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Etu- ja takakannen kuvat: Jani Laukkanen

Pimeän jälkeen valo!
Tämä esite on lähetetty
sinulle, joka asut Kallion
seurakunnan alueella.
Tutustu rauhassa sen sisältöön ja löydä itseäsi
kiinnostavaa kesätekemistä.
Ota kesä vastaan verkossa ja
puistossa, kirkolla ja kaduilla.
Kesällä hengitetään ulkona
sadetta ja aurinkoa, mutta
kesä tulee myös keittiönpöydän ääreen, nojatuoliin ja
sairasvuoteelle.
Siunattua kesää sellaisena
kuin se sinulle tänä vuonna
tuleekin!

Kokki Maija Ilén, Waste&Feast Alppila,
kuva: Jani Laukkanen

”Sekä Suomen että
Hongkongin kesässä on
ihanaa uiminen, jäätelö
ja löhöily.”
Ilse Paakkanen,
lähetystyöntekijä,
Hongkong.
Tervetuloa kuuntelemaan
Ilsen saarnaa Kallion kirkon
messuun 18.7. Klo 10.
nimikkolähettimme
Läheysseurasta, Hong Kongin ja
kiinalaisen alueen aluejohtaja,
TT Ilse Paakkinen
saarnaa, liturgina
kirkkoherra Riikka Reina.

3

Iloinen viulunsoittaja MATTOTELINEELLÄ
Kahdeksanvuotias viulisti Lumikki Heikkilä aikoo kesällä uida ja sukeltaa.
Mutta viulun soitto jatkuu myös lomalla.

Lumikki Heikkilä on kahdeksanvuotias viulisti, joka kiipeää rauhallisesti Alppilan
kirkon mattotelineelle kuvattavaksi. Isä, kanttori Jussi-Pekka Heikkilä, saa auttaa
vähän viulun asettelun kanssa. Helpoimmin viulu asettuisi aina leuan alle, mutta välillä
sitä on siirrettävä kuvaajan toiveiden mukaan myös muualle.
Viulu on kulkenut mukana jo niin monta vuotta, ettei Lumikki enää muista aikaa ilman
sitä. Oikeastaan koko kysymys saa hänet naurahtamaan.
- En muista, millaista se oli, kun en soittanut.
Lumikki on ikäisekseen hämmästyttävän taitava. Yksi hänen lempikappaleistaan on
G.B.Viottin Viulukonsertto no. 22 a-molli, jonka hän on soittanut Kallion seurakunnan
YouTube-kanavalle isänsä säestämänä. Muita mukavia kappaleita ovat Lumikin mielestä
H.Wieniawskin Scherzo Tarantella ja W.Krollin Banjo and Fiddle.
Lisäksi kanavalta löytyy Lumikin soittamana Suvivirsi, jota kuunnellessa on vaikea
olla hyräilemättä mukana. Tämän lehden takakannessa löytyvät suvivirren sanat sitä
varten, että tekee mieli laulaa mukana.
Mutta elämä on muutakin kuin viulunsoittoa.
Lumikin ensimmäinen kouluvuosi on takana ja edessä on ensimmäinen koululaisen
kesäloma.
Millaisia ovat kahdeksanvuotiaan viulistin vapaahetket ja mitä hän odottaa kesältä?
Lumikki aikoo kesällä ainakin uida ja sukeltaa. Mukavaa on myös se, kun on lämmintä.
- Ettei tarvitse laittaa ollenkaan ulkovaatteita.
Jussi-Pekka kuuntelee vieressä Lumikin juttelua ja vahvistaa monet viulistin kertomat
asiat.
- Vanhempien tehtävänä on huolehtia, että lapsen elämässä on muutakin kuin
soittamista.
Lahjakkaan lapsen luotsaamisessa vanhemmilla ja muilla aikuisilla on tärkeä rooli.
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Tehtävänä on paitsi kannustaa ja tukea
harjoittelussa, myös huolehtia riittävästä
nukkumisesta ja siitä, että lapsi saa leikkiä
ja elää tavallisen lapsen elämää.
Ilman järjestelmällistä työtä kehitystä ei
kuitenkaan tapahdu, joten tasapainon
hakeminen on jatkuvaa taiteilua ja yhteistyötä.
Pärjäävien muusikoiden taustalta löytyykin
Jussi-Pekan mukaan paljon aikuisia, jotka
eri tavoin tukevat kehitystä ja kasvua.
Arjessa on tärkeää pitää rutiineista kiinni,
jotta harjoittelulle jää aikaa. Se onnistuu,
kun musiikki on myös isälle tärkeä asia.
Musiikki on tiivis osa myös muiden perheenjäsenten elämää. Pikkusisko soittaa
selloa ja äiti on isän tapaan kanttori. Musiikin kuunteleminen ja soittaminen kulkevat
koko ajan mukana. Reissujen jälkeen kaikilla
on kiire omien instrumenttiensa ääreen.
- Ilman musiikkia elämä olisi aika
tyhjää, Jussi-Pekka toteaa.
Teksti: Rebekka Naatus
Kuvat: Jani Laukkanen
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Puuhaa ja herkkuja lapsille ja perheille
Kummipäivä
Vietä kesäsunnuntaita kummilapsesi
kanssa! Tulkaa hakemaan Alppilan tai
Kallion kirkolta yhteistä puuhaa kesäpäivän
iloksi – tehtävävihon avulla voitte tehdä
pienen seikkailun lähiympäristöön!
Teitä odotellaan 6.6. Kallion kirkolla
klo 12–14 ja Alppilan kirkolla klo 14–16.

Brunssipiknik perheille
Kallion kirkkopuistossa 7.8.
Tervetuloa perheiden piknikille!
Kallion kirkkopuistossa kokoonnutaan
brunssipiknikille lauantaina 7.8. Tarjolla
on ruokaa, livemusaa, puuhaa lapsille ja
rentoa oleilua! Ruokaa on saatavilla
klo 11–13. Seurakunta tarjoaa lapsille
ruuat, Waste&Feastin kautta voi tilata
etukäteen brunssikassin aikuisille ja grilli
laitetaan kuumaksi omia eväitä varten.
Musiikkia on tiedossa klo 13 alkaen.
Seuraa tapahtuman tiedotusta somessa!

KASTE
Kesällä on hyvä aika järjestää kastejuhla.
Ristiäiset voi pitää sekä Kallion että
Alppilan kirkossa myös arkisin.
Myös striimaaminen on mahdollista.
Kastevaraukset: Kallion
kirkkoherranvirasto, p. 09 2340 3600
ma, ti, to klo 9–14 ja ke 12–17.

Facebook.com/kallionseurakunta
Instagram: @kallionsrk

Moi,
olen Kaisa - Kallion uusi
lasten ja perheiden pappi!
Olen kiinnostunut kuulemaan, mitä
lapset ja perheet meidän alueella
kaipaavat, toivovat ja tahtovat seurakunnalta! Entä olisitko kiinnostunut tulemaan
mukaan, suunnittelemaan ja tekemään?
Nykäise hihasta, kun nähdään.
Laita sähköpostia, tekstiviestiä
WhatsApp-viestiä tai soita!
p. 050 353 1156, kaisa.hirvonen@evl.fi.
Täällä ollaan, tule sinäkin mukaan!
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Kymppisynttärit Linnanmäellä
Helsingin seurakunnat kutsuvat vuonna
2011 syntyneet lapset perheineen juhlimaan ekaa täyttä kymppiä Linnanmäelle.
Vuonna 2021 juhlapäivä on 8.8.
Kymppisynttärit on yksityistilaisuus,
johon ranneke toimii pääsylippuna.
Kymmenen euron hintaiset rannekkeet
maksetaan samalla kun ilmoittaudutaan.
Ne postitetaan kotiin hyvissä ajoin ennen juhlapäivää. Niitä voi mahdollisesti
myös ostaa tapahtuma-aamuna lisää
Linnanmäen Pohjoiselta portilta
(Alppilan puoli, os. Tivolikuja 1).
Ranneke pitää olla jokaisen sisääntulevan ranteessa, vaikka laitteisiin ei
menisikään.
Ilmoittautuminen viim. 31.5.
www.kallionseurakunta.fi

”Kesällä kaikki mun
aistit on virittyneet
taajuudelle, jolla
keskityn huomioimaan,
kuinka kauniita
maailma ja elämä ovat.”
Vilma Saarinen,
seurakunnan
luottamushenkilö

Päivä Pokemonia -retki
Suomenlinnaan
la 22.5. klo 10–16
Päivä pokemonien metsästystä Suokissa.
Koko perhe voi tulla mukaan.
Omat eväät, bussikortti (A–B) ja sään
mukainen varustus. Kokoontuminen
Ympyrätalon katoksessa olevan pallon
luona.

Kouluun lähtevien siunaus
Kallion kirkossa ti 10.8. klo 17 ja 18.30.
Tulevat ekaluokkalaiset saavat kutsun
kotiin heinäkuun lopussa. Tervetuloa!

Kuva: Linnanmäen kuvapankki
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Ihminen nimeltä Riikka
Seurakuntaa johtaa kirkkoherra, mutta mitä se tarkoittaa? Ja kuka ja millainen on tämän tehtävän takana oleva ihminen, Riikka? Seurakunnan viestintäpäällikkö Rebekka haastatteli Riikkaa työstä ja kesästä!
Mikä on kirkkoherra, mitä hän tekee?

Yritän kuitenkin olla pohjimmiltani sama
ihminen, värikäs, tavallinen ja aika periaatteellinen, niin arjessa kuin työssäkin.

Kirkkoherraa parempi nimi olisi seurakunnan johtaja, joka kuvaa myös hyvin
tehtävää. Kirkkoherra johtaa seurakuntaa, sen toimintaa, työntekijöitä ja
hengellistä elämää.
Olen toiminut kirkkoherrana Kalliossa
kohta kolme vuotta eli olen vielä
virkaiältäni kovin nuori.
Mikä ilahduttaa sinua työssäsi?

Minut saa iloiseksi työssäni kasteelle
tulevat ihmiset, kirkkoon liittyjät, jotka
hyväksyn seurakuntamme jäseniksi,
ihmisten hyvät kysymykset uskosta tai
kirkosta sekä työntekijöiden onnistumiset tehtävissään. Työkaverit tietävät,
että näistä kaikista olen yleensä aivan
liekeissä.

Riikan kuva: kuvaaja Jussi Helttunen
Mitä teet, kun et ole töissä?

Luulen, että minulla on Kallion
kirkkoherroista eniten viljeltävää peltoa
vastuullani. Huolehdin isäni poismenon
jälkeen sukumme perintöpelloista ja
kesällä aion mm. etsiä vieraslajina
vahingollisen hukkakauran esiintymiä
ohraa, ruisvehnää ja härkäpapua kasvavilta pelloiltani. Toinen rakas harrastus
on ruuanlaitto, joten eiköhän kesällä taas
syödä. Toivon, kuten varmasti iso osa
ihmisistä, että saan myös tavata läheisiäni
ihan kasvokkain.

Mikä työssäsi on vaikeaa?

Minulle vaikeaa on vastakkainasettelun
kestäminen. Väsyn aika usein myös takkuileviin tietokoneohjelmiin. Oppimista
tässä työssä on elämän ajaksi, mutta
keskeneräisyyden sietäminen onkin
kirkkoherralle tärkeä taito.
Miten työ- ja arkiminäsi eroavat
toisistaan?

Työminäni on säntillisempi ja tiukempi
kuin arkiminäni. Olen oikeasti helpommin innostuva ja spontaanimpi kuin
näin ison työyhteisön, talousyksikön ja
vastuun kanssa voi olla.
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Voiko sinuun ottaa yhteyttä ja missä
asioissa?

Kirkkoherraan ollaan yhteydessä hyvin
monenlaisista asioista. Palautettakin
välitetään ja silloin aina vien sen asianosaisille eteenpäin. On kiva, kun seurakuntalaiset kertovat, mikä on hyvin tai
mitä toivovat. Erityisesti rakastan tehdä
yhteistyötä. Minuun voisi olla yhteydessä
erityisesti silloin, kun toivoisi, että seurakunta olisi mukana jossakin yhteisessä
tai huomaa paikan, jossa kirkkoa ei näy
kumppanina. Minut tavoittaa somesta ja
sähköposti on vallan loistava yhteydenottoväline, puhelimeen kun aina ei voi
vastata.
Millaista kesää odotat ja toivot?

Toivon kesään paljon iloa mahdollisimman monelle ihmisille. Minulle iloa tuottavat aika perinteiset ja tavalliset asiat,
kuten se, että kokouksissa voi nähdä toisen ilmeen tai halata ystävää. Mutta toki
kesältä odotan ulkona oloa, aurinkoa, ja
ehkä isoimpana kaipuuna läsnä olevaa
seurakuntaa sunnuntain messuihin.

MESSUT
KALLION SEURAKUNNAN
YOUTUBE-TILILLÄ
SUNNUNTAISIN KLO 10.

Twitter: @ReinaRiikka
Facebook: facebook.com/riikka.reina/

EHTOOLLISHETKET TAI
ILTAKIRKOT TI, KE JA TO
KALLION KIRKOSSA KLO 18.
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Musiikkia puistoissa,
verkossa ja kirkossa
Helsingin Urkukesä

Hiljainen rukouslaulu

Urkukesän konsertteja järjestetään
Kallion kirkossa koronatilanteen
salliessa turvaohjeita noudattaen heinäelokuussa joka maanantai klo 19 ja koko
kesän torstaisin klo 12
Esiintyjinä suomalaisia urkureita sekä
huipputaiteilijoita maailmalta.
Konsertteihin on vapaa pääsy.
Seuraa ajantasaista infoa konserttien
toteutumisesta.
www.kallionseurakunta.fi
www. urkukesa.fi

Anima mea – mietiskelevän laulun tunti
Keskiviikkoisin klo 18–19. 2.6., 16.6.
4.8., ja 18.8. Laulamme Kallion seurakunnan Hiljaisen rukouslaulumessun
ja Hiljaisen rukouslaulun kelttimessun lauluja. Laulujen ohjaajana toimii
Hilkka-Liisa Vuori. Zoomissa pidettävä
verkkohartaus. Vapaa osallistuminen.
Mietiskelevän laulun tunti on verkossa
tarjolla siihen saakka, kunnes on mahdollista taas viettää Hiljaista rukouslaulumessua normaalisti kirkossa.

Yhteislaulua
Kallion kirkkopuistossa

Hiljaisen rukouslaulun peruskurssi alkaa
17.8. ja jatkokurssi 14.9.

YHTEINEN SÄVEL
Kanttorit laulattavat toivelauluja Kallion
kirkon edustalla.
Voit lähettää laulutoiveesi musiikkia
Kallion kirkossa Instagramiin tai
Facebookiin @musiikkiakallionkirkossa.
Toiveet voi lähettää suoraan myös
kanttoreiden sähköpostiin
tommi.niskala@evl.fi ja
vivika oksanen@evl.fi.
Torstaina klo 19
17.6. Kallion kirkkopuistossa
22.7. Alppilan kirkon pihalla
19.8. Kallion kirkkopuistossa

”Kesässä iloista on,
että ihmiset voivat
tulla taas Urkukesän
konsertteihin”.
Olli Pyylampi,
urkuri
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alppilan kirkon kesä
Alppilan kirkon
kesäkahvila
Kesäkahvila on auki keskiviikkoisin
2.6.–30.6. klo 12–14.
Tervetuloa keskustelemaan
kahvikupposen äärelle ja tapaamaan
tuttuja ja tuntemattomia.

Kassijako
tiistaisin klo 11 eteenpäin
keskiviikkoisin klo 16 eteenpäin
Ruokajako on osa Waste&Feasthävikkiruokailuketjua.
Pysymme take-away-ravintolana
suojellaksemme toisiamme koronan
leviämiseltä. Saat ateriakassin mukaasi
Alppilan kirkon ala-aulasta
Kassin hinta on 2–6 e! Perhekassi 8 e.
Maksamalla enemmän tuet projektimme
jatkumista. Maksutapa vain käteinen.
Kesän viimmeinen ruokajako 23.6.
Tulethan kirkolle vain terveenä.
Lämpimästi tervetuloa!

Heinäkuussa myös mahdollisesti
POP-UP -kahvilaa ja muuta
mukavaa!
Seuraa Waste&Feastin
somekanavia
ja pysyt mukana!
Fb: Waste & Feast Alppila
Ig: wastefeastalppila
Kuvat: Jani Laukkanen
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Alppilan kesäjuoma

Alppilan Granola

1 rkl raparperisiirappia
1 dl kuplivaa kivennäisvettä
1 dl alkoholitonta kuoharia tai
lehtikuohua
Jääpaloiksi pakkasesta marjoja &
koristeeksi kesän tuoreyrttejä,
esim. minttua tai rosmariinia
1. Yhdistä aineet & nauti auringossa!
Mieti kesää ja anna mielen levätä!

5 dl hiutaleita
1 dl auringonkukansiemeniä
1 dl kurpitsansiemeniä
1 dl kookoshiutaleita
2 dl vaaleaa siirappia hellästi
kattilassa kuumennettuna
1 dl kuivattua aprikoosia paloiksi
leikattuna
1 dl kuivattua karpaloa
1. Yhdistä hiutaleet, siemenet ja
kookoslastut. Levitä seos pellille
leivinpaperin päälle. Paahda 180
asteisessa uunissa noin 5 minuuttia
(tarkkaile paahtumista).
2. Ota pelti pois uunista ja sekoittele
lastalla. Kaada joukkoon varovasti
kuumennettu siirappi ja sekoittele
seosta, kunnes se on tasaista.
3. Laita pelti takaisin uuniin ja
paahda granolaa vielä noin 5 minuuttia
(tarkkaillen seoksen tummumista).
Ota pois uunista ja anna jäähtyä
kunnolla!
4. Sekoita muut aineet joukkoon.
5. Mysli on valmista!
Säilytä kannellisessa lasiastiassa tai
paperipussissa.
Ripottele kesäherkkujen päälle.
Kokeile vaikka jäätelön kanssa!

Alppilan kesä-granola-bowl
1 dl kesän kypsyttämiä hedelmiä
paloina
1 dl paksua jogurttia tai
kaurajogurttia
1 dl Alppilan omaa granolaa
1. Kokoa kerroksittain kulhoon tai
korkeaan lasiin. Jos kokoat kannelliseen lasipurkkiin, voit ottaa
mukaan kesäretkelle!
Muista säilyttää kylmässä.
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arjessa elävä kirkko
Päiväkansa- ikäihmisten ryhmä

Kuule minua – hengitän sinua

kävelee kesäkuussa maanantaisin 7.6. ja
14.6. klo 12–13.30, jos tilanne sallii.
Kävelyssä huomioidaan turvavälit ja
osallistujamäärät. Ryhmä jaetaan tarvittaessa kahtia. Mukana Nina Klemmt
ja Sinikka Mäki. Lähtö Alppilan kirkon
edestä. Tiedustelut: Nina Klemmt
p. 050 304 6823.

Hiljaisuuden ja luovan toiminnan illat
Teamsissa 1.6. 2.6. 3.6 . ja 4.6. klo 18–19.
Illat ovat toisiinsa liittyviä kokonaisuuksia. Illoissa ollaan yhdessä muun muassa
runojen, kuvien, rukouksen ja hiljaisuuden
elementtien äärellä. Joka ilta jää tilaa
myös keskustelulle. Matkakumppaneina
Teamsissa ovat diakoni ja ohjaaja Päivi
Peittola KRS ja Rekolan seurakunta sekä
Nina Klemmt Kallion seurakunnasta.
Ilmoittautuminen Kallion seurakunnan
nettisivujen kautta
www.kallionseurakunta.fi

Torstaina iltapäivällä
alkaa taas!
Tervetuloa Kallion kirkkoon 9.9. klo 13.
Vieraana on muusikko Arja Saijonmaa.
Häntä haastattelee Päivi Istala.
Muita vieraita ovat syksyn kuluessa:
Juha Kotilainen
Matti Hyökki
Torsti Lehtinen
Kjell Westö
Eeva-Leena Pokela
Arja Saijonmaa
Lauri Maijala

Tukea ja iloa parisuhteeseen
kesällä
Kesä, aurinko ja loma. Kaiken siis pitäisi
olla hyvin, mutta jokin tökkii parisuhteessa? Solmut, joita ette saa auki tai vuorovaikutus, joka ei vaan toimi.
Älä jää murehtimaan asiaa, vaan ota
yhteyttä Solmuja parisuhteessa- sekä Toimiva perhe- ja vuorovaikutus
-ohjaajaan pappi Pauliina Lindforsiin.
Tapaamiset etänä tai livenä kesä- ja
elokuussa. p. 050 4620 987
pauliina.lindfors@evl.fi.
Lisätietoja löydät sivuilta
www.parisuhdejaperhe.fi

Naisten voimavarapäivä
La 19.6. klo 11–15
Päivä pidetään Alppilan kirkolla tai
verkossa. Päivässä etsitään yhdessä arjen
voimavaroja kirjoittamisen, kuvatyöskentelyn, runouden ja keskustelun avulla.
Osallistuja tuo mukanaan tussit, puuvärit
sekä omat paperit ja lyijy- tai kuulakärkikynät. Osallistujan tulisi varautua näillä
välineillä silloinkin, jos päivä toteutetaan
etänä. Matkakumppanina päivässä on
diakoni/kirjoittamisen ohjaaja/retriitinohjaaja Nina Klemmt. Tiedustelut: Nina
Klemmt p. 050 304 6823.

Pop up! – toiminnan hengessä
Aikuisille työikäisille suunnattuja
tapahtumia on kesällä. Nämä varmistuvat
myöhemmin. Toiminta on ns. kaupunkiluonto- tai kaupunkivaelluksia pienillä
hengellisillä elementeillä, yhdessäololla ja
rennolla keskustelulla.
Tiedustelut: Nina Klemmt
p. 050 304 6823.
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JUMALANPALVELUKSET

Kansanlaulukirkko
Su 20.6. Alppilan kirkko klo 16.

Jumalanpalvelukset striimataan toistaiseksi. Ne ovat nähtävillä Kallion
seurakunnan YouTube- kanavalla.
Läsnäolosta messuissa:
messut toimitetaan kulloisenkin
pandemiaohjeistuksen mukaan.

Juhannuspäivän
kansanlaulukirkko

La 26.6. Kallion kirkko klo 10.

Kallion kirkon messu

18.7. Klo 10. Tervetuloa kuuntelemaan
nimikkolähettimme Ilse Paakkisen saarnaa.
Liturgina kirkkoherra Riikka Reina.

Messut sunnuntaisin
Kallion kirkko klo 10.
Alppilan kirkko klo 16.

Sateenkaarityö

Iltamessut Kallion kirkossa tiistaisin,

Pride-viikon
sateenkaarijumalanpalvelus

keskiviikkoisin ja torstaisin klo 18.
Mikäli kesällä on kokoontumisrajoituksia, pidämme messujen tilalla ehtoollishetkiä.
Ehtoollishetket Kallion kirkossa
ti, ke, to klo 18 ja 18.30.
Sunnuntaisin klo 12 ja 12.30.

Pe 2.7. klo 18 Kallion kirkossa
saarna: Tarja Pyykkö
liturgi: Jaana Partti
avustaa: Anna Iivanainen
kanttori: Kimmo Puunenä, mukana
Ääniset-kuoro

Sateenkaarimessu

ERITYISMESSUJA KESÄLLÄ

La 28.8. klo 17 Alppilan kirkossa.

Monikulttuurinen messu
Su 23.5. Alppilan kirkko klo 13.
Helluntai on kirkon syntymäpäivä
Monikulttuurinen ja musiikillisesti
rikas helluntaipäivän messu toteutetaan
yhdessä Alppilan kirkolla kokoontuvien
erikielisten messuyhteisöjen kanssa.
Seurakuntien jäsenet avustavat messussa
suomeksi, viroksi, unkariksi, kiinaksi,
englanniksi jne.
Messua voit seurata kännykän, tabletin
tai tietokoneen välityksellä kotoa käsin.
Messuun voit osallistua myös myöhemmin, sillä video on katsottavissa Kallion
seurakunnan YouTube-kanavalla
messun jälkeenkin.
Tervetuloa juhlimaan kirkon
syntymäpäivää kanssamme!

Kallion seurakunnan
YouTube-sivuilta voi
katsoa niin
suorat lähetykset
kuin muutkin videot.
Suora nettiosoite on
www.youtube.com/c/Kallionseurakunta1912
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NUORET
Leiriä ei unohda ikinä

O

masta riparista on jäänyt varmasti jokaiselle jotain mieleen.
Toiset sanoisivat leiriään jopa
ikimuistoiseksi. Isosena oleminen leireillä
on meille ollut vielä omaakin riparia
ikimuistoisempaa.
Riparilla nuoret itsenäistyvät ja oppivat
sekä kehittävät omaa uskon- ja
muuta elämäänsä, mutta kaikista eniten
rippileireiltä isosillekin yhä uudestaan
ja uudestaan jää käteen uusi kehittynyt
“minä” joka on oppinut paljon sosiaalisia
taitoja, heittäytymistä, luovuutta, sekä
luottamaan itseensä enemmän.

ylimääräistä aikaa, joka yleensä käytetään
lepäämällä tai eri vapaa-ajan aktiviteettien parissa muiden isosten kanssa.
Ihania leirimuistoja on kertynyt jo aika
paljon. Jenny muistaa erityisesti erään
riparin jolla ei ollut uintimahdollisuutta
leirialueella. Oli tosi lämmin heinäkuun
viikko.
”Lähdimme bussilla lähimmälle Loviisan
uimarannalle koko porukka. Samalla
leirillä ehkä ikimuistoisinta kuitenkin
oli vesisota. Vesisodassa oli mukana
niin riparilaisia kuin isosiakin. Halasin
yhtä riparilaisista isolla nurmikkoalueella ja sillä hetkellä, kun hän päästi irti,
kollegaisoset heittivät niskaani 50 litraa
vettä. Tämän jälkeen mentiin nuotion
ääreen lämmittelemään ja syömään
grilliruokaa.” Eli kaikki kuitenkin voitti.

Isosena oppii kantamaan vastuuta, tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa ja
oppii toimimaan monenlaisissa tilanteissa. Isosilla on leireillä myös apunaan
apuohjaajat ja tietysti työntekijät.
Isosena ihan parasta on nähdä viimeisinä
päivinä hyvin ryhmäytynyt ripariporukka, jossa kaikilla on hauskaa. Se on
itsellekin hyvän työn merkki.

Jarnon lempileiri tähän saakka sijaitsi
kuuden tunnin ajomatkan päässä.
”Taitoimme matkan yökköporukalla
omalla autollani bussin perässä, jossa
leiri oli. Leirillä pääsin työskentelemään
yökkönä, eli yövalvojana. Pääsin toimimaan myös paljon isosten tukena ja mentorina, ja sain kantaa muutenkin enemmän vastuuta. Järjestimme yökköjen
kesken parhaat leiriolympialaiset ja
vedimme kovimmat sketsit.
Ihanimmaksi muistoksi jäi kuitenkin
loppuviikon lettujen paisto.
Menimme koko leirinä kodalle joka
oli kirjaimellisesti keskellä metsää ja
paistoimme siellä itse yhdessä lettuja.
Meillä oli isosiin ja työntekijöihin liittyvä
tietovisa riparilaisten kesken.
Yhteishenki oli parhaimmillaan.”

Rippileiri isosena ei ole ihan samanlainen
kuin leiriläisenä. Isosena ei ole omia
oppitunteja. Niiden sijaan suunnitellaan
ja valmistellaan päivän ohjelmaa tai
ollaan oppitunneilla apuna. Yhteisen
suunnittelun jälkeen toteutetaan eri
ohjelmia johdetulla aikataululla, mutta
oma-aloitteisesti. Vastuun kantaminen
on suuri ja tärkeä osa leirin työtä.
Isoset ryhmäyttävät riparilaisia ja ovat
koko viikon heidän tukenaan ja seuranaan, sekä opastavat riparilaisia eri
tehtävissä. Viikko ei ole koskaan tylsä.
Päivän kohokohtana toimii monille Isosten suunnittelema ja vetämä iltaohjelma.
Jos päivän työt tehdään hyvin jää isosille
16

Katso
nuorten
kesän
tapahtumat
seuraavalta
sivulta
Kirjoittajat ovat Kallion nuorisotyön pitkäaikainen luottohenkilö
Jarno, sekä tavoitteellinen ja
tinkimätön leirikone Jenny

Seuraa meitä somessa
talolle.fi
www.talolle.fi
Lisätietoja Kallion seurakunnan
nuoristyöstä tai rippikouluista:
nuorisotyönohjaaja
Elina Kaikkonen p. 050 313 6126,
elina.kaikkonen@evl.fi.
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Nuorten rippikoulutyö
Kallion seurakunnassa

Leirien lisäksi Nuorten Talolla,
Toinen Linja 8, on jokaisena
kesätorstaina 11.6.–12.8.
klo 16–12 yhteisöruokailu
grillaillen.

Rippikoulutyö käynnistyy vuosittain
lokakuussa ilmoittautumisilla ja tämän
vuoden Kallion rippikoululaiset ovat
suorittaneet tammikuusta asti rippikoulua etätapaamisissa sekä pelillisellä
tehtäväalustalla. Myös rippikoulun
isoset, yövalvojat, apuohjaajat ja leiristä
vastaavat työntekijät ovat valmistelleet
huikeita juttuja jokaiselle leirille.

Samassa osoitteessa myös seuraa, koripalloa, biljardia, pöytäfutista, lautapelejä, pleikka, xbox, nintendo switchejä,
leffaa, musaa, saunavuoroja, podcastien
ja monenlaisen taiteen tekemistä – ja
melkein mitä vaan keksit ehdottaa,
järjestetään!
Kaikki kesän riparilaiset ovat
tervetulleita mukaan!

Rippikoulun seurakuntajaksot on nyt
suoritettu ja kesän leirejä odotellaan
kuin kuuta nousevaa. Ihmisiä, vuorovaikutusta, naurua, syvällistä keskustelua,
uintia ja uusia kavereita!

Nuorten rippikouluihin 2022 ilmoittautuminen alkaa lokakuussa netissä.
Seuraamalla talolle.fi instagramia tai
Kallion seurakunnan facebook-sivua saat
tietoa lähenevästä ilmoittautumisesta.
Kaikille vuonna 2007 syntyneille lähetetään kirje rippikoulusta myös kotiin
ilmoittautumisohjeineen.

Kallion kesän
rippileirit 2021
Leiri I 7.–14.6. Savonlinnassa,
konfirmaatio 22.8. Kallion kirkossa
Leiri II 28.6.–5.7. Kirkkonummella,
konfirmaatio 29.8. Kallion kirkossa
Leiri III 19.–26.7. Helsingissä,
konfirmaatio 5.9. Kallion kirkossa

Talolla grilli-illat
kesä-heinäkuussa
torstaisin 10.6.–12.8. klo 16–21.
Paikalla työntekijöitä ja nuoria eri
seurakunnista. Tarjolla ruokaa, musiikkia ja hyvää seuraa!
Lisätietoja ja mahdolliset viime hetken
infot Instagramissa tilillä @talolle.fi,
sekä Elinalta 0503136126 tai
elina.kaikkonen@evl.fi.

Lisäksi riparilaisille ja isosikäisille nuorille
järjestetään kesällä pop up –tyyppistä
toimintaa, esimerkiksi päiväretkiä ja
tapahtumia. Lisätiedot Elinalta.
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apua ja tukea
PAPPI TAVATTAVISSA

Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle
ma, ti 9–10 ja to klo 12–13.
P. 09 23403618, voit myös tulla varaamaan ajan Alppilan kirkolle osoitteeseen
Kotkankatu 2, 2 krs.
Diakoniatyöntekijän kanssa voit keskustella
mieltäsi askarruttavista asioista. Voit
kysyä neuvoa myös läheisesi puolesta.

ti, ke, to 15–17 Kallion kirkossa
su klo 16–18 Alppilan kirkossa
sekä sopimuksen mukaan.
Kallion kirkko on avoinna ma–pe
klo 7–21, la–su klo 9–19.
Itäinen papinkatu 2, 00530 Helsinki.

Kuva: Jani Laukkanen

DIAKONIA

”Iloa on yhdessäolo,
kiireettömyys ja
hetkiin pysähtyminen:
mökkeily,
retkeily, rantasauna,
mustarastaan laulu ja
kesäillassa jaetut
naurut.”
Lauri Grünthal,
seurakunnan
luottamushenkilö
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SUVIVIRSI
1. Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.
2. Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs, Jumala,
ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta.
3. Taas linnut laulujansa
visertää kauniisti.
Myös eikö Herran kansa
Luojaansa kiittäisi!
Mun sieluni, sä liitä
myös äänes kuorohon
ja armon Herraa kiitä,
kun laupias hän on.

Lumikin soittaman
Suvivirren voit katsoa
Kallion seurakunnan
YouTube-tililtä

