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Eräänlainen  
taustatyön tekijä

Nuorten Talolla on vietet-
ty kesän ajan nuorten 
grilli-iltoja. Kesän lopul-
la nuoret saivat erityisen 
vieraan, kun Kallion seu-

rakunnan kirkkoherra Riikka Reina 
saapui paitsi grillaamaan ja keskuste-
lemaan, myös vastamaan nuorten kysy-
myksiin työstään ja muusta seurakun-
nan toiminnasta. 

Riikka itse tiivisti työnsä kuvaamalla 
sitä yksinkertaisesti seurakunnan joh-
tajan tehtäväksi. Kirkkoherra vastaa 
seurakunnan työyhteisöstä, taloudesta, 
hallinnosta, mutta myös alueen hengel-
lisestä elämästä ja siitä, että seurakunta 
vastaa seurakuntalaisten tarpeisiin. 

Eräs isonen totesi tehtävistä kuul-
tuaan kirkkoherran tekevän tausta-
työtä. Riikka hyväksyi nauraen tämän 
määritelmän. 

Illan keskustelut liikkuivat 
vaihtelevissa aiheissa, mutta 
monessa keskustelijassa nä-
kyi halu ja kyky osallistua ja 
vaikuttaa siihen työhön, jot-
ka seurakunta tekee nuorten 
parissa. 

Nuoret esittelivät kirkko-
herralle toiveita erilaisista 
koulutuksista, joita seurakunta 
voisi järjestää nuorille isoskou-
lutuksen jälkeen. Innokkaat 
nuoret toivat myös esiin halun-
sa osallistua uusien isosten kou-
luttamiseen.

Nuorisotyön tiimipaitoihin ja -huppa-
reihin on painettu seurakunnan arvot 
”arki, armo ja rakkaus”. 

Niiden alkuperä mietitytti nuoria, 
ja Riikka oli iloinen saadessaan kertoa 
arvojen perusteista: "Jokaisella yhtei-
söllä on omat arvonsa: niin myös Kal-
lion seurakunnalla ja sen nuorisotyöllä. 
Rakkaus muistuttaa siitä, että Jumala 
rakastaa juuri sinua, ja olet suuri ihme. 
Arki muistuttaa siitä, että se Jumalan 
rakkaus on just arjen juttu, eli suurem-
paa kuin mikään rakennus tai hetki 
elämässä. Ja kolmas eli armo on 
sitä, että saamme palata rakkau-
teen ja arkeen saamme palata 
joka kerta uudestaan – mo-
kien jälkeenkin.”

Illan aikana grilliherkut 
kävivät kaupaksi ja yhtä her-
kullista oli keskustelukin. 

Teksti: Esa-Pekka Helanne
Kuvat: Mika Nuorva,  
Esa-Pekka Helanne

Toimitus Katri Malmi, Rebekka Naatus, Mikko Saari,  
Visa Viljamaa ja Hanna Yletyinen  

Graafinen suunnittelu Josefina Hatara Design  
Kannen kuva Salla Merikukka / Merikukkanen Photography

- näin tiivistää eräs isonen seurakunnan johtajan Riikka Reinan työroolin.  

M uutin Vaasankadulle helmi-
kuussa 2022. Ensimmäistä 
kertaa elämässäni asun pai-

kassa, joka yltää säännöllisesti uutisotsi-
koihin. Puolivakavissani kerron kavereil-
le, että joka toinen viikko kotiin tulessani 
pääsen tarkistamaan, onko joku hengissä. 

Oikeasti kyse ei tietenkään ole huvitta-
vista anekdooteista vaan vakavasta todel-
lisuudesta. Päihteiden käyttö ja pahoin-
vointi lyövät silmille tavalla, jota en ole 
ennen kokenut. Muutaman ensimmäi-
sen asuinkuukauden aikana olen ehtinyt 
kerran soittaa ambulanssin ja useamman 
kerran tarkistaa, onko sellaiselle tarvetta. 
Nämä kokemukset ovat totta.  

Samalla vastaan on tullut toisenlaisia 
ensimmäisiä kokemuksia. Ensimmäistä 
kertaa elämässäni joka kerta, kun lähden 
auttamaan, joku muu onkin jo paikalla. 
Ambulanssi on jo soitettu. Ensimmäis-
tä kertaa elämässäni minulla on naapu-
rit, jotka tuovat yskänlääkettä, kun yskin 
influenssassa keuhkoni pihalle. Kun po-
liisi pyytää Facebook-ryhmässä ajatuk-
sia siitä, miten Piritoria pitäisi rauhoit-
taa, merkittävä määrä ihmisiä vastaa, et-
tä tänne tarvitaan päihdepalveluita eikä 
häätötalkoita. 

Aika usein auttaminen katsoo ylhääl-
tä alas. Se, jolla on kaikki kunnossa an-
taa armopaloja sille, jolla ei ole. Vaasan-
kadulla olen nähnyt monta kertaa aut-
tamista, joka katsoo viereen, ihmisen 
välittämistä toisesta ihmisestä. Ajattelen, 
että olen nähnyt esimerkkejä siitä, mitä 
kristityn elämän pitäisi olla.  

Katri Malmi, Kallion seurakunnan jäsen  

OPPITUNTI 
KRISTITYN 
ELÄMÄÄN 

Kirjeitä Kalliosta
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M iten onnistua 
m u u t o k s e s s a ? ” 
Siinä on kysymys, 
jonka ympärille on 
rakentunut koko-

naisia ammattialoja, ja jonka äärellä 
pyörivät niin terapeutit kuin toimit-
tajatkin. Joka päivä media pursuaa 
tarinoita onnistumisista: Siitä, kuin-
ka burnoutin kokenut konsultti lähti 
luontoyrittäjäksi. Tai kuinka pohjal-
le vaipunut perheenäiti löysi uuden 
suunnan. Naistenlehdet kirjoittavat 
ohjelistoja: ”Näillä viidellä keinolla 
saat uuden elämän!” 

Darravapaan Laura Wathén 
ja Katri Ylinen kuvaavat elämän-
muutosta toisin. ”Ei se ole mikään 
HS Visio -tarina”, Ylinen toteaa. 
Muutos vaatii taistelua, rankkoja-
kin prosesseja, höpsöjä sääntöjä it-
selle, lankeamisia ja niistä eteenpäin 
jatkamista. Joskus muutos tuntuu 
mahdottomalta. Muutokseen sekä 
Ylinen että Wathén ovat kuitenkin 
kyenneet ja nyt he kertovat, millai-
nen prosessi se oli.

Keväällä 2021 Wathén ja Ylinen löy-
sivät toisensa ja perustivat yhteisen 
Instagram-tilin nimeltä Darrava-
paa. Se oli kahden nuoren aikuisen 
projekti: tili, jossa he kertoivat elä-
mästä ilman alkoholia. Nyt puolen-
toista vuoden jälkeen Darravapaata 
seuraa Instagramissa yli 23 000 ih-
mistä. Yhteisön keskusteluryhmis-

Darravapaan Katri ja Laura onnistuivat  
isossa elämänmuutoksessa.

sä on mukana satoja aktiiveja. He 
ovat tehneet Ylelle podcastia ja Yli-
seltä on juuri ilmestynyt kirja Aamu 
ilman darraa. Keväästä 2022 läh-
tien Wathén ja Ylinen ovat järjestä-
neet Kallion Kaikussa Sober Furious 
-bileitä eli klubi-iltoja ilman pisa-
raakaan alkoholia. Mistä on kyse?

Wathénilla ja Ylisellä on 
molemmilla ollut ongelmia 
alkoholin käytön kans-
sa. Äkkiseltään se yllät-
tää. Julkisuudessa Darra-
vapaa kuvataan usein trendikkääksi 
ilmiöksi. Siihen liittyvät pastellivä-
rit ja mielikuvat hyvinvoivista ihmi-
sistä, jotka kokeilevat jännittäviä al-
koholittomia bileitä. Mielikuva tun-
tuu molemmista hassulta: ”Kaikki 
on koko ajan, että kun te puhutte 
tästä sober curious -ilmiöstä. Eihän 
me edes puhuta siitä! Mehän ollaan 
koko ajan raittius, raittius, raittius!” 
Ylinen nauraa.

Haastattelun kuluessa käy selväk-
si, että juuri näin on. Wathén on lo-
pettanut juomisen 19-vuotiaana jo 
kymmenen vuotta sitten. Ylisellä 
taas alkoholiton elämä on tuoreem-
paa, vuodelta 2019. Molemmat ku-

”Taikaratkaisua  
ei ole”

Julkisuudessa  
Darravapaa  

kuvataan usein  
trendikkääksi ilmiöksi.

vaavat aikaisempaa alkoholin käyt-
töään tavoilla, jotka eivät kuulosta 
ihan tavalliselta bilettämiseltä. 

”Käytin alkoholia siihen, että sää-
telin tunteitani. Olin silloin lukiossa 
ja mulla oli hirveä stressi, ja joka viik-
ko odotin vaan, että pääsen nollaa-
maan”, Wathén kertoo. 

Ylinen taas kuvaa sitä, kuinka hän 
oli aina juonut paljon, eikä ollut sitä 
juuri kyseenalaistanut, mutta viimei-
sempinä vuosina alkoi selvästi huo-
nompi kierre: ”Tunnistan tosi hy-
vin tuon, mitä Laura sanoi siitä, et-
tä juo tunteiden säätelyyn. Mulla oli 
selkeästi burnout ja masennus, mut-
ta sen sijaan, että olisin hoitanut nii-
tä, yritin hukuttaa ne juomalla. Mä en 
juonut sillä tavalla, että olisi mennyt 
työ ja parisuhde, mutta join niin pal-
jon, että siitä ei olisi seurannut mitään 
hyvää. Onneksi tajusin sen siinä vai-
heessa, kun se oli vielä mun päätettä-
vissä. Koska musta tuntuu, että vähän 
siitä eteenpäin se ei enää olisi ollut.”

Usein mielikuvaan alkoholiongel-
masta liittyy ajatus siitä, että ollaan 
jo pohjalla. Työt ja perhe kärsivät 
merkittävästi. Siksi Wathén ja Yli-
nen kokevat joskus, ettei heitä oteta 
aivan toisissaan. 

”Somen kautta tulee kommenttia 
että ’meeppä takas juomaan ja tuu 
sitten puhumaan.’ Että et ole juonut 
tarpeeksi”, Ylinen kertoo. ”Se on tosi 
hassua, että joidenkin mielestä sä et 
voisi puhua tästä ennen kuin sä olet 
ojan pohjalla tai katkolla. Mä voin 
rehellisesti sanoa, että mä olen yl-
peä siitä, että mä lopetin ennen si-
tä”, Wathén toteaa.

Siitä ei ole epäilystäkään, etteivät-
kö sekä Wathén että Ylinen ole jou-
tuneet tekemään kovaa työtä muut-
taakseen elämäänsä. Ulkopuolelta 
ei ole välttämättä aina helppo näh-
dä, mitä kaikkea se on vaatinut. Kyse 
ei ole vain tekemisestä vaan identi-
teetistä. Molemmat kertovat, kuinka 
alkoholi haukkasi merkittävän osan 
viikosta. 

Katri Ylinen (vas.) ja 
Laura Wathén  
perustivat Darravapaa 
nimisen Instagram- 
tilinsä kertoakseen 
elämästä ilman  
alkoholia.
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tykkäsi tehdä ennen kuin alkoholista 
tuli se kaikkein kivoin juttu. 

Wathén taas tiivistää oleellisim-
man muutoksen näin: ”Mä haluan, 
että mun elämä on muutenkin kivaa. 
Haluan, että mun elämä on onnellis-
ta ja hyvää niin, että mun ei tarvit-
se paeta sitä mihinkään. Haluan olla 
itseni kanssa niin hyvässä paikassa, 
että en tarvitse rohkaisua alkoho-
lista.” Molemmat kuvaavat, kuinka 
kaiken työn ja vaikeiden prosessien 
seurauksena he ovat nyt enemmän 
sellaisia ihmisiä kuin haluavat olla. 
Ei tietenkään niin, että kaikki ongel-
mat olisivat ratkenneet kuin taikais-
kusta, mutta kapasiteettia on vapau-

tunut monien asioiden käsittelyyn ja 
työstämiseen.

Nyt molemmat ovat siinä kohdassa, 
jossa heistä voi kirjoittaa niitä perin-
teisiä lehtijuttuja. Vaikeudet on selä-
tetty, ja Darravapaa tuo jo elannon. 
Voittajatarina? Yliselle ja Wathénil-
le keskeistä tuntuu olevan se, että he 
voivat nyt tarjota muille ihmisille sitä 
apua, jota he olisivat itse kaivanneet. 

”Silloin, kun mä lopetin juomi-
sen, mä olin yksin. Ei kymmenen 
vuotta sitten puhuttu näistä asiois-
ta”, Wathén sanoo. Darravapaan so-
meryhmissä ihmiset eivät ole yksin. 
”Meillä on chatit Telegramissa. Niis-
sä on satoja ihmisiä. Porukka on saa-
nut sieltä uusia ystäviä ja käy pikni-
keillä Turussa, Tampereella, Kuo-
piossa… Me voidaan käyttää tätä tilaa 
siihen, että saatetaan ihmisiä yh-
teen”, Ylinen kertoo. Paljon helpom-
paa on tehdä muutoksia silloin, kun 
siinä on muut ihmiset ympärillä.

Entä se muutostarinaan kuulu-
va ohjelista? Wathén ja Ylinen ovat 
tehneet selväksi, että taikaratkaisua 
elämänmuutokseen ei ole. Joitakin 
viisaita neuvoja heillä on kuitenkin 
antaa:

1. Aseta lyhyen aikavälin tavoittei-
ta. Koko oma identiteetti ei muutu 
kerralla. Voi päättää, että tänä  
viikonloppuna pysyn päätöksessä.
2. Innostu uudesta. Ympäröi  
itsesi asioilla, jotka liittyvät uuteen 
elämäntapaan. 
3. Kerää ympärillesi ihmisiä,  
jotka tukevat sinua päätöksessäsi.
4. Täytä tyhjä tila. Vanhojen  
tapojen tilalle oli tärkeä löytää  
jotain uutta: uusia harrastuksia ja 
asioita, jotka tuovat iloa.
5. Identiteetti ei lopulta ole  
muuta kuin rutiineja, joita toistaa 
päivittäin. 

Teksti: Katri Malmi
Kuvat: Salla Merikukka / Merikukkanen 
Photography

”Käytin alkoholia siihen, 
että säätelin tunteitani. 

Olin silloin lukiossa ja 
mulla oli hirveä stressi, ja 
joka viikko odotin vaan, 

että pääsen nollaamaan.”

Lue lisää: www.darravapaa.fi

S yksyllä arki palaa takaisin 
vanhoihin uomiinsa kesän 
taittuessa syksyksi. Lomien 

ja kesän vapauden jälkeen helposti 
löytää itsensä pohtimasta, mistä löy-
täisi uutta motivaatiota ja intoa ar-
keen, kun kiireet ja huolet hiipivät 
taas elämään. Vaikka syksy tarkoit-
taa arjen paluuta, toisaalta se on hy-
vä hetki myös uusille aluille. Uuden 
alun ei tarvitse välttämättä olla edes 
suuri voidakseen antaa intoa. Koh-
tuullinenkin muutos voi antaa uutta 
virtaa ja motivaatiota aherrukseen. 
Uudet harrastukset, uudet ihmiset 

tai jonkin muun muutoksen tekemi-
nen elämässä voivat antaa perspek-
tiivejä, joita ei ole ennen tajunnut-
kaan. Syyskauden alkaminen antaa 
sillekin hyvän mahdollisuuden. 

Mahdollisuus uusiin alkuihin on 
tärkeää myös hengellisen hyvinvoin-
nin kannalta. Maalliset murheet voi-
vat viedä joskus ihmistä lähemmäk-
si Jumalaa, mutta toisaalta huolet 
voivat myös viedä elintilan hengelli-
seltä kasvulta. Avoin mieli on lopul-
ta avoin myös hengelliselle kasvulle 
ja siksi sen virkistäminen kannattaa. 

Kristityn elämä on muutenkin 

täynnä uusia alkuja ja uusia mahdol-
lisuuksia. Elämässä tekee joskus hy-
vää kääntää uusi lehti ja erityises-
ti siihen kannustaa lupaus siitä, että 
Jumalan silmissä jokainen ansaitsee 
aina uuden mahdollisuuden. Juma-
la ei muistele virheitä, vaan uuden 
lehden saa kääntää, vaikka olisi tul-
lut töppäiltyäkin. Ja mikä tärkeintä, 
Jumalan silmissä riittää, vaikka min-
kään uuden alun tekemiseen ei juuri 
nyt olisikaan voimavaroja. 

Voimaa, iloa ja siunausta syksyysi!  
Esa-Pekka Helanne, seurakuntapastori 

Kirjeitä Kalliosta

ILOA UUSISTA ALUISTA 
Jokainen ansaitsee aina uuden mahdollisuuden. 

mun identiteettiä, mulle tuli siitä 
identiteettikriisi. En oikein tiennyt, 
että kukahan mä olen, jos en juo”, 
Ylinen kertoo. Hän kuvaa, kuinka 
hän jopa vähän hassulta tuntuval-
la tavalla kokeili monenlaisia uusia 
harrastuksia ja etsi sitä, mistä hän 
oikeasti pitää. Hän palasi jopa lap-
suuden muistoihin ja mietti, mitä 

Syksyllä 
tapahtuu

”Kun sä lähdet illalla juomaan, 
niin se on siinä. Humalaa ei voi lo-
pettaa näin sormia napauttamalla. 
Siinä menee koko ilta ja sitten vielä 
seuraava päivä”, Ylinen kuvaa. Siksi-
kin juomisen lopettamiseen on mo-
lemmilla liittynyt merkittävä oman 
elämän uudelleen rakentaminen. 

”Koska juominen oli niin iso osa 

» Torstaisin uskonto, politiikka, kult-
tuuri ja päivänpolttavat kysymykset 
kohtaavat Kallion kirkossa.  
Torstaina iltapäivällä -tilaisuudet 
torstaisin klo 13.
» Eläkeläisten tapaamiset Kallion 
kirkon Kappelisalissa ja Merihaan 
Kylätuvalla (Haapaniemenkatu 14) 
keskiviikkoisin klo 13–14.30. 
» Päiväkansa Alppilan kirkolla  
maanantaisin klo 13–14.30. 
» Aikuisten kurssi-, hiljentymis-  
ja harrastetoiminnan sekä tapah-
tumat löydät netistä. Sieltä löydät 
myös esiintyjät ja tiedot mahdollisis-
ta muutoksista kallionseurakunta.fi.

» Ruokailut tiistaisin  
Alppilan kirkolla klo 11–13 ja  
keskiviikkoisin klo 17–18.30.

» Aamupuuro tiistaisin  
klo 8.30-10.30 kerhotilassa  

Siltasaarenkatu 28. 
» Hinnat 1–2,5 euroa.
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Mitä kuvaat, kun kädessäsi 
on kertakäyttökamera,  

jonka kuvat tallentuvat filminauhalle,  
eikä niitä voi poistaa, filtteröidä tai  

muokata meemiksi? Vasta kun kamera 
avataan ja kuvat teetetään,  

niiden sisältö paljastuu.

Miltä elämä 
tuntuu ja 
näyttää?

Viisi kertakäyttökameraa  
kiersi kesällä kesäleirillä, 
kaduilla ja juhlapäivässä.  

Kuvat näyttävät,  
miltä ihmiset, paikat ja 
 kohtaamiset tuntuivat  

juuri sillä hetkellä.  
Kokosimme tähän muutamia 

kuvia, joiden kautta  
pääset katsomaan, miltä  

kesä 2022 näytti. 

"Ihan vaa bongailin 
asioita ja juttuja, jotka 

kiinnitti huomion, ku 
kävelin kaupungilla.
Pari maisemakuvaa 
ja sit yksityiskohtiin 

tarkentuvia."
- Jaakko

Kesäkerholaiset  
kuvasivat leiripäiviä 

maalla ja kaupungissa.

"Meille tärkeitä 
teemoja olivat perhe 
ja ystävät. Halusimme 

kuvilla tuoda ilmi, 
kuinka nämä aiheet 

yhdistävät, vaikka väli-
matkat ovatkin suuria. 
Vaikka ystävät asuvat 
toisessa kaupungissa, 
jatkuu juttu samasta, 
mihin se viimeksi jäi."  

- Oona ja Konsta

"Otin vaa kiirees 
siistei kuvii Kalliosta 
ja talomeiningistä."

- Peetu

Melissa, Olivia ja Myy 
kuvasivat iltapäivä- 
kerhon ulkoilua ja  

Kallion kirkkoa 
ulkoapäin.
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KÄY MESSUSSA!  
Suomessa istuu syvällä melko vi-
hamielinen suhtautuminen lapsiin, 
seurakunnassakin. Tiedän vanhem-
pia, joita on moitittu siitä, että ovat 
tuoneet lapsensa yhteiseen palveluk-
seen. Vakuutan, ettei mikään tuota 
yhtä montaa hymyilevää kasvoa seu-
rakuntaan kuin lapsen läsnäolo mes-
sussa. Ja jos jotakuta lapsi häiritsee, 
se on hänen ongelmansa!  

ÄLÄ MUREHDI  
RUKOUKSESI LAADUSTA!
Rukouselämä on erilaista lapsen 
kanssa kuin yksin. Lapsen kanssa ei 
voi aina sulkea silmiään hiljentyäk-
seen. Silti voit seurata, mitä litur-
giassa tapahtuu, ja harjoitella sisäis-
tä tyyneyttä ja läsnäoloa, jos lapsi ei 

1 PYSÄHTYMINEN. Kiihtyvän elämänrytmin keskel-
lä on hämmästyttävää, että on olemassa suorittami-

sesta vapaa alue, jossa on tilaa sille, että omat ajatukset 
voivat rauhassa nousta pintaan; asiat, jotka mietityttävät 
tai huolestuttavat, tai ne, joista olet kiitollinen.

2 KIRKKOKAHVIT. Nykyään eri elämäntilanteis-
sa olevat ihmiset kohtaavat toisiaan aina vain vä-

hemmän. Kirkkokahvit on paikka, jossa tapaat ihmisiä 
täysin erilaisesta elämäntilanteesta, kuin missä itse elät. 
Opit jotain itsestäsi ja ennen kaikkea toisesta ihmisestä.

3 TYLSYYS. On pelkästään hienoa, jos messun jäl-
keen tuntuu, että ”olipa tylsää, en saanut tästä mi-

tään”. Sillä se on päivä, jolloin kohtasit Jumalan Hänen 
itsensä takia, etkä sen takia, että saisit Häneltä itse jotain.  

4 UUSI KIELI. Tiesitkö, että 1. monikon imperatiivia 
ei juuri käytetä enää missään muualla kuin messus-

sa? ”Rukoilkaamme” on jäänyt osaksi jumalanpalveluk-
sen kieltä. Pikkuhiljaa voivat avautua termit kuten so-
vintoveri, inkarnaatio ja eukaristia. Lisäksi voit oppia 
hieman latinaa, kuten credo, Agnus Dei tai Pater noster.  

5 JUMALA. Koko universumin Luoja, Hän, joka on 
muotoillut elottomat atomit siten, että sinus-

ta on tullut ajatteleva, tunteva, kommunikoi-
va olento, on kiinnostunut siitä, mitä sinul-
le kuuluu. Hän haluaa muodostaa per-
soonien välisen suhteen juuri sinuun. 
Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa, ja 
Hän näkee ilomme, kamppailumme, ja 
tietää miltä tuntuu itkeä, kaivata ja toi-
voa. Hän on läsnä messussa rohkaisten 
ja tukien sinua, mitä elämässäsi onkaan 
menossa.  
Teksti: Visa Viljamaa

Astu kirkkoon  
– tervetuloa messuun!
Tervetuloa messuun, hengähtämään Jumalan eteen. Osa messuista on lyhyitä 

ja koruttomia, osa pitkiä ja musiikillisia. Kaipaatko pysähdystä arki-iltaan, 
sunnuntaiaamun herätystä vai viikonloppuillan kohtaamista? 

Tässä vinkit kirkko-
vierailuihin lasten kanssa.

5 syytä osallistua messuun

Lasten kanssa messuun

» Maanantai: Lyhyt 
messu. Tule pysähty-
mään hetkeksi työ-
päivän jälkeen. Kesto 
noin 15 min.  
» Tiistai: Tervetuloa 
uuteen matkalaisen 
messuun: pyhiinvael-
lusmatka ilman, että 
tarvitsee matkustaa 
mihinkään kauem-
mas. Riisu halutessasi 
kengät pyhän edessä ja 
anna sanan ja sakra-
mentin koskettaa.  
» Keskiviikko: Medita-
tiivinen rukouslaulu-
messu on jumalanpal-
velus, jonka laulut ovat 
keskiaikaisia rukouksia 
ja psalmeja.  
» Torstai: Haluatko 

kokeilla kuoro-
laulua ilman 

suurempaa 
sitoutu-

mista? 
Tässä 
ilta-
mes-
sussa 
säes-

tää pop-up-laulu-
porukka, johon voi 
tulla vaikka vain yhdeksi 
kerraksi mukaan. Ryhmä 
kokoontuu ennen mes-
sua klo 17, ja klo 18 alkaa 
showtime. Laulamme 
mm. Nuoren seurakun-
nan veisuja ja Taizé-lau-
luja. Olet tervetullut 
myös pelkkään messuun!  
»  Perjantai: Lectio ja 
messu. Ennen messua 
klo 17–18 luetaan kap-
pelissa ääneen Vanhaa 
ja Uutta Testamenttia 
Raamatun alusta  
loppuun. Pappina  
Veli-Matti Hynninen.  
»  Lisäksi:   
»  Sateenkaarimessu 
Alppilan kirkossa 
kerran kuussa klo 17. 
Syksyn ajat 24.9., 29.10. 
ja 26.11. 
» Ääniset-kuoro har-
joittelee sateenkaari-
messuja varten tors-
taisin klo 17.30–19.30. 
Lisätietoja: kanttori 
Kimmo Puunenä,  
p. 040 5900820.  

meinaa rauhoittua tai luulet tunte-
vasi pistävät katseet selässäsi.   

Lapsi tuo mahdollisuuden yhtei-
seen iltarukoukseen. Rutiinit tuo-
vat tutkitusti turvaa lapsen elämään, 
niin myös iltarukous.  

MUISTA EVÄÄT!  
Vaikka messussa ruokitaan Taivaan 
Leivällä ehtoollisessa, voivat lapsil-
le omat eväät tehdä hyvää. Rusina-
rasia tai muumikeksi voivat tarjota 
hengähdyshetken vaikkapa saarnan 
pointin kuulemiseen. Ja hei, kirkos-
sa saa imettää!  

Tärkein ateria on kuitenkin eh-
toollinen. Polvistuminen alttaril-
le perheenä rakentaa yhteyttä 
Jumalaan ja perheenjäsenten 
välille. Alttarin toiselta puolel-
ta näkee usein suuria tuntei-
ta, kun lapsen kanssa polvistu-
taan yhdessä alttarikaiteelle.   

Lapsi voidaan joko siunata, tai 
hänelle voidaan jakaa leipä ja viini.  

LÄHELLÄ JA KAUKANA – 
KANSAINVÄLINEN TYÖ
» Kallion seurakunnassa tehdään 
kansainvälistä lähetystyötä ja 
kehitys yhteistyötä Suomen Lähetys-
seuran työn kautta maailmalla. Työtä 
tehdään muun muassa Papua- 
Uusi-Guineassa, Mauritaniassa ja 
Hongkongissa. 
» Kansainvälisen lähetystyön ta-
voitteena on vahvistaa väestön 
ruokaturvaa, terveyspalvelujen 
saatavuutta ja kestävää kehitystä 
liittyen puhtaaseen ja terveeseen 
ympäristöön. Työllä pyritään myös 
vahvistamaan naisten asemaa ja 
lasten kouluttautumista, kulttuurien 
ja uskontojen välistä vuorovaikutus-
ta sekä alkuperäiskansojen oikeutta 
omaan maahan, kieleen, kulttuuriin ja 
perinteisiin.

MESSUT MUILLA KIELILLÄ 
ALPPILAN KIRKOLLA
» Kiinankielinen jumalanpalvelus  
sunnuntaisin klo 13.
» Vironkielinen messu joka  
kuukauden kolmas sunnuntai klo 11.
» Unkarinkielinen jumalanpalvelus 
joka kuukauden ensimmäinen  
sunnuntai klo 11.

DIAKONIA  
» Diakoniatyöntekijät ovat rinnalla-
kulkijoita, joiden kanssa keskuste-
lemalla voi selkiyttää elämäntilan-
nettaan ja löytää voimavarojaan. 
Diakoniassa ihminen nähdään koko-
naisuutena. Tuki on niin aineellista, so-
siaalista, henkistä kuin hengellistäkin.
» Diakoniatyö pyrkii vaikuttamaan 
yhteiskunnallisten epäkohtien poista-
miseksi ja tuomaan esiin niiden ääntä, 
jotka eivät saa ääntään kuuluviin. 
Keskeisiä arvoja ovat ihmisarvo ja 
yhdenvertaisuus sekä osallisuus ja 
yhteisöllisyys.  
» Olet tervetullut keskustelemaan, 
pohtimaan ja etsimään yhdessä sinua 
auttavia ratkaisuja. Voit kysyä neu-
voa myös läheisesi puolesta.  
» Tarkemmat tiedot ajanvarauksesta 
löydät takasivulta. 

MESSU JOKAISELLE

OPETTELE JUMALAN LÄSNÄ-
OLON TUNTEMISTA ARJESSA! 
Jumalan kohtaaminen ei rajoitu mes-
suun. Opettele (hektisenkin, huh!) 
lapsiperhearjen keskellä tunnista-
maan, miten Jumala on elämässäsi 
läsnä. Voit kerrata päivän tapahtumia 
ennen nukahtamista ja yrittää katsel-
la, missä hetkissä tunnet, että Jumala 
oli erityisesti läsnä. Mieti myös hetkiä, 
joissa voit kasvaa seuraavana päivänä, 
myös kasvattajana. Anna päiväsi, yö-
si, ja seuraava päivä Jumalan haltuun.  

Taaperon kyselyiän alkaessa ei 
kannata säikähtää vaikeitakaan ky-

symyksiä, lasten kanssa kan-
nattaa puhua Jumalasta. 

Silloin saattaa itse-
kin oppia tunte-

maan Jumalaa 
uudesta nä-
kökulmasta!   

Teksti: Visa 
Viljamaa

Iltamessut Kallion 
kirkossa arki-iltaisin  

klo 18.
Messu sunnuntaisin  

Kallion kirkossa klo 10  
ja Alppilan kirkossa 

 klo 16.
Iltamessuissa mahdollisuus  

keskusteluun ja  
sielunhoitoon.

Katso  
kirkkojen  

aukioloajat ja  
diakoniatyön  

palveluajat  
takasivulta!
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K atsoin Redin Art Port -taidenäyt-
telyssä Majakanvahdin valoku-
via Kalasatamasta. Yhdessä ku-

vasarjassa oli kuvia alueesta vuosilta 
2015–2022. Olen elänyt kuvien  maisemien 
naapurissa koko tuon ajan ja vielä pidem-
pään. Valokuvat herättivät vahvasti muis-
tikuvia menneisyydestä: tuossa oli se suuri 
monttu, joka piti aina kiertää, tuonne Nih-
din kärkeen pyöräiltiin konttikahvilaan 
ja bongailtiin uusia graffittimaalauksia. 
Alueella oli yksi Siwa, josta pystyi osta-
maan pillimehuja lapsille. Kuvien äärellä 
muistelut veivät vielä omaan lapsuuteen, 
kun matkalla Korkeasaareen ihmettelin 
jättimäisiä legopalikoita, joita lastattiin 
laivoihin. Alue oli silloin aidattu tila.

Nyt sen ison montun päälle on raken-
tunut Helsingin uusi siluetti. Isojen kivi-
kasojen tilalla ovat uudet asuintalot, ra-
vintoloista ja palveluista on varaa valita. 
Alue on avattu kaupunkilaisille ja on mo-
nen tuhannen ihmisen koti.

Niitä reittejä, joita kuljin vaunulen-
keillä, ei enää ole. Sorakentän tilalla on 
upea puisto. Ne ovat samoilla koordinaa-
teilla kuin ne lapsuuteni legopalikat, sa-
ma kotikaupunkini, mutta kuitenkin eri.

Samassa ajassa, kun Helsinkiin ovat 
rakentuneet pilvenpiirtäjät, lapseni ovat 
menneet minusta pituudessaan ohi. Sii-
nä samassa kotikaupungissani, jossa mi-
nä söin nalletikkareita Korkeasaaressa, 
on samoja tuttuja elementtejä, mutta pal-
jon kaikkea uutta ja ihanaa. Minä kasvoin 
tässä kaupungissa, ja se kaupunki on kas-
vanut minun kanssani. 
Tanja Linsiö, Redin kauppakeskusjohtaja

Kaupungin  
kanssa  
kasvaminen

5 vinkkiä puheen  
pitämiseen

S eurakuntayhteisö antaa pei-
lin omalle elämälle, henkisel-
le ja hengelliselle kasvulle ja 

olemiselle.  
Uskon alhaalta kasvavaan ruo-

honjuuritason kirkkoon: sellaiseen, 
joka ottaa todesta sekä tunnetarpeet, 
että halun tulla mukaan toimintaan. 
Haastaminen ja osallistuminen kul-
kevat käsi kädessä. Haasteet voivat 
olla eettisiä tai hengellisiä: Millaisia 
asioita kannatan, mihin haluan kas-
vaa? Mitä etsin ja kaipaan?  

Parhaimmillaan seurakunta on 
paikka, jossa ihmiset löytävät toisen-

sa ja voivat hengittää olemassaoloa. 
Ja tuntea myös levon. 

Suurimmat onnistumisen koke-
mukset saan itse sellaisista ryhmistä, 
joissa minä tai joku muu ryhmänoh-
jaaja saa luotua tilan, jossa ihmiset 
liittyvät toisiinsa yhteisen toiminnan 
tai henkisen kokemuspinnan kautta: 
”Kokemus on kohtauspaikka”. Tämä 
pätee myös kurssitoimintaan, ret-
riitteihin, hiljaisen rukouslaulun toi-
mintaan, raamatturyhmiin ja henki-
sen ja hengellisen kasvun ryhmiin.  

Ihmisillä on tarve etsiä ja löytää it-
sensä, yhteisönsä ja Jumalansa. Kir-

kon työntekijä auttaa ihmisiä par-
haiten tarjoamalla mahdollisuuksia 
yhdessäoloon ja tekemiseen tai kah-
denkeskeisiin keskusteluihin. On tär-
keä tarjota myös Pyhiä tiloja, joissa 
ihminen voi tulla Pyhän yllättämäk-
si ja kantamaksi, tiloja, joissa voi ko-
kea sakraalin pyhyyden palvelemalla 
ja olemalla palveltavana.  

Juuri nyt muutos seurakunnassa 
on nopeaa. Kiristyvien talouspainei-
den simpukasta puristuu ulos helmi 
– aito elämän jakaminen keskustel-
len ja yhdessä toimien. 
Nina Klemmt, diakoniatyöntekijä  

Kirjeitä Kalliosta

OSALLISUUTTA JA  
OLEMISEN OPETTELUA 

Syksyn  
ohjelmaa  
perheille

LAPSET
» Koripalloa lapsille Alppilan kirkolla, 
tutustu alppilabasket.fi.
» Monipuolista ohjelmaa lapsi-
perheille perjantaiaamupäivisin 
Alppilan kirkon ala-aulassa klo 9–11, 
leikkihuone auki klo 12 asti.  
Lisätietoja Tuulikki Karu,   
p. 050 462 0989. 

KOULULAISET
» Iltapäiväkerho 1–2-luokkalaisille 
Kallion kirkon lähellä klo 12–16 välise-
nä aikana. Kerhossa tehdään läksyjä, 
leikitään ja syödään välipala ja ulkoil-
laan ja retkeillään lähialueilla. Myös 
retket Kallion lähialueella kuuluvat 
toimintaan.
» Koululaisten kerhotoimintaan 
ja leireihin voit tutustua verkko - 
sivuilla kallionseurakunta.fi tai  
kysyä lisä tietoja perhetyöntekijä 
Tytti Fribergiltä, p. 050 380 3252,  
tytti.friberg@evl.fi.

NUORET
» Nuorten toiminta keskittyy 
Nuorten Talolle osoitteeseen Toinen 
linja 8. Ovikelloa soittamalla pääset 
sisään. Nuortenillat Talolla keski-
viikkoisin ja torstaisin klo 16.30–21. 
Keskiviikkona pelataan yhdessä 
pöytäfutista, lautapelejä, pleikkaa, 
juodaan kahvia ja jutellaan. Torstaisin 
nuortenillasta lähdetään yhdessä klo 
18 alkavaan messuun Kallion kirkolle. 
Messun jälkeen palataan Talolle te-
kemään ruokaa ja syömään yhdessä.
» Isoskoulutus alkaa syyskuun  
puolessa välissä ensimmäisen ja toisen 
vuoden isosille yhteisellä ryhmällä, 
joka kokoontuu Talolle keskiviikkoisin 
klo 18–19.30. Ryhmien mahdollisesta 
eriyttämisestä tiedotetaan myöhem-
min. Ole yhteydessä rippikoulutyön 
pappiin Reetta Väisäseen,  
p. 050 471 4141 jos haluat mukaan, 
mutta et ole vielä ilmoittautunut.
» Jedi-, yökkö- ja apparikoulutuksen 
alkamisesta tiedotetaan myöhemmin. 
Seuraa nuorten instaa Talolle.fi. 

1 EI OLE PAKKO PUHUA! 
Usein morsiamen isän, 
bestmanin, kaason jne. 

odotetaan pitävän puhe häis-
sä. Muista silti, että ei ole pakko 
pitää puhetta, jos ei halua tai se 
ahdistaa. Oman ”paikkansa” voi 
täyttää vaikkapa toivottamalla 
ihmiset tervetulleeksi. Voi myös 
nostaa maljan tai valita runon, 
laulun tai mietalauseen. 

2 MITÄ HALUAT SA-
NOA? Moni kuitenkin 
haluaa puhua läheisten 

ihmisten juhlassa. Hyvä niin! 
Puhetta valmistellessa kan-
nattaa miettiä, mikä on se yk-
si asia, jonka haluan hääpa-
rin puheesta muistavan. Tämä 
auttaa myös rajaamaan puheen 
kestoa sopivaan mittaan, eikä 
huomio karkaa myöskään liian 
kauas hääparista. 

3 KÄYTÄ MIKROFONIA! 
”En tarvitse mikkiä, mul-
la on kantava ääni”, on 

merkki, etten aio keskittyä pu-
heeseen. Vaikka lähipöydät nyö-
kyttelisivät hyväksyvästi, eivät 
takapöydän työkaverit ja hult-
tiofrendit kuule mitään. Älä 
myöskään pidä mikrofonia vat-
san seutuvilla, vaan nosta se lä-
helle suuta. Jos mikrofoniin pu-
huminen tuntuu ylivoimaiselta, 
palaa kohtaan yksi.  

4KERRO TARINA. Kerro-
tut tarinat ovat läpi vuo-
situhansien olleet ta-

pa, jolla on välitetty eteenpäin 
yhteisölle tärkeitä ajatuksia. 
Niinpä kun olet valinnut asian, 
jonka haluat sanoa, mieti voit-
ko kertoa jonkin tarinan, ver-
tauskuvan tai esimerkin, jossa 
puheesi kärki tulisi hyvin esil-
le. Vaarana toki ovat liian pit-
käksi venyvät aasinsillat, mut-
ta testaa puhettasi lähipiirillesi 
varmistuaksesi siitä, että tulet 
ymmärretyksi.

5 HARJOITTELE! Muis-
ta, että kun puhe on kir-
joitettu paperille, ei se 

ole vielä valmis. Puhetta pitää 
harjoitella. Näin huomaat koh-
dat, joissa jaarittelet tai olet 
epäselvä jopa itsellesi. Ilman 
harjoittelua eivät asioiden pai-
notuksesi, tunteesi, persoonasi 
ja lämpösi välity kuulijoille ta-
valla, jota toivoisit.  

Teksti: Visa Viljamaa

Pappi on keskivertoihmistä enemmän mukana 
hääjuhlissa. Lue pappi Visa Viljamaan neuvot 
persoonalliseen hääpuheeseen.
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M SC Finland – 
Tom’s club va-
litsee joka vuosi 
Mister Fetish Fin-
landin. Tehtävään 

kuuluu edustaa fettariyhteisöä niin 
omien joukossa kuin ulospäin. Yk-
si osa tehtävää on yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen projekti. 

Vuoden 2022 Mister Fetish Finland, 
Eero Lahti, tiesi jo valituksi tulles-
saan, että hänen vaikuttamisprojek-
tinsa tulee olemaan valokuvanäytte-
ly. Sellainen, joka kertoo, keitä fettarit 
ovat nahkapukujen alla: tavallisia ih-
misiä, jotka hoitavat kukkia ja istuivat 
korona-ajan etätöissä. Lahti halusi ra-
kentaa näyttelyn ihmisyydestä.

Suunnittelussa apuna ollut tai-
dekuraattori oli innoissaan. Juuri 
nyt olisi hyvä hetki näyttelyn pitä-
miseen. Baarit olivat taas auenneet 
koronan jälkeen, ja moni tekisi var-
masti mielellään yhteistyötä. Lahtea 
ajatus ei innostanut. Näyttely fetta-
reista baarissa? Vähän tylsää, vähän 
tavallista. Kädenlämpöistä. ”Ja mä 
en ole kädenlämpöinen ihminen. Mä 
haluan siihen statementtia. Haluan, 
että se on hieno. Mikään taidemu-
seokaan ei kuitenkaan tuntunut oi-
keata”, Lahti kertoo.

Mikä sitten olisi oikea paikka näyt-
telylle? Lahti pohti vaihtoehtoja. 
Voisiko sen järjestää Kallion kirjas-
tossa? Mitä muuta siinä olisi lähellä? 
Silloin hän oivalsi: Kallion kirkko. 

”Se oli sillä selvä. Laitoin pariin 
muuhunkin paikkaan viestiä, että 
homma lähtee etenemään, mutta ko-
ko ajan mulla oli mielessä, että Kal-
lion kirkolta mä odotan vastausta. Se 
oli se, mitä mä haluan.” Se ei jättäi-
si ketään kylmäksi. Vanha, massii-
vinen kirkko toisi näyttelylle arvok-
kuutta, jota ei mistään muusta saisi. 

”Mulla oli tiedossa, että Kallion 
kirkko on tosi edistyksellinen sa-
teenkaarityössä”, Lahti kertoo. Tar-
kemmin hän ei kuitenkaan tiennyt 
Kallion seurakunnan toiminnasta 
eikä sitä, että Kalliossa oli aikaisem-
minkin ollut Pride-viikolla näyttelyi-
tä. Jännittyneenä hän jäi siis odotta-
maan, miten kävisi.

Jännittää ei olisi tarvinnut. Lahti 
kuvaa hämmennystään sen edessä, 
kuinka vastaanotto oli ylitsevuota-
vaisen positiivinen niin idealle kuin 
itse näyttelylle. 

”Näyttelyssä kävi 400 ihmistä. En 
olisi ikinä voinut kuvitella sitä. Olen 
saanut pelkästään positiivista palau-
tetta ja tosi monelta on erityisesti 
tullut palautetta siitä, että ’Vielä kun 
tää oli kirkossa!’”, Lahti kertoo. Tila 
oli yleisölle oleellinen osa kokemus-
ta. Se myös mahdollisti uuden ylei-
sön tavoittamisen. Näyttelyssä kävi 
ihan kaikenlaisia ihmisiä.

Lahdelle näyttelyn pitäminen oli 
tärkeä kokemus, henkilökohtainen 
onnistuminen. 

”Mä teen kuitenkin meidän yhtei-
sössä kaikkien puolesta työtä. Nyt mä 
voin sanoa, että me päästiin isosti ja 
päästiin arvokkaasti esille.” Samal-
la Lahti kuvaa sitä, kuinka näyttely 
muutti hänen ajatuksiaan kirkosta. 

”Mun suhde kirkkoon on ollut sel-
lainen neutraali–passiivinen. Kun on 
Seinäjoelta kotoisin ja Jyväskyläs-
sä opiskellut, niin eihän se ole hyvältä 
näyttänyt. Kuinka omaa ihmisyyttä on 
voitu viedä niin alas yhden asian var-
jolla. Nyt on ollut itsellekin tosi mullis-
tavaa nähdä, kuinka Kallion kirkko on 
avannut tätä maailmaa, ja kuinka pal-
jon eteenpäin kirkko voi mennä. Mulla 
on tosi toiveikas olo nyt.” 

Erityisesti liikutti se, kuinka Pri-
de-viikolla Norjan väkivaltaisuuk-
sien jälkeen Kallion seurakunta mai-
nosti somessa mahdollisuutta tulla 
keskustelemaan papin kanssa. 

”Kirkko on siinä vähemmistön 
rinnalla”, Lahti sanoo ja kuvaa kau-
niisti sitä, kuinka arvokkaana hän 

Mister Festish Finland 
Eero Lahti järjesti 

fettarinäyttelyn kirkossa.

”Ei mitään  
kädenlämpöisiä  

tapahtumia”

”Mä teen kuitenkin 
meidän yhteisössä  

kaikkien puolesta työtä. 
Nyt mä voin sanoa,  

että me päästiin isosti 
ja päästiin arvokkaasti 

esille.”
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M uistan ensimmäisen 
kerran, kun kävin Ka-
lasatamassa työasiois-

sa seitsemän tai kahdeksan vuotta 
sitten. Sain vierailla kastekodissa 
Capellan puistotien ja Leonkadun 
kulmassa, ja minut valtasi tunne, 
että täällä on uudisraivaajahen-
keä. Montaa taloa ei vielä tuolloin 
ollut valmiina. On vaatinut kärsi-
vällisyyttä ja päättäväisyyttä kas-
vaa Kalasataman mukana. 

Mieleeni tuli tuolloin oma lap-
suuteni Oulussa, kun kasvava, 
uusi asuinalue oli vasta rakenteil-
la. Pelasimme jalkapalloa pääl-
lystämättömällä tiellä, ja pelit 
päättyivät usein ensimmäiseen 
kaatumiseen, joka tarkoitti auto-
maattisesti verta vuotavia polvia. 
Tai kuinka palvelujen puute nos-
tatti hengen, että koko naapurus-
to vaati isoilta kaupanalan toimi-
joilta edes pientä kauppaa kul-

mille, että kauppamatka laskisi 
alle viiden kilometrin. 

Yhteistä lapsuuteni muistoil-
le ja tämän hetken Kalasatamal-
le on, että niin kasvavassa Kala-
satamassa kuin Oulun Kaakku-
rissakaan 1990-luvulla ei ollut 
kirkkoa. Mikä voisi olla seurakun-
nan paikka kehittyvällä alueella?

Haluan kutsua sinut mukaan 
kehittämään uudenlaista näkyä 
seurakunnasta. Seurakunnasta, 
joka ei välttämättä ole sidottu sei-
niin. Haluan kutsua sinut raken-
tamaan yhteisöä, jossa seiniä tär-
keämpää olisi mahdollisuus koh-
data rehellisesti oma itsensä, 
toinen ihminen ja Jumala. 

Voisivatko tuoreet vanhemmat 
jakaa kokemuksiaan ja rakentaa 
vanhemmuuttaan seurakuntasa-
lin sijaan Haavissa tai Harbour 
Tap&Tastessa? Voisivatko lapset 
kokoontua vaihtelevissa kodeissa 
kirkon kerhotilojen sijaan? Voi-

siko sinun taloyhtiösi 
yhteisökäytössä oleva 
tila olla paikka oman-
näköiselle jumalan-
palvelukselle? 

K a l a s a t a m a l a i -
set ovat yhdessä teke-
vää väkeä. Kokeillaan, 
miten se voisi näkyä 
myös seurakunnan 
elämässä. 

Esitä villeimmät aja-
tuksesi ja tärkeimmät 
tarpeesi pastori  
Visa Viljamaalle, 
visa.viljamaa@evl.fi,  
p. 050 461 9111,  
Instagram, Twitter ja 
TikTok @visapos. 

den tehtävä Mister Fetish Finlandi-
na ei ole pelkkää hauskanpitoa, vaan 
hän on tekemisissä hyvin merkittä-
vien teemojen kanssa. Yhtäältä hän 
edustaa fettariyhteisö ulos päin. 

Ihmisyydestä-näyttelyn tarkoitus 
on tuoda näkyviin sitä, kuinka näyt-
tävän nahkapuvun alla on ihan ta-
vallinen ihminen. Mielikuvat fetta-
reista ovat usein hyvin kaukana to-
dellisuudesta. 

”Ite tykkään sanoa, että jos maa-
ilma ottaisi vähän edes mallia siitä, 
miten fetish family kohtelee toisiaan, 
tää maailma olis hirveän paljon pa-

rempi paikka.” Toisaalta Lahti vai-
kuttaa myös oman yhteisönsä sisällä. 
”Mä haluan luoda sellaista tosi ihmis-
läheistä hyväksyntää juuri sellaisena 
kuin on. Sun ei tarvitse muokata sun 
persoonaa mahtuakses fetissiin, vaan 
fetissi muokkautuu sun persoonaan. 
Koska sielläkin on sellaisia vähän eh-
kä vanhentuneita protokollasään-
töjä, joita jotkut sit jännittää ja pel-
kää. Ihmisyyden luominen ja se, et-
tä jokainen ujompikin yksilö, kaiken 
ikäinen, kokoinen ja näköinen pys-
tyy olemaan juuri sitä mitä on”, Lah-
ti kertoo ja kuvaa, kuinka hän ottanut 
tavakseen kiertää tapahtumissa kai-
kissa pöydissä hyvää tunnelmaa luo-
massa ja erityisesti toivottamassa uu-
sia ihmisiä tervetulleiksi.

Epävarmuus ei ole Lahdelle itselle-
kään vieras tunne. Hän kertoo, kuinka 
on joutunut tekemään paljon työtä hy-
väksyäkseen itsensä ja arvostaakseen 
itseään. Helposti tuntuu, että oma ar-

Ihmisyydestä- 
näyttelyn tarkoitus on 

tuoda näkyviin sitä,  
kuinka näyttävän  

nahkapuvun alla on  
ihan tavallinen ihminen.

vo täytyy aina ansaita tekemällä jatku-
vasti jotain uutta, auttamalla muita ih-
misiä jollain tavoin. Nyt hän opettelee 
sitä, että välissä voi hengähtää. 

Esimerkiksi Ihmisyydestä-näyt-
tely oli valtava onnistuminen, siihen 
voi olla tyytyväinen. Ei ole pakko he-
ti sännätä uuteen asiaan. Samalla ta-
voin Lahti on vuosein aikana löytänyt 
paikkansa fettariyhteisössä. Aluksi 
jotkut ihmiset tuntuivat saavuttamat-
tomilta, jopa vähän pelottavilta. Nyt 
samat ihmiset ovatkin tuttuja ja tur-
vallisia. Pinnan alta on paljastunut 
se tavallinen ihminen, se joka kasteli 
kukat ennen kuin veti nahkat päälle.

Entä millaista on Lahden oma hen-
gellisyys? Hän yllättää haastattelijan 
sillä, kuinka valmis hän on kerto-
maan niistä: ”Mä olen nähnyt muu-
tamat tosi vahvat unet. On ollut täl-
laisia hetkiä, että mulla oli voimat 
tosi loppu ja sitten mun edesmen-
nyt äiti tuli sanomaan, että nyt sun 
ei tarvitse enää jaksaa, sun ei tarvit-
se saada kaikesta täydellistä.” Unet 
eivät ole tulleet turhiin hetkiin, vaan 
juuri niissä kohdissa, kun Lahti on 
tarvinnut tukea. ”Eka kerta oli sil-
loin, kun hän oli menehtynyt. Sit-
ten hän ilmestyi meidän kotiterassil-
le kertomaan, että nyt on kaikki hy-
vin”, Lahti kertoo. ”Mulle on ihan 
sama, mitä jossain unikirjoissa lu-
kee. Noi on mun hengelliset koke-
mukset ja mä pidän ne just sellaise-
na, kuin ne on mulle olleet. Ne on ol-
leet tosi merkittäviä.” 

Teksti: Katri Malmi
Kuva: Esko Jämsä

pitää Kallion sateenkaarityötä: ”Mä 
ajattelen, että tää on vähän niin kuin 
pimeä tunneli, jonka päässä on va-
loa. Ja valo siellä on just tämä Kal-
lion kirkon toiminta. Sitä kohti kun 
mennään, siellä on joku antamassa 
käden ja kuljetaan yhdessä. Maail-
massa ei kuulu olla vastakkain, vaan 
yhdessä.”

Ihmisyys ja rinnalla kulkeminen tois-
tuvat Lahden kanssa keskustellessa 
monesta eri näkökulmasta. Fettariyh-
teisön edustajana hän on erityisessä 
asemassa. MSC Finland on fetissijär-
jestö mm. nahasta, kumista ja unifor-
muista kiinnostuneille miehille. 

Lahti itse puhuu mieluiten fet-
tareista. ”Fetisismistä tulee sana-
na mieleen sairausluokitus. Siitähän 
on vasta 11 vuotta, kun fetisisimi on 
poistettu sairausluokituksista. Fet-
tari on semmonen rento sana.” 

Sairausluokituksesta puhuminen 
kääntää keskustelun vakavaksi. Lah-

Seurakunta  
ilman seiniä

Ihmisyydestä-näyttely oli esillä 
Kallion kirkon kappelisalissa 
Pride-viikolla 2022. Näyttelyn 
teoksiin voi edelleen tutustua 
esimerkiksi sen Instagram-tili-
llä @ihmisyydesta.

O massa ystäväkuplassani 
olen poikkeus – kuulun seu-
rakuntaan. Vaikka kirkon 

monet epäkohdat esimerkiksi ta-
sa-arvon suhteen harmittavat usein, 
koen silti, että oma Kallion seura-
kuntani on minulle tärkeä ja toivoa 
antava yhteisö. Tunne on korostunut 
viimeisten parin vuoden aikana. 

Kun ensimmäisenä koronake-
väänä kaikki meni kiinni, oli kir-
kon toimintakin tauolla. Sain tuol-
loin seurakunnasta kirjepostia. Vies-
tissä kerrottiin uudesta tilanteesta, 
ja mukana oli Kallion aluetta kuvaa-

va kortti ja siinä teksti: "Toivo ei ole 
tauolla." 

Tuo kortti on edelleen kiinni jää-
kaappini ovessa.  

Kun minua vaivaa riittämättömyy-
den tunne, kun ilmastokriisi ahdistaa, 
Ukrainan sodan uutiset sattuvat sisim-
pään tai keväällä 2020, kun pandemia 
hiljensi tutut kulmat Alppilassa ja koin 
huolta ja yksinäisyyttä; silloin pelkä-
sin, että kaikki hyvä häviää maailmas-
ta. Miten meidän oikein käy? 

Juuri tuollaisina hetkinä kaipaan 
toivon viestejä. Tarvitsen vahvistusta 
ja uskoa parempaan tulevaisuuteen 

ja oikeudenmukaisuuden toteutumi-
seen. Haluan mahdollisuuden tehdä 
jotain, edes vähän, tärkeiden asioi-
den eteen. 

Tätä kaikkea olen seurakunnasta 
saanut. Siksi se on minulle niin tär-
keä yhteisö. Olen nähnyt, että voim-
me yrittää selvitä vaikeista ajoista 
yhdessä luomalla toivoa ja tekemäl-
lä toivon tekoja.  

Siispä kiitos Kallion seurakunta – 
siitä, ettei toivo ole tauolla tänäänkään. 

 

Pia Pihlaja, Seurakuntaneuvoston jäsen   

TOIVO EI OLE KOSKAAN TAUOLLA

Kirjeitä Kalliosta

16 17



Nuorisotyönohjaaja 
Mikko Saari kertoo, 

miten löysi musiikin ja 
miten DJ-keikkailusta 
tuli hänen vapaa-ajan 

harrastuksensa.

Vinyylin taikaa  
Kallion illoissa

M inulla ei ole kah-
ta minää, vaan 
kaikki, mitä teen 
ja harrastan, kyt-
keytyy jollain ta-

valla persoonaani ja ajatusmaail-
maani.

 Kultaiselta 70-luvulta se alkoi. 
Minulla oli vuosikymmenen alussa 
muutamia lastenlevyjä, joilla lasten-
lauluja versioi moni silloisista eturi-
vin muusikoista, kuten Rauli Bad-
ding Somerjoki ja M. A. Num-
minen. Kiinnostus lisääntyi, kun 
aloin saada vanhemmiltani lahjaksi 
legendaarisia Finnhits-kokoelmale-
vyjä. Moni saattaa vielä muistaa ne. 

Sain omakseni kaikkiaan kym-
menen erilaista suomalaisen iskel-
män kokoelmalevyä, jotka sisälsi-
vät niin tasokkaita käännöskipaleita 
kuin lauluntekijöiden originaaleja-
kin. Formaatti oli vinyyli, totta kai.  

Lienee Finnhitsien ansiota, et-
tä pidän melodioista paljon ja tar-
tun mielelläni biisiin, jossa on tart-
tumapintaa. Joku omaperäinen juju 
pitää mielenkiinnon yllä. Muistan, 
kun mieltäni kiehtoivat Vicky Ros-
tin Kun Chicago kuoli -kappaleen 

Muistan, kun mieltäni  
kiehtoivat Vicky Rostin 

Kun Chicago kuoli  
-kappaleen  

lehmänkello-rytmitykset.  
Miten tuokin ääni  

tehtiin?

Kallion seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Mikko Saari soittelee DJ-keikkoja Pul-
mussa, Rytmissä ja Maltaisessa Riekossa.

äänet luovat sitä isosti. Samoin, jos 
soittaisi julistavaa gospelia äänek-
käästi ämyreistä, silläkin saattaisi 
olla hyvin ei-toivottu vaikutus. 

Ryhdyin soittelemaan keikkoja 
 DJ:nä  viitisen vuotta sitten. Hom-
mani nimi on aika pitkälti sama kuin 
Finnhitsien ajatus: mukavia, myön-

teisiä ja tarttuvia, eteenpäin vieviä 
kipaleita tyylilajista toiseen. Enem-
män ehkä painotan kansainvälistä 
musiikkia, mutta toki mukaan mah-
tuu kotimaisiakin kappaleita. 
Kun pakkaa kaksi kantolaukkua 
täyteen singlejä, niin siinä on sopi-
va määrä yhden illan taustaksi. Jo-
kaista keikkaa pitää vähän fundee-
raa erikseen. Onko teemaa, mikä on 
kuulijakunta, onko itsellä mikä fiilis?

Kun tulin vuosi sitten Kallioon 
töihin, kartoitin hieman sitä, millai-
sia soittomahdollisuuksia täälläpäin 
olisi. Löysin yhdeksi kiintopisteeksi 

Flemarilla sijaitsevan Pulmun. Eipä 
vähiten siksi, että paikassa ovat vi-
nyylisoittimet valmiina, ja iltoja olisi 
vapaina harrastelijan soitella. 

Omaksi vakioillaksi Pulmussa on 
muodostunut kuun viimeinen tiis-
tai. Silloin on selkoselvää, että duu-
nien jälkeen kävelen levylaukkujen 
kanssa Kallion kirkonmäeltä Flema-
rille. Pulmussa kohtaan useimmi-
ten ravintoloitsija Risto Paalasen 
hymyilevän olemuksen ja tervetu-
loa-moikkauksen. 

"Meillä ei Pulmussa ole varsinais-
ta musiikkilinjausta, mutta kaiken-

lehmänkello-rytmitykset. Miten tuo-
kin ääni tehtiin? Tai Pepe Willber-
gin Hermeksen ovelat syntikka- ja 
perkussiosoundit, jotka saivat ai-
kaan aavemaisen mutta äärikiehto-
van tunnelman. 

Ala-asteen viimeisinä vuosina he-
vistä tuli kovempi juttu. En edelleen-
kään muista, ostinko ensin Kissin vai 
Rainbow'n. Jompikumpi oli kuiten-
kin ensimmäinen hevihankinta. Me-
tallin mielikuvitusmaailma ja ener-
gia, toisaalta mainitut selkeät melo-
diat vievät teinipoikaa mennessään. 

Yläasteella uskalsin jo kasvattaa 
tukkaa, vaikka mutsi oli eri mieltä. 
Proge- ja woodstock-artistit alkoivat 
kiehtoa. Pitkä kuontalo se oli hipeillä-
kin. Pink Floydia ja Santanaa luuku-
tin siihen aikaan paljon. Rumba-leh-
destä aloin lukea ajankohtaisista 
artisteista. Kävin hyvin monenlais-
ten artistien keikoilla.  Esimerkiksi 
R.E.M. ja The Smiths olivat rum-
ba-väen suosikkeja, pian itsenikin. 

Ja levykokoelma kasvoi viikko- ja 
kesätyörahoilla.

Musiikki kuului olennaisesti seura-
kuntanuoren elämään. Nuorisopas-
torimme Axu ujutti avarakatseisesti 
yhteislaulutuokioihin mukaan mm. 
Juicen ja Hectorin klassikkobii-
sejä. Singer-songwriter-kulttuuri al-
koi kiehtoa uudella tavalla. Aloin ar-
vostaa suuresti Jaakko Löyttyä 
ja huomasin Mikko Kuustosen 
Q.Stone -yhtyeessä itseäni kiehtovia 
lyriikkakulmia. 

Looginen väylä kuljetti nuoren 
miehen opiskelemaan kirkon nuo-
risotyötä. Valmistuin 90-luvun alus-
sa, vaikutin monta vuotta HNM-
KY:n nuorisotyössä ja sitten menin 
Töölön seurakuntaan 21 vuodeksi. 

Sieltä päädyin Kallioon, tuttui-
hin kortteleihin, kulttuuria sykki-
vään kaupunginosaan, jonka vieno 
boheemisuus on aina viehättänyt sy-
däntäni. Ja tietenkin toin mukana-
ni vanhasta työpaikasta soittimet ja 
DJ-mikserin…!

Olen aina pitänyt musiikkia isos-
sa roolissa nuorisotyössä – muuten-
kin kuin iltaohjelmien veisubiisien 
ja nuorten virsien muodossa. Ei ole 
esimerkiksi ihan sama, mitä tausta-
musiikkia nuorisotiloissa soitetaan. 
Hevimetalli ja hiphop jakavat rajusti 
mielipiteitä, joten niitä en valitse. It-
se olen pitäytynyt turvallista tilaa ää-
nitaiteellaan luovissa artisteissa. 

Esimeriksi Marvin Gaye, Clan-
nad ja Sigur Ros ovat olleet paljon 
soitossa niissä sadoissa illoissa, jois-
sa olen vuosien varrella nuorisotyö-
tä tehnyt. 

Tunnelma on tärkeä ja taustan 
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lainen erikoismeininki kiinnostaa 
aina", sanoo Risto. 

"DJ-toiminnassa näitä tulokul-
mia on toki melkoinen lista, mutta 
yksi ehdottomista mestaruuslajeista 
on kyllä seiskatuumaisiin perustuva 
kattaus – siinä pitää olla askelmerkit 
hyvin hallussa. Hattua nostan näille 
tyypeille!"

Kiitän Ristoa näistä sanoista. Mu-
siikilla on monituinen rooli. Baa-
rissa se siivittää letkeästi iltaa tuo-
den hyvää tunnelmaa ja ehkä uusia 
kulttuurilöytöjä. Kirkossa se tuo sie-

luusi toivon ja lähimmäisenrakkau-
den sanomaa. Lisäksi on aina haus-
kaa löytää kipaleita, jotka toimivat 
kummassakin paikassa. Esimerkik-
si When the Saints Go Marchin’ In 
-klassikkoa on ollut hauska soittaa 
niin kirkossa kuin kapakassakin!  

Löytyykö kotoasi levysoitin? On-
ko se mahdollisesti ollut työttömä-
nä pitkään? Annan lämpimän ke-
hotuksen kunnostaa se jälleen sor-
vauskuntoon. Itsekin olin monta 
vuotta suoratoiston pauloissa. Kun 
noin kymmenen vuotta sitten re-
montoin vanhan Dualini, elämässä 
alkoi uusvanha vaihe. 

Toivon, että musiikki on elämäs-
säsi hienossa ja monipuolisessa roo-
lissa. 

 
Teksti: Mikko Saari 
Kuvat: Mika Nuorva

Musiikilla on  
monituinen rooli.  

Baarissa se siivittää  
letkeästi iltaa tuoden 

hyvää tunnelmaa ja  
ehkä uusia kulttuuri-

löytöjä. 

K allion kirkon keskiviikkoil-
tojen meditatiivinen rukous-
laulumessu on sinun messu-

si. Siellä saat vain olla samalla, kun 
sana ja sävel kantavat ikiaikaista sa-
nomaa ympärilläsi. Jos haluat, voit 
laulaa: messun keskiaikaiset me-
lodiat ja suomen- ja latinankieliset 
tekstit houkuttavat hiljaiseen mielen 
ja sydämen tilaan.

”Meditatiivinen rukouslaulumes-
su on keidas”, kommentoi muuan 
vakikävijä. Hän kokee, että maail-
massa, jossa eletään monenlaisten 
paineiden keskellä, messussa pää-
see hetkeksi ”paineettomaan ja vä-
hän painottomaan tilaan”.

Meditatiivisuus tarkoittaa hiljais-
ta, levollista tilaa, jossa nyt-hetken 
pyhyys on läsnä. Messussa on aikaa 
hengittää, olla hiljaa ja osallistua yh-
teiseen levolliseen ääneen. Emme 
käytä sähköistä äänentoistoa, ja kir-
kon valaistus on pehmeä ja lempeä.

Meditatiivisen rukouslaulumes-
sun sisarmessu on Meditatiivinen 
kelttimessu. Sen musiikki ja teks-
tit ovat peräisin kelttiläisen kult-
tuurin piiristä kirkkomme varhaisil-
ta vuosisadoilta. 1300-luvulla muis-

tiin merkityt sävelmät on omistettu 
liki tuhat vuotta aiemmin, 400- ja 
500-luvuilla eläneille kelttipyhimyk-
sille Columballe ja Brigidille.

”Olemme viettäneet Meditatii-
vista rukouslaulumessua vuodes-
ta 1999 saakka yhä säännöllisem-
min, nykyään joka keskiviikko kello 
18 talvikauden ajan ja kesällä ker-
ran kuussa. Syksystä alkaen viem-
me messua vielä entistä meditatiivi-
sempaan suuntaan”, kertoo messun 
rakentanut musiikkipedagogi Hilk-
ka-Liisa Vuori. 

”Tarkoitus on, että puheen osuus 
entisestään vähentyy ja lauletun 
tekstin osuus kasvaa. Mietimme yk-
sityiskohtaisesti, millaisin keinoin 
messuun tulija pääsee vielä syvem-

pään sydämen hiljaisuuden ja levon 
lempeään tilaan.”

Voit halutessasi tulla mukaan myös 
messun esilauluryhmään Anima 
meaan. Se on avoin ryhmä, johon 
kukin voi osallistua omien aikatau-
lujensa salliessa. Ryhmää ohjaavat 
musiikkipedagogi Hilkka-Liisa Vuo-
ri ja rukouslaulaja Johanna Kor-
honen vuorotellen. 

Harjoitus on keskiviikkoisin en-
nen messua klo 17 Kallion kirkossa. 
Ryhmään osallistuminen ei edellytä 
ns. laulutaitoa, vaan jokainen on ter-
vetullut mukaan omalla äänellään.

”Ryhmässä ei tarvita myöskään 
nuotinlukutaitoa, koska opettelem-
me laulut korvakuulolta. Keskiaikai-
sista nuottikuvista puhtaaksi kirjoite-
tut nuotit ovat kuin pieniä taideteok-
sia – niitä voi katsella ihan ilokseen, 
vaikka ei seuraisi niitä nuotteina”, 
sanoo Johanna Korhonen.

Korhonen kertoo, että ryhmäs-
sä moni on löytänyt oman äänensä, 
vaikka on aiemmin ehkä ajatellut, 
ettei ole erityinen laulaja. ”Ryhmäs-
sä laulaminen on turvallista, ja myös 
teologisesti ajatus on hyvin kestävä: 
yhteinen rukous kantaa.” 

Tule kirkkoon lepäämään 

"Meillä ei Pulmussa ole varsinaista 
musiikkilinjausta, mutta kaikenlainen 
erikoismeininki kiinnostaa aina", sanoo 
ravintoloitsija Risto Paalanen.

Haluatko tulla kirkkoon olemaan kaikessa rauhassa, hengittämään,  
ehkä vähän hyräilemään – huomaamaan, että elämä on juuri nyt?  

Haluatko pudottaa taakat harteiltasi ja levätä vähän,  
vaikka kellahtamalla penkkiin pitkällesi, jos siltä tuntuu?

Meditatiivinen  
rukouslaulumessu ja  

Meditatiivinen kelttimessu 
Kallion kirkossa  

keskiviikkoisin klo 18.
Messun jälkeen teetarjoilu 
sekä lyhyt meditatiivinen 

kirjoitushetki.

Laulattaako?
» Oletko aina halunnut laulaa, 
mutta opettajan mielestä et 
osannut? Tykkäätkö laulaa, mutta 
kuoroon sitoutuminen mietityt-
tää? Oletko kokenut kuorolaulaja, 
joka etsii paikkaa toteuttaa it-
seään hyvässä seurassa laadusta 
tinkimättä? Kaikille löytyy paikka!
» Kuorolaulukoulu Raakkujissa 
ei tarvitse osata laulaa. Tässä 
seurassa jokainen voi oppia! Kysy 
lisää Eeva-Liisa Malmgrenilta, 
eeva-liisa.malmgren@evl.fi.
» Torstain iltamessun pop-up-
kuoron harjoitukset alkavat  
klo 17, ja pian osaat laulut, jotka 
lauletaan messussa klo 18. Voit 
tulla mukaan torstai kerrallaan. 
Lisätietoja Tommi Niskalalta, 
tommi.niskala@evl.fi.
» Haluatko harrastaa kuorolaulua 
hyvässä seurassa ja ohjauksessa, 
kunnianhimoisesti ja komeissa 
puitteissa? Nuorekas 111-vuotias, 
Kallion Kantaattikuoro, on 
paikkasi. Yli 40 aktiivin kuoro 
esittää säännöllisesti kirkkomu-
siikin hittiteoksia mutta myös 
uudempaa musiikkia tyylilajirajoja 
pelkäämättä. Koelaulu: kanttori 
Tommi Niskala, tommi.niskala@
evl.fi., tai puheenjohtaja Anu  
Kinnunen, anu.kinnunen@kallion-
kantaattikuoro.fi. 

TIESITKÖ, ETTÄ
Kallion kirkon  

konserttitarjonta  
ulottuu aina  

ambientista poppiin,  
urkujen pauhusta  

hiljaiseen ja  
rauhoittavaan.

Syksyn aikana luvassa hienoja  
musiikkielämyksiä,  

kallionseurakunta.fi
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L uovutaanko kirkosta 
vai vähennetäänkö pal-
kattujen työntekijöiden 
määrää? Muun muas-
sa tällaisten valintojen 

eteen luottamushenkilöt joutuvat.
Viime seurakuntavaaleissa (2018) 

14,4 prosenttia kirkon jäsenistä ää-
nesti. Kallion seurakunnassa äänes-
tysprosentti oli 10,7. 

Koko Suomea tarkastellen erityi-
sen vähän äänestivät nuoret. Seu-
rakuntavaaleissa äänioikeus on jo 
16-vuotiailla, mutta edellisvaaleissa 
16–17-vuotiaiden valtakunnallinen 
äänestysaktiivisuus oli vain 8,4 %.

Kuitenkin monella äänestämättä 
jättävällä on näkemyksiä siitä, mil-
lainen kirkon tulisi olla. Moni asia 

kirkon kehittämisessä riippuu ni-
mittäin siitä, millaiset arvot seura-
kuntien luottamushenkilöillä on.  

Kallion seurakunnan jäsenet ää-
nestävät luottamushenkilönsä niin 
seurakunnan omaan seurakunta-
neuvostoon kuin koko Hel-
sinkiä koskevia asioita 
käsittelevään yhtei-
seen kirkkovaltuus-
toonkin. Näillä 
toimielimillä on 
erilaiset roolinsa.

Seurakunta-
neuvoston jäse-
net päättävät esi-
merkiksi henki-
löstövalinnoista ja 
seurakunnan käytet-

tävissä olevien rahojen painopis-
teistä. Näillä vaikutetaan siihen, 
mihin seurakunnassa keskitytään 
ja mistä taas ollaan valmiita vähen-
tämään. 

Kallion seurakunnassa on muun 
muassa linjattu, että seurakun-

nan eri alueiden tasapuo-
lisesta kohtelusta pi-

detään kiinni ja että 
seurakunnassa ei 

hyväksytä min-
käänlaista syr-
jintää. Se tar-
koittaa vaik-
kapa sitä, että 
myös sateenkaa-

riparit ovat terve-
tulleita juhlimaan 

meillä kirkkohäitä. 

Demokratia ajautuu kriisiin, jos vain harva osallistuu ja vaikuttaa.  
Evankelisluterilaisella  kirkolla on juuri nyt sellainen tilanne: äänestysprosentti on 

niin alhainen, että seurakuntalaisten enemmistön tahto jää toteutumatta.

Sinä  
uskottu, 
toivottu ja 
rakastettu 
- käytä ääntäsi!

Yhteisessä kirkkovaltuustossa 
puolestaan pohditaan juuri nyt, mi-
ten selvitään sen tosiasian kanssa, 
että kirkkoja ja muita tiloja on ko-
ko Helsingissä enemmän kuin mihin 
on varaa. Sama koskee palkattujen 
työntekijöiden määrää. 

Marraskuussa valittavat luotta-
mushenkilöt tekevät vuosikymmen-
ten päähän vaikuttavia päätöksiä. 
Ratkaisut heijastelevat vuosien ku-
luessa siihen, miten seurakunta nä-
kyy Helsingissä eri alueilla. Ne vai-
kuttavat myös seurakuntalaisten 
rooliin toiminnan järjestäjinä.

Kannattaa muistaa, että näis-
sä vaaleissa vaikutetaan välilli-
sesti myös koko kirkon arvoihin. 
Seurakuntien luottamushenkilöt 
valitsevat omat edustajansa kirkon 
ylimpään päättävään elimeen, kir-
kolliskokoukseen. Tuo kokous, ”kir-
kon eduskunta”, päättää esimerkiksi 
kirkon oppiin liittyvistä kysymyksis-
tä ja koko kirkon taloudesta. 

Tällä hetkellä tärkeitä teemoja 
ovat sateenkaarihäät ja kirkon yh-
teiskunnallisen aseman muuttumi-
nen. Luottamushenkilöillä on tär-
keä roolinsa siinä, että kirkko sopeu-
tuu muutokseen ja palvelee ihmisiä 
myös tulevaisuudessa.

Kirkon päätöksentekojärjestelmä 
on monimutkainen, mutta siitä huo-
limatta kaikki lähtee liikkeelle siitä, 
että yksittäinen kirkon jäsen, sinä ja 
minä, päätämme nähdä äänestämi-
sen vaivan. 

Muista siis äänestää! Saat ennen 
vaaleja henkilökohtaisen kirjeen, 
jossa esitellään ehdokkaat ja kerro-
taan äänestyspaikoista. Kannattaa 
käydä myös vaalikoneessa! 

Teksti: Rebekka Naatus,  
viestintäpäällikkö

Koko ajan päivittyvää tietoa vaaleista 
löydät täältä: helsinginseurakunnat.fi/
vaalit

K ahdeksan tuntia kulutan 
koulun penkkiä, mutta 
opiskelusta ei tule mitään. 

Palaan kotiin ja teen uupunee-
na hommat loppuun. Ilta hämär-
tyy, eikä aikaa tai jaksamista riitä 
muulle kuin nukkumaanmenolle. 

Nuoret painavat pitkää koulu-
viikkoa, minkä lisäksi on tehtävä 
läksyjä, jatkettava projekteja ja 
luettava kokeisiin. Ylimääräinen 
työ koulupäivän jälkeen ottaa ko-
ville. Etenkin heillä, jotka halua-
vat antaa kaikkensa ja pärjätä 
koulussa, menee näihin puuhiin 
tuhottomasti aikaa. Tuntuu kuin 
pitäisi valita koulumenestyksen 
ja oman ajan väliltä. Vaikka ei ole 
tervettä korvata rentoutumista, 
harrastuksia ja sosiaalista elämää 
raatamisella, opiskelijat kokevat 
painetta tehdä niin. 

Koulun toteutustapa sopii joil-
lekin, toisille ei. Monilla koulussa 
vietetty aika valuu hukkaan, joh-
tui se sitten vaikeudesta keskittyä 
tai jostain muusta. Hommat seu-
raavat kotiin ja päivä venyy sietä-
mättömän pitkäksi. Vapaa-ajan ja 
työn välinen raja hämärtyy, kun 
stressiä ei voi jättää kouluun. Kun 
laskee nuoren päivässä käytös-
sä olevia tunteja, tuntuu, että siitä 
anastetaan kohtuuttoman paljon.

Koulun ulkopuolista työtä ei 
pitäisi olla ollenkaan, tai vaih-
toehtoisesti sille pitäisi jättää 
enemmän aikaa. Jos kertaukseen 
ja tehtävien tekemiseen ei ole 
tarpeeksi aikaa oppitunneilla, 
niin asiaa on liikaa. Aikuisten-
kin työviikot on laissa määri-
telty korkeintaan 40-tuntisiksi: 

tämä toteutuu nuorten kohdalla 
vain, jos tunnit eivät jatku kotiin. 
Itsenäisessä opiskelussa omalla 
ajalla ei ole mitään vikaa, kunhan 
siihen käytetty aika korvautuu ly-
hyempinä päivinä. 

Toivoisin, että kokeiltaisiin 
rohkeasti keinoja, jotka korosta-
vat opiskelijoiden vapautta päät-
tää ajankäytöstään. Esimerkiksi 
yhtenä avoimena arkipäivänä voi-
si joko rauhassa edistää töitään il-
man uutta stressiä tai vain ladata 
akkujaan. Näin tehtävät hoituisi-
vat työajan sisällä ja vapaa-ajalle 
ulottuva rasitus jäisi vähemmäl-
le. Ei olisi täysin järjetöntä harkita 
lyhyempituntista tai nelipäiväistä 
kouluviikkoa. Parhaimmassa ta-
pauksessa se tukisi opiskelijoiden 
jaksamista ja parantaisi tuloksia. 

On tärkeää, että koulussa käy-
minen on hyödyllistä eikä vain 
ajanhukkaa. Kenenkään ei pitäi-
si potea huonoa omatuntoa poik-
keavista opiskelutavoista tai ha-
lusta käyttää vähäistä vapaa-ai-
kaansa muuhun kuin opiskeluun. 
Nuorten pitää saada päättää sii-
tä, mihin oman aikansa käyttä-
vät - muuten he kuivahtavat ru-
sinoiksi.  
Teksti: Viivi Lundgren, 17  
Kuva: Maija Lundgren

Kirjeitä Kalliosta

VAPAA-AJAN PUUTE 
PAINAA NUORIA

Muista nämä 
päivämäärät!

Ennakkoäänestys: 
8.–12.11.

Varsinainen vaalipäivä 
20.11.
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Facebook: 
Kallionseurakunta

Tasausmessu
Musiikkiakallionkirkossa

Alppilanruokailut

Twitter: 
kallionsrk

Instagram: 
Kallionsrk
Talolle.Fi

Musiikkiakallionkirkossa
Siltaredi

elipakerran

www.kallionseurakunta.fi 

Täältä löydät meidät
Kallion kirkko

Itäinen papinkatu 2  
p. 09 2340 3620 
Kirkko on avoinna  

ma—pe klo 7—21, la–su klo 9—19

Kirkkoherranvirasto 
Käynti Itäisen papinkadun  

puoleisesta siivestä 
p. 09 2340 3600  
kallio.srk@evl.fi

Avoinna  
ma, ti ja to klo 9—14, ke klo 12—17

 
Seurakuntakoti, Siltasaarenkatu 28

Kerhotila, Siltasaarenkatu 28

Alppilan kirkko
Kotkankatu 2  

p. 09 2340 3680 
ma, ti, to & pe klo 10–15 ja  

ke klo 12–15

Pappi tavattavissa
Kallion kirkossa ti—to klo 15—17  

keskustelua varten.

Diakonian ajanvaraus 
Ajanvaraus puhelimitse ma, ti klo 

9—10 ja to klo 12—13 
p. 09 2340 3618. 

Ajan voi tulla varaamaan myös paikan 
päälle Alppilan kirkolle, 2 krs.


