitä asioita, mitkä kiinnostavat, 
mutta muista Raamatun ohje eli älä pidä kynttilää vakan alla vaan anna valon loistaa koko maa-
ilmalle – kerro siis tutuillesi ja puolitutuillesi näistä Kallion ja Alppilan kirkkojen tapahtumista 
ja tekemisistä eteenpäin. Ja mikä tärkeintä – pohdi, mikä täältä puuttuu, ota yhteyttä ja kerro 
miten Sinä voisit itse tarjota ja tehdä jotain yhteiseksi iloksi!

Muista myös tilata viikkokirje sähköpostiisi!

Hyvän Jumalan iloa, valoa ja varjelusta tähän vuoteesi toivottaen,

Teemu Laajasalo
Kallion seurakunnan 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 
rakkauden symboli. Vihkitoimituksessa 
morsian ja sulhanen ottavat toinen toisensa 
aviopuolisoiksi ja tunnustavat sen julkisesti 
Jumalan ja läheistensä edessä. Vihkitoimi-
tus voidaan suorittaa kirkossa, kappelissa, 
muussa tilassa tai vaikka kotona suurena 
juhlatilaisuutena tai pienimuotoisesti. En-
nen vihkimistä tulee tehdä avioliiton estei-
dentutkintapyyntö kirkkoherranvirastossa.

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

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

Lisätietoja kirkollisista toimituksista sekä 
papin ja tilojen varaamisesta saa kirk-
koherranvirastosta, p. 09 2340 3600 tai 
nettisivuiltamme osoitteesta www.kallion-
seurakunta.fi. Itse toimitus ja siihen liittyvät 
juhlatilat ovat seurakuntalaisille ilmaisia.
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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 seura-
kunnalle. Kallion seurakunnan jumalanpal-
velukset ovat pääsääntöisesti ehtoollisju-

malanpalveluksia eli messuja. Sunnuntaisin 
messun jälkeen juodaan Kahvi-Kaisojen 
valmistelemat kirkkokahvit Kappelisalissa.

Joka arkipäivä klo 7.30 Aamurukous, klo 
12 Päivärukous, klo 16 Päivän raamatun-
luku, klo 18 Arki-illan ehtoollinen. Pappi 
paikalla arkisin klo 16-19. Lauantaisin aa-
murukous klo 9.

Keskiaikainen hiljainen rukouslaulumes-
su keskiviikkoisin klo 18. Messussa avustaa 
esilaulajien ryhmä Anima mea, jonka kaikil-
le avoimiin harjoituksiin ennen messua klo 
17 alkaen olet sydämellisesti tervetullut.

Kivimessu torstaisin klo 18. ”Leave no 
stone unturned.”Tule tuulettamaan ajatuk-
siasi ja hakemaan uusia eväitä arkeen sanan, 
musiikin, ehtoollisen ja yhteisöllisyyden 
kautta. Haluaisimme nähdä sinut sekä kir-
kon penkissä että toteuttamassa messua. 
Kivimessukuoro ja bändi kokoontuvat 
treenaamaan messun musiikkia kanttorin 
johdolla klo 17 alkaen – tule mukaan kun 
sinulle sopii. Mitä muuta haluaisit tehdä 
- tule ja tee! Messun jälkeen iltatee Kappe-
lisalissa. Kiviä kääntelemässä Mari Matts-
son p. 050 380 3285, Laura Huovinen, p. 
050 464 5845 ja Tommi Niskala p. 050 370 
5532.
 
Wähäväkisten juhlaveisuu ja Herran 
Pyhä Ehtoollinen Kallion kirkossa kerran 
kuukaudessa tiistaisin 31.1., 28.2., 28.3. ja 
2.5. 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 ehtoolli-
sella. Messun jälkeen iltatee ja jatkot Kap-
pelisalissa.

Messu toteutetaan vapaaehtoisten, Herät-
täjä-Yhdistyksen ja Kallion seurakunnan 
yhteisvoimin. Lisätietoja Mari Mattsson, p. 
050 380 3285.
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Skidikirkko sunnuntaisin 8.1., 5.2., 5.3. 
ja 2.4. 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 klo 
18 lauantaisin 28.1., 4.3., 25.3., 29.4., 27.5., 
ja 17.6. Kontemplatiivinen messu etenee 
rauhallisesti sisältäen muutamia pidempiä 
hiljaisia jaksoja.  Mahdollisuus rippiin klo 
17 alkaen. Messun jälkeen on mahdollisuus 
tavata tilaisuudet järjestävän Ekumeenisen 
Karmeliittayhteisön jäseniä teekupin ää-
ressä. 

Tuomasmessun ehtookellot lauantaisin 
21.01., 18.02., 01.04. ja 06.05. klo 17–18. 
Messu alkaa hiljentymisellä ja musiikin 
kuuntelulla ja päättyy klo 18 ehtookellojen 
soittoon. Pastori Pirjo Kantala, musiikkivas-
tuussa kuoro sekä Juha ja Inna Vintturi.

Reformaatioviikon messu su 29.1. klo 
10. Liturgina Teemu Laajasalo, saarna Sam-
meli Juntunen, avustavina pappeina Laura 
Huovinen, Mari Mattsson ja Visa Viljamaa, 
diakonina Sari Pentikäinen, kanttoreina Olli 
Pyylampi ja Tommi Niskala. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja Sammeli Juntusen luento.

Herättäjän kirkkopyhä su 19.3. klo 10. 
Saarna rovasti Veli-Matti Hynninen. Messun 
jälkeen herännäisseurat.

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

Alppilan kirkko 

Messu sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä 
klo 16 ja kirkkokahvit messun jälkeen 
seurakuntasalissa.  Alppilan Kirkon perus-
kiveen on muurattu lause ”Juoskoon täällä 
elävän veden virta sielujen virvoitukseksi”. 
Tule sinäkin virkistymään! Olet tervetullut 
messuun sellaisena kuin olet.

Poimintoja tulevista messuista:
15.1. Jeesus ja Samarialainen nainen Syka-
rin kaivolla. Tarinallinen saarna, Kaisa Valve 
yhdessä Pauliina Lindforsin kanssa 
9.4. Alppilan kirkon 60-vuotisjuhlames-
su palmusunnuntaina. Messun toimittavat 
piispa Irja Askola ja Petri Patronen avusta-
jineen. Musiikista vastaavat kanttori Vivika 
Oksanen ja Salonkikuoro. Juhlakahvit.
7.5. Kastepäivä Alppilan kirkon mes-
sun yhteydessä. Voit tuoda Kastepäivään 
kastettavaksi pienen tai isomman lapsen. 
Seurakunta tarjoaa kauniit puitteet ja kak-
kukahvit. Yhteyshenkilö ja kastava pappi 
Pauliina Lindfors.

Pieni hartaushetki torstaisin 19.1., 16.2., 
16.3., 20.4. ja 18.5. klo 12 Alppilan kirkon 
kappelissa. Tervetuloa hiljentymään yhdes-
sä. Mukana pastori Pauliina Lindfors.
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Iltamessu kaikenikäisille Alppilan kirkon 
kappelissa kuukauden ensimmäisenä keski-
viikkona klo 18. 1.2. Kynttiläkirkko, 1.3. 
Tuhkakeskiviikon kirkko, 5.4. Virvon 
varvon -kirkko ja 3.5. Äitikirkko. Voit 
tuoda mukanasi illan aiheeseen liittyvän 
oman työn tai maalata sen kirkolla ennen 
messua. Lapsille Alppilan kirkkovihko, 
johon saat jokaisesta messusta tarran muis-
toksi. Mukana lastenohjaaja Tuulikki Karu, 
pappi Pauliina Lindfors ja muusikko Kaisa 
Valve. 

Sateenkaarimessu lauantaisin 30.1., 27.2., 
23.4. ja 28.5. klo 17 sekä 2. pääsiäispäivänä 
maanantaina 28.3. klo 17. Lisätiedot Jaana 
Partti, p. 050 380 3289.

Lisätiedot Alppilan kirkon toiminnanjohtaja 
Petri Patronen petri.patronen@evl.fi tai p. 
050 5756 550 tai pastori Pauliina Lindfors 
pauliina.lindfors@evl.fi tai p. 050 4620 
987.

Vironkielinen messu joka kuukauden 
kolmantena sunnuntaina klo 11. Lisätiedot 
Dagmar Õunap.

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

Avun ja tuen kirkko

Jokaisen ihmisen elämässä tulee joskus 
eteen tilanteita, joissa omat voimat eivät 

enää tunnu riittävän ja ulkopuolinen 
tuki ja apu ovat tarpeen – ota rohkeasti 

yhteyttä.
 
Kallion seurakunnan papit ovat tavattavis-
sa rippiä, sielunhoitoa ja keskustelua varten 
Kallion kirkossa joka arkipäivä klo 16-19. 
Papeille voi myös varata erillisen keskus-
teluajan kirkkoherranviraston kautta p. 09 
2340 3600 tai soittamalla suoraan papin 
henkilökohtaiseen työpuhelimeen. Pappien 
yhteystiedot www.kallionseurakunta.fi. 
 
Kallion seurakunnan 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 puhelimit-
se ma, ti, to klo 9–10 ja ke klo 12–13 nume-
rosta p. 09 2340 3618 tai kirkkoherranvi-
rastosta edellä mainittuina ajankohtina.
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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 15.1. alkaen. 
”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.

Seurakuntakoti

Perhekerho 
torstaisin 19.1.−18.5. (ei 23.2. ja 13.4.) klo 
10−11.30. 
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 19.1.−18.5. (ei 23.2. ja 13.4.) klo 
12−14.

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 
Muskariryhmät kokoontuvat maanantaisin 
16.1.−22.5. (ei 20.2., 10.4. ja 17.4.) seuraa-
vasti:

•	 klo 9.30−10.15 1-vuotiaat 

•	 klo 10.15−11.00 2 -vuotiaat

•	 klo 11.15−12.00 7–12 kk 

•	 klo 12.00-12-45 0–6 kk

Musiikkileikkikoulussa eli perhemuskarissa 
alle kouluikäinen lapsi tutustuu yhdessä 
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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. Opettajana toimii musiikki-
pedagogi (AMK) Kaisa Kauppinen. Hinta 
90€ /kausi. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Tytti Friberg p. 050 380 3252 tai tytti.
friberg@evl.fi.

Laulua lapset jaloissa
tiistaisin 17.1.- 25.4. (ei 21.2. ja 11.4.) klo 
12–13
Tule mukaan laulamaan uuteen, lauluhaluis-
ten aikuisten ryhmään, jossa lapset saavat 
pyöriä jaloissa ja olla mukana kuunteluoppi-
laina. Laulamme sekä kevyttä että gospelia. 
Laulattajana laulunopettaja, popjazzpedago-
gi Niina Sallinen. Maksuton, ei ennakkoil-
moittautumista. Lisätietoja Tytti Friberg p. 
050 380 3252 tai tytti.friberg@evl.fi.

Alppilan kirkko

Perhekerho ja muskari 
tiistaisin 17.1.−9.5. klo 10−13. 
Tule mukaan maksuttomaan musiikkileik-
kikouluun, jonne ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. 
I muskari klo 10−10.30, II muskari klo 
10.30−11. Molemmat ryhmät ovat avoi-
mia kaikenikäisille lapsille aina vauvoista 
alkaen. Opettaja musiikkipedagogi (ylempi 
AMK) Terhi Orpana huomioi osallistujien 
iän ja kehitystason. Lapsi osallistuu muska-
riin yhdessä oman aikuisen kanssa. 
Muskareiden jälkeen avoin perhekerho, 
jossa on vapaata yhdessäoloa klo 13 asti. 
Tarjolla on mukavaa seuraa, vertaistukea ja 
pientä purtavaa. Samassa tilassa on lasten 
leikkihuone. Menossa mukana Tuulikki 
Karu ja Pauliina Lindfors. Lisätiedot Pau-
liina Lindfors, pauliina.lindfors@evl.fi, p. 
050 4620 987 tai Tuulikki Karu, tuulikki.
karu@evl.fi, p. 050 462 0989.

Päiväkerho
ma, to ja pe klo 9.00−12.00 16.1. 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 voi 
kysellä lastenohjaaja Tuulikki Karulta p. 09 
2340 3604 tai tuulikki.karu@evl.fi. 
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Lasten kuva- ja sadutuspaja 
Kurssit on tarkoitettu alle kouluikäisille 
sekä alkuopetusiässä oleville lapsille 

Tiistaisin 7.2., 14.2., 21.2. ja 28.2. klo 
16.30−17.30. Teemme lasten kanssa joka 
kerralla kuvan päivän teeman pohjalta. Ku-
van tekemistä seuraa yhteinen jutteluhetki 
ja jokaisen lapsen kuva sadutetaan. Ohjaus 
on lapsilähtöistä ja sen pohjana käytetään 
Frenet- ja Feuerstein -ajattelua. Hinta 10€. 
Ohjaajina lastenohjaaja/artesaani Tuulikki 
Karu ja diakoni/kirjoittamisen ohjaaja Nina 
Klemmt. Ilmoittautumiset ohjaajille etuni-
mi.sukunimi@evl.fi.
                         
Vauvojen värikylpy
Alppilan kirkolla 3.5. klo 10. 
Vauvojen värikylpy on koko perheen yhtei-
nen hetki värien ihmeellisessä maailmassa 
yli 4 kk ikäisille vauvoille. Teemme mm. 
äitienpäiväkortteja. Lisätietoja ja ilmoittau-
tuminen Tuulikki Karu p. 050 4620 989 tai 
Pauliina Lindfors p.050 462 0987. Ohjaaja-
na Riitta Virtanen-Kakriainen Leikkipuisto 
Brahesta.

Alppilan kirkon lasten perjantait 
Alppilan kirkon kahvilassa klo 10–12 
(15.1–27.5) 
Monipuolista ja hauskaa ohjelmaa lapsiper-

heille perjantaisin. Tarkka ohjelma selviää 
myöhemmin. Lisätietoja Riikka Sipilä, p. 
050 492 9623 tai facebook/alppilankirkon-
kahvila.

Leirit ja tapahtumat

Yhteisvastuutapahtuma 
14.2. klo 16–18 koko perheelle Kallion 
kirkon pihalla. Buffetista makkaraa, mehua, 
kahvia ja hernekeittoa. Nuotiolla voit pais-
taa makkaraa ja tikkupullia. Mahdollisuus 
kiivetä kirkon torniin. Paikalla myös paloau-
to, koiravaljakoita ym. ja arpajaiset.

Kaveriviikko 13.–17.2.
Kallion lasten ja nuorten Kaveriviikolla on 
luvassa paljon erilaisia kaveriaiheisia tapah-
tumia ympäri Kalliota ja Alppilaa. Seuraa 
ilmoittelua seurakunnan netti- ja Facebook-
sivuilla.

Perheleiri 3.-5.3.2017 (pe–su) Korpirau-
hassa, Siuntiossa. 
Kallion, Töölön ja Tuomiokirkkoseurakun-
nan karnevaalihenkisen perheleirin hinta on 
50 € /aikuinen, 30 €/ 5–17 vuotiaat, alle 5 
v. ilmainen. Ilmoittautuminen 1.12.2016–
31.1.2017 ilmoittautumislinkin kautta 
http://urly.fi/H3M. Leirille voi osallistua 
myös isovanhemman tai kummin kanssa. 
Lisätietoja tytti.friberg@evl.fi tai p. 050 
380 3252. 

Huom! Ilmoittautuminen on sitova, ja 
viimeinen ilmoittautumispäivä on myös 
tapahtuman viimeinen maksuton peruutus-
päivä. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista 
hyvitämme osallistumismaksun vain lääkä-
rintodistusta vastaan. 

Vanhemmuuden palikat -päivä
Alppilan kirkolla lauantaina 20.5.2017 klo 
10–15.30.



11

Vanhemmuus on ihana asia, mutta se sisäl-
tää myös paljon haasteita. Mitä tarkoittaa 
sitoutuminen, tunteet, riidat, seksuaalisuus, 
sanat ja teot, luottamus ja anteeksianto 
sekä rakkaus vanhemman ja lapsen/ nuoren 
välillä? Näihin aiheisiin liittyviä asioita 
pähkäillään yhdessä vanhemmuuden pali-
koiden äärellä. 

Päivä sisältää ohjelman sekä tasokkaan 
brunssin, jonka hinta on 15 € /aikuinen 
ja 5 € /lapsi. Lisätiedot diakoni Maarit van 
Santen p. 09 2340 3665 tai maarit.vansan-
ten@evl.fi ja ilmoittautuminen kallio.srk@
evl.fi tai p. 09 2340 3611.

Tyttöjen ja poikien 
(7-14v.) kirkko

Kavereita, hengailua, pelejä, kokkausta, 
teatteria, mukavia aikuisia. 

Unohda yksinäiset iltapäivät ja tule mu-
kaan toimintaan!

Iltapäiväkerho 1.−2. luokkalaisille
Iltapäiväkerhossa lapsella on mahdollisuus 
viettää turvallinen iltapäivä tuttujen aikuis-
ten kanssa. Kerhossa leikitään, harrastetaan 
kädentaitoja ja musiikkia, liikutaan, retkeil-
lään ja ulkoillaan. Lisäksi on mahdollisuus 
lepoon ja läksyjen tekoon. Jokaisena päivä-
nä tarjotaan monipuolinen välipala. 
 

Iltapäiväkerhon toiminta-aika on koulu-
arkipäivinä mape klo 12−16. Vanhemmat 
voivat hakea lapsia klo 16.30 asti. Toimi-
pisteemme ovat Suonionkatu 7 B:n (kaksi 
ryhmää) ja Kallion ala-asteen kerhohuone. 
Kuukausimaksu 100 €, mikäli lapsi on 
kerhossa klo 16 asti.

Lukuvuoden 2017−2018 hakuaika alkaa 
samanaikaisesti kouluhaun kanssa. Haku-
lomakkeita saa koulun ilmoittautumisen 
yhteydessä, iltapäiväkerhosta ja opetusvi-
raston sivuilta. Hakulomake palautetaan 
ohjaajille kerhohuoneistoihin. Lisätietoja 
antaa iltapäiväkerhotoiminnan lähiesimies 
Arja Helminen, p. 050 380 3257 tai arja.
helminen@evl.fi.

Kerhotoiminta kouluikäisille

Kokkikerhot Suonionkatu 7:n kerhoti-
lassa
Keskiviikkoisin klo 16–17.30 Tytöt 
kokkaa
18.1.–15.2. Kokkis 1
1.3.–5.4. Kokkis 2
19.4.–17.5. Kokkis 3
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Torstaisin klo 16–17.30 Pojat kokkaa
19.1.–16.2. Kokkis 1
2.3.–6.4. Kokkis 2
20.4.–18.5. Kokkis 3

Liikuntakerhot
Torstaisin klo 15–17
19.1.–16.2. Liikkis 1
2.3.–6.4. Liikkis 2
20.4.–18.5. Liikkis 3. 

Kerhoihin ilmoittautumiset Jyri Hämeen-
korva, p. 050 380 3268 tai Tytti Friberg, 
p. 050 380 3252. Max 10 osallistujaa per 
kerho. Voit osallistua yhteen tai kaikkiin 
kerhoihin. Kerhojen toteutuminen edellyt-
tää 4 osallistujaa. Ilmoittautumiset viimeis-
tään viikkoa ennen kerhon alkua.

Lauantaisähly
Merihaan palloilutalolla 16.1. alkaen. Klo 
10−11 ala-asteikäisten vuoro, 11−12 ala-
asteikäisten rauhallisemman pelin vuoro. 
Lisätietoja antaa Jyri Hämeenkorva, p. 09 
2340 3626. 

Retket, leirit ja tapahtumat 

Yhteisvastuutapahtuma ti 14.2.
Kts. Lasten ja perheiden kirkko

Kaveriviikko 13.–17.2.
Kts. Lasten ja perheiden kirkko

Perheleiri 3.-5.3.2017 (pe–su) Korpirau-
hassa, Siuntiossa.
Kts. Lasten ja perheiden kirkko

Kouluikäisten leiri 31.3.-2.4. (pe–su)
Siuntion Korpirauha odottaa kaikkia seik-

kailunnälkäisiä koululaisia koko tuomio-
rovastikunnan alueelta. Sopii hyvin myös 
ensikertalaiselle. Hinta 35 €/ koululainen. 
Ilmoittautuminen 28.2.2017 mennessä 
Tytille. 

Perheretki Särkänniemeen su 7.5.
Koko päivän retki Särkänniemeen erityi-
sesti kouluikäisille perheineen. Retkelle voi 
osallistua vain aikuisen (vanhempi/kummi/
naapuri/isovanhempi/kaverin vanhempi) 
kanssa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 
3.4. Hinta varmistuu myöhemmin. Lisätie-
toja Tytiltä.

AARRE-telttaleiri 19.–22.6. (ma–to)
Espoon ja Helsingin hiippakuntien seura-
kuntien yhteinen telttaleiri AARRE järjeste-
tään Partaharjulla, Pieksämäen naapurissa. 
Leirille ovat tervetulleita kaikki 2003–2009 
syntyneet.  Lähde mukaan Kallion po-
rukkaan! Noin 90 €:n leirimaksulla saat 
kaiken yhteiskuljetuksesta täysihoitoiseen 
telttamajoitukseen sekä tietysti ohjelman ja 
vakuutuksen. Ilmoittautuminen viimeistään 
30.4.2017 Tytille.

Huom! Ilmoittautuminen on sitova, ja 
viimeinen ilmoittautumispäivä on myös 
tapahtuman viimeinen maksuton peruutus-
päivä. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista 
hyvitämme osallistumismaksun vain lääkä-
rintodistusta vastaan. Lisätietoa leireistä ja 
ilmoittautumiset: tytti.friberg@evl.fi tai p. 
050 380 3252.
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Nuorten kirkko

Soita, tuu käymään, wappaa tai sade-
tanssi - me ollaan sua varten!

 
Nuisku-kurssi
Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssiryhmä 
kokoontuu tiistaisin PaKolla klo 17−18.30.  
Lisätietoja alkavista kursseista Jyri Hämeen-
korvalta, p. 050 380 3268.

PaKoilta
Tiistaisin klo 18.30–21. Avointa hengailua 
nuorten tilassa, tervetuloa kaikki!

Isoskoulutus
Keskiviikkoisin ennen nuorteniltaa klo 
17−18 kokoontuu vuoden 2016−17 isos-
koulutusryhmä valmentautumaan tulevia 
leirejä varten PaKolla.

Nuortenilta
Nuortenilta keskiviikkoisin klo 18−20.30 
PaKolla. Tervetuloa viihtymään, pelaile-
maan ja viettämään aikaa ystävien kanssa. 
Nuorten illoissa saat myös lisää tietoa lei-
reistä, retkistä ja muista tapahtumista. Tule 
käymään!

Kivimessu ja Pastorin kolo
Torstai-iltaisin kokoonnutaan Kallion kir-
kolle rennommanpuoleiseen Kivimessuun 
klo 18 ja jatketaan yhdessä tehdylle ilta-
palalle ja jatkoille Pastorin kololle klo 19 
eteenpäin. Musaa, pelejä, leffaa, hengailua 
ja hyviä tyyppejä. Kaikki on mukana!

Peliperjantait
27.1., 24.2., 31.3., 28.4., 26.5. klo 18−21. 
Lautapeli-ilta niille, jotka haluavat pelata 
muutakin kuin Kimbleä, Aliasta ja Afrikan 
tähteä.

Salibandy
Salibandyä pelataan lauantaisin klo 12−13 
Merihaan palloilutalolla, Haapaniemenkatu 
14 B 14.1. alkaen. Tervetuloa mukaan pe-
laamaan periaatteella ”kaikki pelaa ja kaikki 
pärjää”. 
Nuorten ja aikuisten sekasähly Alppilan kir-
kon liikuntasalissa torstaisin klo 19−20.30 
12.1. alkaen.

Leirit, retket ja opintomatka:
3.–5.2. Isos- ja Nuiskuleiri, Lohiranta
9.–16.4. Pääsiäisvaellus, Taizé, Ranska
5.–7.5. Yhden hinnalla, Tampere
19.–21.5. Kesä tulee -leiri, Korpirauha

Kysy lisää leiristä ja retkistä Lauralta, p. 
050 464 5845.

Rippikoulu
Kallion seurakunnassa järjestetään rippikou-
luja vuonna 2017 kaksi, I rippileiri 5.-12.6.  
Lohiranta ja II rippileiri 31.7.–7.8., Mannila. 
Mikäli rippikoulun käyminen askarruttaa 
tai se on jäänyt käymättä, niin ota yhteyttä 
pastori Laura Huoviseen, p. 050 464 5845 
tai laura.huovinen@evl.fi.

13
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Nuorten aikuisten 
kirkko

After work & after school -toimintaa 
kaikille, jotka kokevat olevansa nuoria 

aikuisia.

Kirkkodraama NYT – nuorten ai-
kuisten näytelmäkurssi
Teatteri Kalliossa, Siltasaarenkatu 28, tiis-
taisin 7.2.–4.4. 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 pääsiäisnäytelmää, jossa 
pääsiäisen sanoma tuodaan estradille uu-
denlaisia teatteri-ilmaisun keinoja käyttäen. 
Aiempaa kokemusta et tarvitse, vain intoa 
ja esiintymisen paloa.

Ohjaajina toimivat Ari-Pekka Miettinen 
ja pastori Mari Mattsson. Pääsiäisdraama 
esitetään Kallion kirkossa viikolla 15. Lisä-
tietoja antaa pastori Mari Mattsson p. 050 
380 3285 tai mari.mattsson@evl.fi.
 

Kivimessu – “Leave no stone un-
turned”
Tule tuulettamaan ajatuksiasi ja hakemaan 
uusia eväitä arkeen sanan, musiikin, eh-
toollisen ja yhteisöllisyyden kautta Kallion 
kirkkoon torstaisin klo 18. Haluaisimme 
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nähdä sinut sekä kirkon penkissä että to-
teuttamassa messua. Pop up -messukuoro 
ja bändi kokoontuvat treenaamaan messun 
musiikkia kanttorin johdolla klo 17 alkaen. 
Mitä muuta haluaisit tehdä – tule ja tee!
Messun jälkeen iltatee Kappelisalissa.
Kiviä kääntelemässä Mari, Laura ja Tommi, 
joilta saa lisätietoja kuorosta, bändistä ja 
koko messusta! Mari p. 050 380 3285, 
Laura p. 050 464 5845 ja Tommi p. 050 
370 5532.
 

Wähäväkisten juhlaveisuu ja Her-
ran Pyhä Ehtoollinen
”Wähäväkisten juhlaveisuu on tarkoitettu 
lohduksi ja rohkaisuksi meille puutteenalai-
sille. Se ei ole esitys, vaan seurakunnan 
yhteinen yritys pukea sanoiksi ja säveliksi 
omia tuntojaan. Olkoon nämä laulut maan 
orjien itkua ja taisteluvirsiä, joita lauletaan 
oikeudenmukaisen Jumalan kasvojen 
edessä. Kuulukoon niissä helpotuksen 
huokaus, sillä otamme tosissamme Jumalan 
lupaukset. Herra on Herra, Hän vie meidät 
perille.” – Jaakko Löytty kirjoittamastaan 
Wähäväkisten juhlaveisuusta.

Kallion kirkossa kerran kuukaudessa 
tiistaisin 31.1., 28.2., 28.3. ja 2.5. Ennen 
messua klo 17 alkaen pidetään avoimet 
harjoitukset, jonne voi tulla laulamaan ja 
musisoimaan jo etukäteen. Lisäksi tarvitaan 
vapaaehtoisia keräämään kolehti, lukemaan 
tekstejä ja avustamaan ehtoollisella. Messun 
jälkeen iltatee ja jatkot Kappelisalissa.

Messu toteutetaan vapaaehtoisten, Herät-
täjä-Yhdistyksen ja Kallion seurakunnan 
yhteisvoimin. Lisätietoja Mari Mattsson, p. 
050 380 3285.
 

GLOW-ILLAT Alppilan kirkossa
Kotkankatu 2 joka toinen perjantai klo 
18.30 20.1. alkaen.
Alppilan kirkon kappelisalissa kaksi kertaa 
kuussa afterwork-ilta nuorille ja nuorek-
kaille aikuisille. Yhteyttä, kohtaamisia, 
rukousta, musiikkia ja opetusta sekä illan 
päätteeksi yhteinen iltapala. Tervetuloa pii-
pahtamaan, tutustumaan ja rentoutumaan. 
Lisätiedot Petri Patronen, p. 050 575 6550.

Rippikouluryhmä aikuisille

 
Nyt on mahdollisuus käydä rippikoulu ryhmässä yhdessä toisten kanssa. Mukaan tulee 
helsinkiläisiä Paavalin ja Töölön seurakunnan alueilta. Rippikoulu alkaa 1.3.2017 kes-
kiviikkona kello 17.00. Kallion kirkossa, jolloin on mahdollisuus käydä kirkon tornissa. 
Ensimmäisen tapaamisen jälkeen tutustutaan toisiimme ja Jumalaan erilaisissa tapaa-
misissa Töölössä, Vallilassa, Alppilassa ja Kalliossa yhteensä neljä kertaa. Rippikoulu 
päättyy yhteiseen juhlaan, konfirmaatiomessuun pääsiäisen tienoilla.

Kysy lisää Visa Viljamaa p. 050 461 9111 tai visa.viljamaa@evl.fi. 
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Aikuisten kirkko
Ryhmiä, toimintaa ja kohtaamispaikkoja 

sekä päivisin että iltaisin.

Kehitysvammaisten kerho Yrittäjät
Alppilan kirkolla joka toinen maanantai klo 
17–18 16.1. alkaen.
Kerho aikuisille ja nuorille kehitysvammai-
sille. Toimimme ryhmäläisten ehdotusten 
pohjalta. Teemoina mm. kädentaidot, hen-
gellisyys, musiikki ja ”miniluennot”. Taksien 
käynti Hangonkadun puolelta.  Lisätietoja 
diakoni Nina Klemmt, p. 09 2340 3634.

Tiistaiolohuone 
Alppilan kirkon ala-aulassa 17.1. alkaen.
Jumppa klo 10–11 oma patja mukaan, 
puutyö 10–15, punttisali 10–15.
Tiistairuokailu klo 11.30–12.30, hinta 2€. 
Sinulla on myös mahdollisuus keskustella 
työntekijöiden kanssa, maalata, tehdä käsi-
töitä ja tuunata. Lisätietoja antavat työnte-
kijät tai Nina Klemmt, p. 09 2340 3634.

Kukkoeteisen kutojat
Tiistaisin klo 16–17 alkaen 10.1. Kallion 
kirkolla, kylminä kuukausina Café Sonckiss-
sa, keväämmällä kirkon paloaseman puolei-
sessa sivueteisessä.

Kudotaan kaulaliinoja ym. Kaarlenkadun 
pakolaisten vastaanottokeskuksen asuk-
kaille. Aloittelijoita opastetaan. Lisätietoja 
antavat Riitta Männistö, p. 050 380 3286 ja 
Kati Helin, p. 050 380 3254.
  
Sukkapiiri Punainen lanka
Kokoontumiset Teatteri Kallion takahuo-
neessa joka toinen keskiviikko klo 17–20 
18.1. alkaen. 

Tule kutomaan sukkia ja muita villavaatteita 
vähävaraisille, asunnottomille ja laitoksessa 
oleville lapsille ja aikuisille. Anna puikkojen 
heilua mukavassa seurassa mukavassa seu-
rassa ja kiireettömässä ilmapiirissä. Mukana 
Seija-Liisa Kyrönseppä, seurakunnan yhte-
yshenkilö on diakoni Nina Klemmt, p. 09 
2340 3634.

Kulttuurikeskiviikot 
Teatteri Kalliossa klo 19 
Luvassa monipuolista kulttuuritarjontaa ja 
kahvio, joka aukeaa tuntia ennen ohjelman 
alkua. Yhteistyössä Kallion kulttuuriverkos-
to ry:n kanssa.

Torstaitreffit alkaen klo 18 – teemallisia ja 
ilmaisia työpajoja, luentoja ja keskusteluja. 

Avoin neulepiiri 
torstaisin 19.1, 16.2, 16.3, 20.4 ja 18.5 klo 
11–11.45 Alppilan kirkon ala-aulassa. 
Tule neulomaan ja juttelemaan! Ota mukaan 
joko keskeneräinen työsi, tai aloita uusi. 
Lopuksi voit tulla hiljentymään kaikille 
avoimeen pieneen hartaushetkeen Alppilan 
kirkon kappeliin. Ei ennakkoilmoittautu-
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mista. Omat langat ja puikot mukaan.  Mu-
kana neulomassa pastori Pauliina Lindfors.

Varikko – työnhakijoiden yhteinen ryh-
mä 
Teatteri Kalliossa torstaisin klo 9–12.
Ryhmä tarjoaa työnhakijoille verkostoi-
tumista, voimaannuttavaa vertaistukea ja 
edistää työllistymistä omaehtoisen toimin-
nan kautta. Tule mukaan porukkaan. 
Lisätietoja diakoni Kati Helin, p. 050 380 
3254.

Kangaspuukerho
Kerho toimii yhteisvastuun periaatteella ei 
ryhmäläiset vastaavat muun muassa loimien 
tilaamisesta ja niiden asettamisesta puihin. 
Kutomisajat sovitaan ryhmässä ja maksut 
kulutuksen mukaan. Kangaspuita on 4. 
Lisätietoja Anne-Mari Liljaniemi p. 050 343 
9590.

Keramiikkapaja
Alppilan kirkolla on pieni keramiikkapaja, 
jossa työskennellään omatoimisesti. Lisätie-
toja kirkon suntioilta.

Matkat ja retket

Kallion seurakunnan matka Roomaan ja 
Assisiin 26.9.–1.10.2017

Lähde mukavassa porukassa pyhiinvaelluk-
selle ikuiseen Roomaan ja Assisiin. Lennäm-
me Roomaan, josta matka jatkuu Orvieton 
kautta Assisiin. Kahden yön yli tutustutaan 
kaupunkiin, joka sijaitsee Italian keskiosas-
sa Perugian maakunnassa. Assisi tunnetaan 
”Jumalan pienestä köyhästä”, Franciscus 
Assisilaisesta, joka perusti fransiskaanisen 
veljeskunnan. Roomaan palataan Norcian 
kaupungin kautta. 

Roomassa vanhaan palatsiin rakennettu 
hotellimme sijaitsee lähellä Vatikaanin 
muureja rauhallisen puiston ympäröimänä. 
Rooman matkapäivien aikana tutustumme 
mm. Vatikaanin museoihin, Sikstiiniläiskap-
peliin, Pietarinkirkkoon, Colosseumiin, Py-
hän Birgitan luostariin, Via Appia Anticaan 
ja sen varrella oleviin katakombeihin, joissa 
ensimmäiset kristityt viettivät jumalanpal-
velusta. Kallion seurakunnasta pappina on 
mukana Riitta Männistö, asiantuntijamatka-
oppaana Liisa Väisänen.

Matkan alustava hinta on 1435–1475 € / 
hlö, yhden hengen huoneen lisä 170 € / 
hlö. Hinta sisältää Finnairin suorat lennot 
Roomaan ja takaisin, majoituksen ja hotelli-
aamiaiset, ohjelman mukaiset retket sisään-
pääsyineen, oppaiden palvelut ja ohjelman 
mukaisen lounaan viitenä päivänä.

Matkainfotilaisuus Kallion kirkolla 2.2. klo 
18. Matkalle voivat osallistua myös muut 
kuin kalliolaiset. Vastuullinen matkan-
järjestäjä on Kon-Tiki Tours. Tiedustelut 
Riitta Männistö, p. 09 2340 3633, matkalle 
ilmoittautuminen Kon-Tiki Tours, p. 09 
466 300.

Tulevia retkiä Kallion seurakun-
nassa

Iloinen kesäretki Savoon yhdessä Pyhät Polut 
ry:n kanssa 27.–29.6.2017
Bussiretki Vammalaan Vanhan kirjallisuuden 
päiville lauantaina 1.7.2017
Lähemmät tiedot myöhemmin Kirkko ja 
kaupunki-lehti ja www.kallionseurakunta.fi

17



18

Senioreiden kirkko

Toimintaa, tapahtumia ja seuraa varttu-
neemmalle väelle.

Päiväkansa 60+
kokoontuu maanantaisin Alppilan kirkon 
seurakuntasalissa, Kotkankatu 2, 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
kokoontuvat keskiviikkoisin klo 13–14.30 
aikavälillä 11.1.–3.5.
 
Kallion kirkon kappelisalissa (Itäinen 
papinkatu 2)
Merihaassa, Lounasravintola Tornituvassa 
(Haapaniemenkatu 7–9). 
Mukavaa yhdessä oloa ja keskustelua kahvi-
kupin ääressä. 
Piireissä mukana diakonit Sinikka Metiäi-
nen ja Sari Pentikäinen.

 

Sateenkaariväen  
kirkko

 
Sateenkaarenväristä matalan kynnyksen 
ja suuren sydämen toimintaa seksuaali-

vähemmistöille.

Sateenkaarimessu
Alppilan kirkossa lauantaisin 28.1., 25.2., 
25.3., 17.4. klo 17 (2. pääsiäispäivä, maa-
nantai) ja 27.5. klo 17. Messussa mukana 
messukuoro Ääniset. Messun jälkeen kirk-
kokahvit seurakuntasalissa. 
 

Sateenkaariretriitti
Hollolan Parinpellon leirikeskuksessa pe–su 
10.–12.3.2017.
Mukana pastori, taideterapeutti Terhi Var-
joranta ja pastori Jaana Partti. Hinta 100 
€, sis. täysihoito. Ilmoittautumiset 3.10. 
alkaen Anne Termä, anne.terma@evl.fi tai 
p. 09 23403611.
 
Lisätietoja sateenkaarityöstä antaa pastori 
Jaana Partti, jaana.partti@evl.fi tai p. 050 
380 3289.
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Vapaaehtoisten   
kirkko 

Sinua tarvitaan - tule rakentamaan yh-
teistä Kallion seurakuntaa.

Messuavustajat
Tule mukaan avustamaan Kallion ja Alp-
pilan kirkkojen messuissa. Tehtäviä ovat 
mm. tekstinluku, ehtoollisavustus, kynttilän 
sytyttäminen, kolehdin keruu, seurakunta-
laisten tervehtiminen kirkon ovella. Lisä-
tietoja antavat Riitta Männistö, p. 050 380 
3286/Kallion kirkko ja Pauliina Lindfors, p. 
050 462 0987/Alppilan kirkko.

Kahvi-Kaisat
Tule mukaan valmistelemaan kirkkokahveja 
ja leipomaan mm. ehtoollisleipiä. Lisätietoja 
antaa Riitta Männistö, p. 050 380 3286.
 
Kallion kirkon päivystäjät
Tule mahdollistamaan Kallion kirkon auki-
olo myös arki-iltaisin. Lisätietoja antaa Arto 
Kuronen, p. 050 462 0991.

 
Alppilan kirkon brunssi
Tule mukaan lauantaisin tekemään yhdessä 
Alppilan kirkon brunssia tarjoilijana ja las-
tenhoitajana. Lisätietoja antaa Maarit van 
Santen, p. 050 564 6607.

Lähimmäispalvelijat
Tule ystäväksi ja ulkoilukaveriksi yksinäisel-
le vanhukselle. Lisätietoja antaa Maarit van 
Santen, p. 050 564 6607.
 
Kävelykaverit
Tule ilahduttamaan laitoksessa asuvia van-
huksia ulkoilun merkeissä. Lisätietoja antaa 
Maarit van Santen, p. 050 564 6607.
 
Miesten ryhmä
Tule mukaan saunailtoihin ja muuhun 
mukavaan miesten toimintaan. Lisätietoja 
antaa Visa Viljamaa, p. 050 461 9111.
 
Diakoniaruokailu
Tule mukaan järjestelemään Alppilan kir-
kon diakoniaruokailua tiistaisin klo 11–13. 
Lisätietoja antaa Nina Klemmt, p. 050 304 
6823.

Yhteisvastuukeräys
Tule mukaan lipaskerääjäksi tekemään 
hyvää ja auttamaan apua tarvitsevia. Lisätie-
toja antaa Anne Mäki-Kokkila, p. 050 380 
3282. 
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Vuoden 2017 Yhteisvastuukeräys torjuu 
ihmiskauppaa Suomessa Harmaan ei sävyt 
-hankkeen kautta. Lähi-idässä Jordaniassa 
autetaan Syyrian pakolaisnuoria ja 
Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan 
rauhankasvatustyötä Kirkon Ulkomaanavun 
kautta.   

Lähetyspiiri
Tule tukemaan lähetystyötä. Lisätietoja 
antaa Eeva-Liisa Hurmerinta, p. 050 380 
3267.
 
Sielunhoitoavustaja
on mukana sielunhoitotyössä. Lisätietoja 
antaa Eeva-Liisa Hurmerinta, p. 050 380 
3267.
 
Lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö
Haluaisitko tulla mukaan lasten ja nuor-
ten kerhoihin, retkille tai leireille? Lisätie-
toja antaa Mari Mattsson, p. 050 380 3285.

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kallion seurakunta: kallio.srk@evl.fi
 
Haluaisitko antaa oman erityisosaamisalu-
eesi seurakunnan käyttöön ja tehdä jotakin, 
jota edellä ei ole mainittu? Otamme ilolla 
kaikki uudet ideat vastaan – ota rohkeasti 
yhteyttä diakoni Maarit van Santeniin, p. 09 
2340 3665 tai maarit.vansanten@evl.fi.

Makujen kirkko

Herkullisia makuelämyksiä Alppilan 
kirkon brunssilla ja kahviloissa
 – tervetuloa yhteiseen pöytään!

Alppilan kirkon brunssi
lauantaisin klo 11–12.30 ja klo 13–14.30.  

Tervetuloa maistelemaan espanjalaisen 
huippukokkimme Manuel Sanchezin suussa 
sulavia burgereita ja muita herkkuja 14.1. 
alkaen. Herkullisen ruoan lisäksi brunssilla 
on luvassa hyvää musiikkia & mukava tun-
nelma sekä hauskaa puuhaa lapsille. Hinta 
15€ aikuiset ja 5€ lapset.
 
Pöytävaraukset osoitteeseen alppilankir-
konbrunssi@gmail.com tai numerosta p. 
050 363 9575. Jokaista annosta kohti 
lahjoitetaan Kirkon Ulkomaanavun kautta 
toinen ateria – tule tekemään hyvää!
 

Alppilan kirkon kahvila
Alppilan kirkon kahvila pieni keidas kirkon 
ala-aulassa, jossa voit pysähtyä hetken 
ja nauttia kupillisen hyvää kahvia tai höy-
ryävää teetä suolaisen piiraan tai makean 
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leivonnaisen rinnalla. Suurempaan nälkään 
on tarjolla kokkimme Manuelin valmistama 
maistuva lounas. #kirkkosuklaa #kirkko-
latte
 Alppilan kirkon kahvila on avoinna ti-pe 
klo 10–15, lounas klo 11. Kahvilan tuotolla 
tuetaan Kirkon Ulkomaanapua.
 
Café Sonck 1912
Kallion kirkon Kappelisali on kokenut 
muodonmuutoksen, kun Aino Ackté -klu-
bin yhteyteen avautui upea taidekahvila. 
Kahvila on avoinna ti-pe klo 10–18 ja la 
klo 11–16. Tarjolla on hyvää kahvia, keit-
tolounas, monenlaisia herkkuja ja vaihtuvia 
taidenäyttelyitä. 

Puhuva ja keskustele-
va kirkko

Keskustelua ja puheenvuoroja ajankoh-
taisista aiheista, elämästä, uskosta ja 

Raamatusta.

Torstaina iltapäivällä -keskustelusarja 
Kallion kirkossa torstaisin klo 13−14  
Päivärukous ja kahvila klo 12 alkaen.

Kallion kirkolla tarjotaan niin ruumiin, 
sielun kuin hengen ravintoa niille, jotka kai-
paavat kauneutta, yhteisöllisyyttä ja hengel-
lisyyttä. Tilaisuudet järjestetään viikoittain 
12.1.–27.4. kiirastorstaita lukuun ottamatta 
ja ohjelma suunnitellaan erityisesti hiljattain 
eläkkeelle jääneille ja myös muille, joilla on 
aikaa iltapäivisin.

Kevään puhujavieraita ja aiheita ovat mm.

12.1.  Prof. Klaus Helkama ja suomalaisten 
arvot

19.1.  Pastori Antti Kruus ja rippituoli 
26.1.  Ministeri Jaakko Iloniemi ja populis-
min nousu ja merkitys
2.2.  Nelinkertainen olympiavoittaja Lasse 
Viren: Miten voitetaan? Haastattelijana 
Tommi Niskala
9.2.  Vanheneva Suomi, mitä hyvää, mil-
laisia sudenkuoppia? Professori, geriatri 
Harriet Finne-Soveri
23.3.  Kirjailija Miika Nousiainen aiheenaan 
viimeisin kirjansa Juurihoito
30.3.  Torinon käärinliina Jeesuksen kärsi-
myksen kuvastajana, dosentti Juha Hiltunen 
6.4.  Hiljaisen lauantain krusifiksi, pastori ja 
taiteilija Ilkka Sariola
27.4.  Kevätlaulajaiset. Prof. Reijo Pajamo 
ja Raakkujat, johtajana Eeva-Liisa Malmberg

Lisäksi mukaan ovat lupautuneet mm. näyt-
telijä Seela Sella.

 Tarkemmat tiedot ks. Kirkko ja kaupunki 
-lehti ja www.kallionseurakunta.fi.

Raamattuluennot
Löytöretki kristinuskoon – Markuksen 
evankeliumi
Kurssi on avoin ja kokoontuu 8 kertaa tiis-
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taisin 14.2.–4.4. Kallion kirkon Vihreässä 
salissa klo 18. Kurssin järjestävät SEKL ja 
Kallion seurakunta.

Raamattua arkeologisten löytöjen 
valossa
Kolmen illan sarja Kallion kirkossa tiistaisin 
klo 19. 
18.4. Nooan arkki, 25.4. Käärinliinan ar-
voitus, 2.5. Jerusalem – pyhä kaupunki. 
Lisätietoja raamattuluennoista Eeva-Liisa 
Hurmerinta, eeva-liisa.hurmerinta@evl.fi, 
p. 09 2340 3624.

Lähde elämään -illat
Kallion kirkossa sunnuntaisin klo 17. 

Opetusta ankkuroituneena Raamattuun, 
yhteistä rukousta, musiikkia ja teejatkot. 
Mukana Eeva-Liisa Hurmerinta ja vierailijoi-
ta Kansan Raamattuseurasta. 

•	 29.1. Alku lähteeltä. Päivi Peittola 

•	 26.2. Sinä olet ihme. Kristiina Tanhua-
Laiho 

•	 26.3. Uuvuttava elämä – mistä voimaa 
arkeen. Ulla Halttunen 

•	 23.4. Vihapuheista rohkaisuryöpytyk-
seen. Pahojen sanojen vallasta ja hyvien 
uutta luovasta voimasta. 

•	 28.5. Anteeksiannon muutosvoima. 
Anna-Liisa Valtavaara

Liikkuva kirkko

Alppilan kirkolla liikutaan yksin ja ryh-
mässä sekä päivällä ja illalla – tervetuloa!

Kuntosali on avoinna ma, ti, to ja pe klo 
9–15, ke klo 12–15, vuosimaksu 30 €. 
Lisätietoja antavat Alppilan kirkon suntiot, 
p. 09 2340 3680.

Lentopalloa pelataan maanantaisin klo 
19–20.30, tiistaisin klo 16.30–18 ja keski-
viikkoisin klo 19–20.30.

Salibändy eli sähly: 
seniorisähly maanantaisin klo 9–10.30
globaalisalibändy keskiviikkoisin klo 
16.30–17.30
sekasähly torstaisin 19–20.30 
naisten sähly perjantaisin klo 17–18

Sisäfutista pelataan torstaisin klo 16.30–
17.30 FC Pipo (eli FC Alppilan kirkko)

Koripalloa pelataan tiistaisin klo 18–19.30
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Soiva ja laulava    
kirkko

Konsertteja, kuoroja ja musiikin voimaa - 
tule hakemaan sydämeesi uusi laulu.

Salonkikuoro
Salonkikuoro kutsuu riveihinsä uusia laula-
jia varttuneemmasta väestöstä. Ohjelmassa 
kevyttä ja klassista kirkkomusiikkia sekä 
iskelmiä. Harjoitukset maanantaisin klo 
18−20 Alppilan seurakuntasalissa. Tarkem-
pia tietoja Vivika Oksanen p. 050 4620 
995.  

Laulua lapset jaloissa
Seurakuntakodilla tiistaisin 17.1.–25.4. (ei 
21.2. ja 11.4.) klo 12–13

Tule mukaan laulamaan uuteen, lauluhaluis-
ten aikuisten ryhmään, jossa lapset saavat 
pyöriä jaloissa ja olla mukana kuunteluoppi-
laina. Laulamme sekä kevyttä että gospelia. 
Laulattajana laulunopettaja, popjazzpedago-
gi Niina Sallinen. Maksuton, ei ennakkoil-
moittautumista. Lisätietoja Tytti Friberg p. 
050 380 3252 tai tytti.friberg@evl.fi.

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. 
Anima mea harjoittelee keskiviikkoisin 
ennen messua klo 17 ja joka toinen maa-
nantai alkaen ma 11.1. klo 18.30–20 (11.1., 
25.1., 8.2., 22.2., 7.3., 21.3., 11.4., 25.4., 
9.5. ja 23.5.).

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. 09 2340 3652 tai tommi.niska-
la@evl.fi. 

Kivimessukuoro & bändi
Haluaisitko laulaa tai soittaa bändissä, mut-
ta aikataulusi eivät mahdollista joka viik-
koista harrastusta? Ei hätää – tule mukaan 
Kivimessukuoroon ja bändiin kerran, kaksi 
tai kaksikymmentä kertaa. Treenaamme 
messun musiikit joka torstai ennen messua 
klo 17−18 Kallion kirkossa. Tule rohkeasti 
mukaan laulamaan ja toteuttamaan messua 
yhdessä gospelhenkisten sävelten siivit-
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tämänä! Lisätietoja Tommi Niskalalta p. 
09 2340 3652 tai tommi.niskala@evl.fi 
ja Mari Mattssonilta p. 09 2340 3632 tai 
mari.mattsson@evl.fi. 

Kuorolaulukoulu Raakkujat
Harjoitukset tiistaisin 31.1., 14.2., 28.2., 
14.3., 28.3., 25.4., 2.5. ja 16.5. klo 17.30–
19.45 Seurakuntakodissa.
 
Oletko aina halunnut laulaa, mutta et ole 
saanut tilaisuutta? Kuorolaulukoulu Raakku-
jat kokoaa riveihinsä niin viitosen ja viivan 
laulajat kuin satakieletkin. Pääsyvaatimuk-
sena on vain paikalle saapuminen. Laulu- ja 
hengitystekniikan saloihin perehdytään 
tosimielellä pilke silmäkulmassa, ohjelmis-
tossa kaikkea mahdollista virsistä iskelmiin. 
Älä ohita tilaisuutta löytää itsestäsi laulaja. 
Kaikki ovat kutsutut ja myös valitut. 

Kuoroa ohjaa kanttori, musiikin maisteri 
Eeva-Liisa Malmgren. Hinta 35 €. Ilmoit-
tautuminen www.kallionseurakunta.fi tai 
kallio.srk@evl.fi tai p. 09 2340 3611.

Virsilaulutilaisuudet lauantaisin 
klo 14 
Kallion Seurakuntakodilla lauletaan yhdessä 
Jari Arjorannan ja Jari Koivistoisen kanssa 
lauantaisin 14.01., 11.02., 18.03., 22.04. ja 
27.05. Kahvitarjoilu.

Vappukonsertti
Kallion kirkossa su 30.4. klo 14
Perinteisessä vappuaaton konsertissa 
Kallion seurakunnan kanttorit esittävät 
kevyttä wappuhenkistä ohjelmaa. Väliajalla 
mahdollisuus ostaa simaa ja munkkeja. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. Tuotto Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.

Valtakunnalliset Kirkon musiikki-
juhlat Helsingissä
19.–21.5.2017 
Luvassa kuoro-, laulu- ja urkukonsertteja 
ympäri Helsinkiä. Ohjelma tarkentuu 
myöhemmin. Tiedot Kallion kirkossa järjes-
tettävistä konserteista tulevat nettisivuil-
lemme www.kallionseurakunta.fi ja koko 
tapahtuman ohjelma on osoitteessa www.
kirkomusiikkijuhlat.fi.     

Aino Ackté-klubi
Aino Acktén kamarifestivaali ry:n talvisar-
jan konsertit ajalla 12.1.–21.3. Tarkat kon-
serttitiedot www.acktefestival.fi. 

To 12.1. klo 19 SOLAR WINDS 1. Mika 
Kallio, lyömäsoittimet, Esa Pietilä, saksofo-
ni. Liput 15 €. 

Ti 17.1. klo 19 ARKKIHERTTUAN JA-
LANJÄLJISSÄ. Kirill Kozlovski, piano, Pek-
ko Pulakka, viulu, Joona Pulkkinen, sello. 
Liput 15 €.

La 28.1. klo 15 Lastenkonsertti: Molli-
Kissa ja Duuri-Hiiri. Siljamari Heikin-
heimo, viulu, Salla Karakorpi, piano. 
Käsikirjoitus ja ohjaus Elina Lajunen, teksti 
Hannele Huovi ja Eppu Nuotio. Liput 10 €, 
perhelippu 20€.

To 2.2. klo 19 Schubert: Talvinen matka. 
Jukka Kuoppamäki, baritoni, Pekka Asikai-
nen, piano. Liput 20 €.
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To 9.2. klo 19 SOLAR WINDS 2. Mika 
Kallio, lyömäsoittimet, Janne Tuomi, lyö-
mäsoittimet. Liput 15 €.

Ke 15.02. klo 19 HELMIKUUN TANGO-
HELMIÄ Piazzollasta Pedro De Puntaan! 
Harri Kaitila, tenori, Kimmo Salonen, piano, 
Sami Pirttilahti, bandoneon. Liput 20 €.

Ke 1.3. klo 19 ”Tsekkiläistä romantiik-
kaa”. Kaija Saarikettu, viulu, Sami Mäkelä, 
sello, Juhani Lagerspetz, piano. Liput 15 €.

Pe 3.3. klo 19.30 Levolle lasken, Luojani. 
Päivi Pylvänäinen, laulu, Laura Kivikoski, 
urut ja piano. Liput 15 €.

Ke 8.3. klo 19 Kohtaamisia keskellä 
elämää: Naistenpäivän KokoNainen-
konsertti. Terttu Iso-Oja, sopraano, Marjut 
Vuorento, sävellys, piano, Katri Tapola, 
tekstit. Liput 15 €.

To 9.3. klo19.00 SOLAR WINDS 3. Mika 
Kallio, lyömäsoittimet, Verneri Pohjola, 
trumpetti. Liput 15 €.

Ti 14.3. klo 19.00 Le Caffé -kahvikan-
taattikonsertti. Minna Nyberg, sopraano ja 
barokkigestiikka, Barokkiyhtye L’Albergata: 
Dora Asterstad, viulu, Elina Mattila, sello, 
Laura Vihreäpuu, cembalo. Liput 15 €.

Ti 21.3. klo 19 Richard Strauss: Arabella 
– ooppera, konserttiversio. Esiintyjinä mm. 
Reetta Haavisto, Juha-Pekka Mitjonen, Tero 
Halonen, Mari Karjalainen, Antti Pakkanen. 
Pianistina Tero Valtonen. Liput 20 €. 

Tuen ja rukouksen 
kirkko

Tukea ja rukousta arjen haasteisiin ja 
hengelliseen kasvuun.

Sururyhmä
Sururyhmä äskettäin läheisensä 
menettäneille tiistaisin 31.1.–28.3. joka 
toinen viikko klo 18–19.30 Suonionkatu 7 
B:n kerhotiloissa. Kokoonnumme viisi ker-
taa. Vertaisryhmässä jaetaan tuntoja toisten 
surevien kanssa. Mukana ovat pappi Riitta 
Männistö ja diakoni Anne Mäki-Kokkila. 
Ilmoittautumiset Kallion seurakunnan kirk-
koherranvirastoon, p. 2340 3600.

Lemmikkinsä menettäneiden su-
ruryhmä
Alppilan kirkolla torstaisin klo 18–19.30 
16.2., 2.3., 9.3. ja 16.3.
Oletko juuri menettänyt rakkaan lemmikin? 
Tuntuuko että tällaista surua ei ymmärretä? 
Nyt sinulla on mahdollisuus jutella toisten 
samassa tilanteessa olevien ja kahden oh-
jaajan kanssa surustasi. Ryhmää ohjaavat 
diakoni Nina Klemmt ja pastori Pauliina 
Lindfors. Ilmoittautumiset pauliina.lind-
fors@evl.fi tai p. 050 462 0987.

Solmuja parisuhteessa- neuvonta
Kataja ry:ssä kehitetty menetelmä parisuh-
teen umpikujiin. Neuvontaa yksittäisille 
pariskunnille. Tiedustelut pastori, Solmuja 
parisuhteessa -neuvoja Pauliina Lindfors, p. 
050 462 0987 tai pauliina.lindfors@evl.fi.

Kristuksen Rukous -tuntiretriitti-
ryhmä
Maanantaisin 6.2., 6.3., 3.4. ja 1.5. klo 
18–19.30 os. Torkkelinkatu 11 a 3, HKTY 
ry:n tilassa. 
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Rukoilemme yhdessä varhaiskristillisestä 
perinteestä nousevaa Kristusrukousta hil-
jaisuudessa 30−40 minuuttia. Aterioimme 
hiljaisuudessa ja keskustelemme tämän 
jälkeen lyhyesti ja ohjatusti. Ennen hiljai-
suuteen laskeutumista on kirkkovuoden 
teemaa tai hiljaisuuden viljelyä koskeva 
virikepuhe. Ryhmä sopii sekä vasta-alkajille 
että pitkään retriiteissä mukana olleille, ei 
ennakkoilmoittatumista. Tiedustelut diako-
ni Nina Klemmt, p. 09 2340 3634.

Sanan ja rukouksen illat
Kallion kirkossa sunnuntaisin 19.2., 19.3. 
ja 7.5. klo 17. Illoissa mukana Seppo Jun-
tunen.

Rukous- ja lähetyspiiri
tiistaisin 17.1. alkaen Kallion kirkon Ylä-
kamari raamatunlukuhetken jälkeen n. klo 
16.15. Mukana Eeva-Liisa Hurmerinta.

Raamattu- ja rukouspiiri
keskiviikkona klo 18 os. Torkkelinkatu 11, 
Kristillisen työväen yhdistyksen tiloissa, 
17.1. alkaen. Vetäjänä Kari Kurka.

Kurssitoiminnan 
kirkko

Löydä oma luovuutesi maalaten, hen-
gittäen, hiljentyen tai laulaen Jumalan 

edessä.

KESKIAIKAINEN eli HELLÄ HIL-
JAINEN RUKOUSLAULU 
Laulamme keskiaikaisia rukouksia suo-
meksi ja latinaksi ja psalmilaulua suomeksi. 
Laulut opetellaan korvakuulolta. Sinun ei 
tarvitse osata ns. laulaa eikä lukea nuotteja. 
Rukouslaulu on kokonaisvaltaista: ikiaikai-
set tekstit ja sävelet soittavat kehoamme ja 
hoitavat meitä. Laulujen keskittynyt toisto 
ja kehon resonanssin herkkä kuuntelu voi-
vat johdattaa mielemme rukouksen sydä-
men rukoukseksi. Rukouslaulusta löydät 
lisää tietoa rukouslaulumessun kotisivulta 
www.hiljainenrukouslaulumessu.fi. 
 
Keskiaikaisen hellän hiljaisen rukouslaulun 
viikoittain kokoontuvat kurssit
Diakonissalaitoksen kirkko, tiistaisin klo 
17.30–20.00  
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Peruskurssi 17.1., 24.1., 31.1. ja 7.2.
Jatkokurssi, Paastonajan laulut 14.2., 
28.2., 7.3. ja 14.3.
Peruskurssi 21.3., 28.3., 4.4. ja 11.4.
Jatkokurssi 18.4., 25.4., 2.5., 9.5. ja 16.5. 
(viisi opetuskertaa)

Hinta 52 €, viiden kerran kurssi 61 €.
Ohj. äänipedagogi, MuT Hilkka-Liisa Vuori.
www.voxsilentii.fi

Keskiaikaisten birgittalaislaulujen 
kurssi
Birgittalaissisarten laulamia rukouslauluja 
Naantalin luostarista neljänä perjantai-iltana 
3.2., 17.2., 3.3. ja 17.3. Kallion seurakunta-
kodilla klo 17.30–20. 
Hinta 52 €. Ohj. Hilkka-Liisa Vuori

Keskiaikainen hiljainen rukouslau-
lumessu 
Meditative mass with medieval melodies. 
Gregorian chants sung in Latin and Finnish.
Kallion kirkossa joka keskiviikko klo 18 
4.1. alkaen.
Anima mean kaikille avoimet harjoitukset 
alkaen klo 17. 

Rukousta, hiljaisuutta ja ehtoollisen vietto. 
Messun laulut ovat vanhoja keskiaikaisia 
rukouksia ja psalmilaulua. Voit levätä nii-
den harmoniassa tai itse osallistua laulami-
seen. Messussa avustaa esilaulajien ryhmä 
Anima mea, jota johtavat vuorotellen H-L 
Vuori ja Johanna Korhonen. Anima mea 
-esilaulajien harjoituksiin Kallion kirkolle 
ovat tervetulleita kaikki halukkaat. 

Anima mean kaikille avoimet har-
joitukset 
Kallion kirkossa messupäivinä eli keski-
viikkona klo 17 ja lisäksi noin joka toinen 

maanantai alkaen ma 9.1. klo 18.30–20 
Kallion kirkossa.  (9.1., 23.1, 6.2., 20.2., 
6.3., 29.3., 3.4., 24.4., 8.5. ja 22.5.)  

Ikonimaalauskurssi – aiheena Pyhä 
Fransiscus Assisilainen 
keskiviikkoisin 11.1.–22.3. klo 10–14 Seu-
rakuntakodilla.

Ryhmässä muutama paikka vapaana vasta-
alkajille ja vähän maalanneille. Heille maa-
lausaiheena Jumalan Äidin kasvot. Osallis-
tujat hankkivat tarvikkeet itse. Kurssimaksu 
130 €. Ohjaajana ikonimaalari Helena 
Hirvonen.

Elämän voimaa etsimässä 60+
perjantai-iltapäivisin 17.2., 24.2., 3.3., 17.3 
ja 31.3. klo 13−16 Seurakuntakodilla. 

Etsimme omia tärkeitä voiman, elämänilon 
ja rohkeuden lähteitämme maalaten, kir-
joittaen ja keskenämme jutellen. Mitään 
ns. taiteellisia taitoja et tarvitse. Ryhmä on 
tarkoitettu 60 vuotta täyttäneille. Ohj. dia-
koni/ kirjoittamisen ohjaaja Nina Klemmt 
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ja pastori/taideterapeutti Terhi Varjoranta. 
Hinta 30 € sis. kahvin/teen ja kaikki taide-
tarvikkeet. 

Arkiretriitti – Hetki hiljaisuutta 
osaksi arkea
torstaisin 2.2.–23.3. klo 14–16 Seurakunta-
kodilla.

Retriittiin sisältyy joka päiväinen puolen 
tunnin rukousmietiskely raamatun tekstien 
äärellä kotona sekä viikoittainen ryhmäta-
paaminen. Tapaamisessa voi jakaa ajatuksia 
ja tunteita, joita osanottaja on kokenut ru-
kousmietiskelyssä. Ohjaajana ignatiaaninen 
retriittiohjaaja Sinikka Metiäinen. 

Lepoa ja läsnäoloa – kurssi
torstaisin 6.4.–27.4. klo 14–16 Seurakunta-
kodilla.

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 erä-
maaisien hengellisiin viisauksiin. Ohjaajana 
diakoni (MBB-koulutuksessa) Sinikka Me-
tiäinen.

Hiljaisuutta meren äärellä -kau-
punkiretriitti 
lauantaina 6.5. klo 12–18 ja sunnuntaina 
7.5. klo 10–15 Vuosaaren Merihiekassa. 

Hiljaisuutta, rukousta, kauneutta ja rauhaa 
retriitissä. Osallistumismaksu 25 € sisältää 
keittolounaan ja kahvin molempina päivinä. 
Ohjaajina pastori Marketta Antola ja diako-
ni Sinikka Metiäinen. Järjestäjinä Kallion ja 
Vuosaaren seurakunnat.
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Aikuisten leiri 
Kellokoskella 12.–14.5. – Kuin rippileiri 
silloin nuorena!

Onko mahdollista kokea jotain siitä tunnel-
masta, yhdessä tekemisestä, makkaran pais-
tosta, lauluista iltanuotiolla, iltahartauksista, 
leikeistä ja sketseistä vielä uudelleen? 
Nyt se on mahdollista! Tervetuloa mukaan 
rennolle aikuisten leirille, missä on lupa 
nauraa ja pitää hauskaa hyvässä hengessä ja 
yhdessä tekemisen meiningissä!

Osallistumismaksu 50 euroa sis.kuljetuk-
sen, majoituksen, ohjelman ja ruuat leirin 
aikana. Leiri päättyy sunnuntaina klo 10.30 
Äitienpäivän kakkukahveihin!

Menossa mukana diakoni /nuorisotyönoh-
jaaja Maarit van Santen sekä diakoni Nina 
Klemmt. Lisätiedot: Maarit van Santen, p. 
09 2340 3665 tai maarit.vansanten@evl.fi.

Ilmoittautuminen (mikäli ei ole toisin 
mainittu) www.kallionseurakunta.fi tai 
kallio.srk@evl.fi tai p. 09 2340 3611. 

Useimmat kurssit järjestetään yhteistyössä 
Agricola-koulutuskeskuksen kanssa.
Pienituloiset voivat ilmoittautumisen 
yhteydessä sopia maksuaikataulusta tai 
alennuksista. Työttömät ja yli 63 -vuotiaat 
eläkeläiset voivat tiedustella mahdollisuut-
ta ns. opintoseteliin (rajattu määrä). On 
myös mahdollista hakea avustusta oman 
seurakunnan diakoniatoimistosta.

Peruutusehto: Myöhemmin kuin osallistu-
jakirjeessä mainittuna peruutuspäivänä 
ilman pätevää syytä (esim. sairaus, lääkä-
rintodistus) peruutetusta kurssipaikasta 
perimme 50% kurssimaksusta. Kokonaan 
peruuttamatta jätetystä paikasta veloite-
taan täysi hinta.  

International church 

EESTIKEELNE KOGUDUSETÖÖ 
HELSINGIS

Eestikeelne kogudusetöö on suunatud eesti 
keelt emakeelena kõnelevatele inimestele, 
kuid samuti ka soomlastele, kes on huvi-
tatud eesti keelest ja kultuurist. Eestikeelse 
kogudusetöö kevadhooaeg on täies hoos. 
viro.helsinginseurakunnat.fi

CHINESE CHURCH IN FINLAND

HELSINGIN SEURAKUNTIEN KII-
NANKIELINEN TYÖ

Suomen kiinankielinen seurakunta (Suo-
men Evankelis-luterilainen kiinankielinen 
Kallion kappeliseurakunta) palvelee pää-
kaupunkiseudun kiinankielisiä. Vuodesta 
2006 seurakunta on toiminut osana Kallion 
seurakuntaa.
Tavoitteenamme on julistaa evankeliumia 
pääkaupungin seudun kiinankielisille ja 
rakentaa seurakuntaa rakkauden kodiksi 
uskoville. Tavoitteena on myös kehittää 
yhteistyömuotoja ja vuorovaikutusta kii-
nankielisten ja suomalaisten seurakuntien 
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välillä muun muassa vierailuilla, järjestämäl-
lä yhteisiä tapahtumia, opettamalla suomen 
kieltä sekä käyttämällä erilaisia viestintä- ja 
tiedonvälitystapoja.
 
Tiedustelut pastori Paulos Huang, p. (09) 
2340 3650. http://www.christian.fi/

Juhlien vuosi 2017

Reformaatio 500 v.

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta 
siitä, kun tohtori Martti Luther naulasi tee-
sinsä Wittenbergin kirkon oveen ja synnytti 
evankelisluterilaisen kirkon. Reformaation 
muistovuotta juhlistetaan Kallion seurakun-
nassa ekumenian hengessä ja yhteistyössä 
Savonlinnan seurakunnan kanssa 20.1.–
29.1. järjestettävällä reformaatioviikolla.

20.–22.1. Luentoja, paneelikeskusteluja ja 
reformaatioviikon avajaismessu Savonlinnan 
seurakunnassa.

Keskustelutilaisuudet Kallion kirkossa: 
Piispoja, poliitikkoja ja pop-tähtiä

Ti 24.1. klo 19 Reformaatio ja ekumenia. 
Tilaisuuden juontaa Laura Huovinen. 

Ke 25.1. klo 19 Reformaatio ja yhteiskun-
ta. Tilaisuuden juontaa Visa Viljamaa.

To 26.1. klo 19 Reformaatio ja tulevaisuus. 
Tilaisuuden juontaa Mari Mattsson.

Pe 27.1. klo 19 Martin ja Käthe oluiden 
lanseeraustilaisuus Ravintola Oivassa.

Su 29.1. klo 10 Reformaatioviikon juh-
lamessu. Liturgina Teemu Laajasalo, saarna 
Sammeli Juntunen, avustavina pappeina 
Laura Huovinen, Mari Mattsson ja Visa 
Viljamaa, diakonina Sari Pentikäinen, kant-
toreina Olli Pyylampi ja Tommi Niskala.. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. 

Alppilan kirkko 60 v. 

Huhtikuun ensimmäisellä viikolla 3.–9.4. 
vietetään Alppilan kirkon 60-vuotisjuhlaa, 
joka huipentuu 9.4. klo 13 Palmusunnun-
tain juhlamessuun piispamme Irja Askolan 
johdolla.
Juhlaviikon ohjelma tarkentuu vielä. Seuraa 
Kallion seurakunnan tiedotusta ja Alppilan 
kirkon Facebook-sivuja ja pysyt mukana 
kaikessa mitä tapahtuu.   
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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, ti, to, pe klo 10–15, ke klo 12–15
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

KALLION SEURAKUNTA NETISSÄ:
www.kallionseurakunta.fi

KALLION SEURAKUNTA FACEBOOKISSA:
Kallion seurakunta, Kallion kirkko, Alppilan kirkko, Alppilan kirkon brunssi, Alppilan kirkon
kahvila, Kallion kantaattikuoro, Kallion seurakunnan nuorten laidun, Kallion kulma,
Kuorolaulukoulu Raakkujat

KALLION SEURAKUNNAN BLOGI:
kallionkulma.blogspot.com

KALLION SEURAKUNNAN UUTISKIRJE:
Tietoa toiminnastamme saat myös liittymällä uutiskirjeemme tilaajaksi osoitteessa
www.kallionseurakunta.fi.
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