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Itsemme näköinen karikatyyri voi olla monen 
meistä kohtalo ikääntymisen myötä. Hyvät 
ominaisuudet korostuvat samalla, kun elä-
män kolhujen juonteet ja perimässä kanta-

mamme jumiutumat paljastuvat yhä räikeämmin 
vedoin. Ystävät tekevät usein ensimmäiset havain-
not. Peilikin voisi paljastaa monia yksityiskoh-
tia, ellei juonteisiin tottuisi vähittäisen muutoksen 
myötävaikutuksella ja itselle anteeksi antamisen 
mahdollisuus ottaisi sille niin luontevasti nuljah-
tavaa valtaansa.

Käsitys yhteisöstä ja ympäristöstämme on jat-
kuvassa vaarassa saada yhtä muuttumattomiksi pi-
täytyviä muotoja kuin käsityksemme itsestämme. 
Pakilassa, Torpparinmäessä ja Paloheinässä kiin-
nitetään mielellään huomiota sellaisiin piirteisiin, 
jotka vievät alueen asukkaista piirrettävän kuvan 
erilaisten vertailujen ääripäihin. Monet palvelut 
puuttuvat, koulutustaso on korkea, lapsia ja nuoria 
riittää ja asuntojen hinnat hämmästyttävät vuodes-
ta toiseen. 

Tällaiset tiedot vahvistavat käsitystä, että tämä 
Helsingin kolkka on kovin erilainen kuin mikä ta-
hansa muu kaupunkimme alue ja että täällä asuu 
vain poikkeuksellisia ihmisiä. Periaatteessa näin 
onkin. Jokainen ihminen on erityinen ja juuri siksi 
laulun arvoinen.  Samalla meidän on hyvä muistaa, 
että näin ajattelevat keskimäärin kaikki ihmiset. 
Oma alue on poikkeuksellisen hyvä paikka asua. 
Se on äärimmäisen hyvä lähtökohta. 

Pakilan seurakunnalla on käytössään segmen-
tointityökalu, joka antaa ymmärtää, että Helsinki ja 

Etelä-Espoo muodostavat tällä hetkellä muus-
ta Suomesta poikkeavan sosiaalisen alu-

een. Kun suomalaiset keskimäärin ja-
kautuvat karkeasti ottaen suhteellisen 

tasaisesti neljään eri ryhmään, Hel-
singin kolkalla kaksi ryhmää val-

taa 90 prosenttia kokonaisuudes-
ta. Tämä pätee myös Pakilan 
seurakunnan alueella. 

Täällä asuvat ihmiset teke-
vät valintansa ja muodosta-
vat käsityksensä samansuun-

taisesti kuin muutkin helsinki-
läiset. Raja muuhun Suomeen 
kulkee tuntuvasti alueen pohjois-

puolella. Se haastaa seurakuntaa 
ajattelemaan monet asiat uudella 
tavalla.  Irrallisiksi ja avomieli-
siksi kutsuttujen ajattelumaailma 
poikkeaa huomattavasti perintei-
sestä tavasta suhtautua kirkkoon, 
Jumalaan ja uskonkysymyksiin. 
On uudistumisen aika.

Leo Norja
päätoimittaja

Pakilan seurakunnassa alkoi vii-
me keväänä kaksi toisiinsa kyt-
keytyvää hanketta: vapaaehtois-
toiminnan kehittäminen ja dia-
loginen johtaminen. Käytössäm-
me olevaa Jäsen 360° -palvelua 
esiteltiin Kehäristin numerossa 
2/2013. Palvelun aineisto koos-
tuu eri tahojen tekemistä kyse-
lyistä, jotka on suhteutettu Paki-
lan seurakunnan alueella asuvien 
vastauksiin. 

Jäsen 360° -kyselyn tulokset 
kuvaavat alueella asuvia ihmisiä 
ja heidän arvojaan monesta eri 
näkökulmasta. Sovellamme saa-
tua tietoa toimintamme suunnit-
telun tueksi. Tavoitteenamme on 
jäsentemme näköinen, toimiva 
seurakunta.

Miten sinä vastaisit?
Vastausten pohjalta tehdyn ja-
ottelun mukaisesti alueella asu-
vista suurin osa – yhteensä noin 
93 prosenttia – kuuluu irrallisten 
ja avomielisten ryhmään. Mal-
tillisten ja uskollisten osuus on 
noin 8 prosenttia. Alueella asu-
vat ovat keskimääräisesti melko 
hyväosaisia. Noin 4/5 vastaajista 
on sitä mieltä, että kirkko ei tue 

hyväosaisia. Vain harva tuntee 
seurakunnan työntekijöitä.

Joidenkin vastausten tulokset 
ovat myös ristiriitaisia tai nos-
tattavat lisäkysymyksiä. Onko 
kirkko sinun mielestäsi uuden-
aikainen vai vanhanaikainen? 
Oletko itse tai onko lapsesi osal-
listunut seurakunnan järjestä-
mään toimintaan, juhlaan tai py-
häkouluun? Mikä sinulle on tär-
keä syy kuulua kirkkoon? Kaste, 
hautajaiset, kirkko osana suoma-
laista elämänmuotoa vai jokin 
muu syy? 

Kysyvä ei tieltä eksy – 
pohditaan yhdessä 
Kirkko on hengellinen yhteisö, 
jonka tehtävänä on elää yhdessä 
ihmisten kanssa arjessa ja juh-
lassa, ilossa ja surussa. Suurin 
osa alueen ihmisistä suhtautuu 
myönteisesti kirkkoon, joulujuh-
liin ja suvivirteen. Tämän ohella 
yhdistäviä arvoja ovat ekologi-

suus, puutarha, liikunnallisuus, 
hyvinvointi, diakonia ja auttami-
nen sekä vapaaehtoistyö. 

Miten me voimme toiminnas-
samme ottaa huomioon erilaisia 
ihmisiä yhdistävät tekijät? Miten 
tavoittaisimme parhaiten pakila-
laiset, sinut ja lähimmäisesi? 

Tästä tulevaisuuteen
Käytettävissä olevaa aineistoa 
voidaan toki tulkita monella ta-
valla. Omasta mielestäni eri ryh-
miin kuuluvien määrä tai kyse-
lytapa ei ole tärkeintä. Tärkeäm-
pää on se, että me pysähdymme 
yhdessä keskustelemaan, suun-
nittelemaan ja toimimaan. 

Aihepiiriin palataan myös seu-
raavissa lehdissä. Tule mukaan 
lisäämään vuorovaikutusta vä-
lillämme. Esitä kysymyksiäsi ja 
ehdotuksiasi jollekin työnteki-
jöistämme soittamalla tai sähkö-
postitse. Meidän kaikkien yhte-
ystiedot löytyvät tästä lehdestä. 

Voit ottaa yhteyttä myös va-
paaehtoisprojektista vastaaviin, 
joko allekirjoittaneeseen tai Mil-
la Liikalaan. Meille on tärkeää 
kuulla juuri sinua. 

Tanja Berg

Jouni Pirttijärvi

Välitalontien kiinteistöön valmistuvat syksyn aikana toimitilat seurakunnan päiväkerhon, kutoma-
kerhon, varhaisnuorten kerhojen ja Kaskipartion käyttöön.

Välitalontien ja Pakilantien ris-
teyksen läheisyydessä on kiin-
teistö, josta Helsingin seurakun-
tayhtymä on vuokraamassa Pa-
kilan seurakunnan tarpeisiin vä-
liaikaiset toimitilat, mikäli seu-
rakuntaneuvosto hyväksyy ti-
lojen käytön päättäessään ensi 
vuoden budjetista. 

Välitalontien tilat ovat vas-
taavan suuruiset kuin ne, joi-
ta olemme käyttäneet viimeiset 
kolme vuotta Paloheinän kir-
kon kiinteistössä. Yrityskäytös-
sä aikaisemmin ollut tila muu-
tettaisiin väliaikaisin ratkaisuin 
vastaamaan seurakunnan päivä-
kerhon, kutomakerhon, varhais-

nuorten kerhojen ja Kaskipartion 
tilatarpeita. 

Kesän alussa tehdyn suunni-
telman mukaisesti muutostöiden 
piti valmistua jo kesän aikana. 
Remontin viivästymisen takia 
toiminta jouduttiin aloittamaan 
elokuussa Paloheinän kirkon ny-
kyisissä tiloissa. Muutto Välita-
lontielle lienee mahdollista to-
teuttaa syyskauden aikana.

Paloheinän kirkon tilat ovat 
rapistumassa entisestään. Olem-
me käyttäneet kolmisen vuotta 
siipirakennusta ja partiolaisten 
toimintatilaa siitä huolimatta, et-
tä toiminta Paloheinän kirkon ti-
loissa muutoin loppuikin jo ke-

sällä 2010. Käyttämämme tilat 
ovat olleet kohtuullisessa kun-
nossa ja huoneilman tutkimus-
tulokset ovat pysyneet suositus-
ten rajoissa. Neljättä talvikautta 
nämä tilat eivät kuitenkaan voisi 
enää palvella.

Välitalontien vuokratiloista 
voisi tulla Pakilan seurakunnan 
toimitila muutamiksi vuosiksi. 
Samalla Paloheinän kerhotalon 
suunnittelu Repovuorentielle jat-
kuu aiempien linjausten pohjal-
ta. Helsingin seurakuntien ta-
loustilanne voi johtaa linjausten 
uudelleenarviointeihin.

Leo Norja 

Väliaikaiset toimitilat Paloheinään
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riittää virtaa
Lionsien sinikeltainen logo, jossa kaksi leijo-

nan profiilia vartioi L-kirjantainta, on tuttu 
monelle. Tuoreen julkisuuskuvatutkimuk-

sen mukaan kolme neljästä suomalaisesta tunnistaa 
merkin. 

Joka neljäs leijonat tunnistavista pitää lions-toi-
mintaa kuitenkin vanhoillisena, suljettuna ja vain 
miehille tarkoitettuna ”hyvä veli -kerhona”. Näin 
siitäkin huolimatta, että Suomessa on ollut naisten 
lionsklubeja jo yli neljännesvuosisadan ja naisten 
osuus jäsenmäärästä on lähes 20 prosenttia. 

Suomessa naisten osuuden tavoitteeksi on asetettu 
varovasti 25 prosenttia. Yllättävää kyllä, maailmalla 
ollaan tässä asiassa selvästi edistyksellisempiä, kan-
sainvälinen tavoite on fifty-fifty! 

* * * * *
Lionsklubi Helsinki/Aurora on toiminut seitsemän 
vuotta Pakilan seudulla. Miesleijonat tunnetaan 
muun muassa joulukuusien myynnistä, mutta mitä 
me naiset teemme? 

Toimimme lasten ja vanhusten parissa sekä pai-
kallisesti että kansainvälisesti. Moni Aurora on mu-
kana seurakunnan vanhusystävätyössä ja aloitamme 
myös keskustelupiirin vanhainkodissa. Tunnetuin ta-
pahtumamme on keväinen muotinäytös Hyvän Pai-
menen kirkossa. 

Hankkimillamme varoilla on kustannettu esimer-
kiksi hanuri ja pasuuna Pakilan musiikkiopistoon. 
Olemme lahjoittaneet rahaa tuhkarokkorokotuksiin 
sekä srilankalaiselle silmäsairaalalle, jossa tehdään 
maksuttomia kaihileikkauksia vähävaraisille. 

Olemme tukeneet lasten urheilutoimintaa Pakilan 
sosiaalitoimiston kautta ja lahjoittaneet hymypatsai-
ta Metsolan koululle. Tuemme myös srilankalaisen 
tytön koulunkäyntiä. 

* * * * *
Raamatun viisaus, jonka mukaan antaessaan ja autta-
essaan saa, on totta myös lions-toiminnassa. Kivijal-
kanamme ja oikeutuksenamme on auttaminen. Lei-
jonat tarjoavat hienon mahdollisuuden vapaaehtois-
työn tekemiseen. Auttamisen tuoman mielekkyyden 
lisäksi toimintaa motivoi yhdessä tekemisen haus-
kuus. On arvokasta saada uusia ystäviä aikuisiällä. 

Kun tapaat meitä Auroria Paloheinän kyläjuhlassa 
tai Hyvän Paimenen kirkolla itsenäisyyspäiväjuh-
lassa, adventtimyyjäisissä, ystävänpäiväkonsertissa 
tai muotinäytöksessä, tule juttelemaan ja liity jouk-
koomme. Auttavia käsiä tarvitaan lisää!

Sini Eloholma
Työterveyslääkäri, LC Hki/ 

Auroran perustajajäsen

Ristilliset norsut
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Ilmastonmuutos  
haastaa toimimaan
Viime maaliskuisilla kirkkokah-
veilla oli aiheena ilmastonmuu-
tos ja sen torjuminen. Ilmas-
tonmuutos on asia, joka uhkaa 
ihmisiä, eliölajeja, taloutta ja 
kulttuuria. 

Mutta ilmastonmuutos on 
myös ratkaistavissa oleva uh-
ka. Jokainen voi tehdä järkeviä 
ilmastotekoja omassa elämäs-
sään, työpaikoilla, taloyhtiöissä 
ja missä vaikuttaakin. Samalla 
edistämme uuden suomalaisen, 
kestävään kehitykseen perustu-
van liiketoiminnan syntymistä. 

Allekirjoittanut on ollut perus-
tamassa ilmastokatastrofin tor-
jumiseksi Myrskyvaroitus-yh-
distystä, jossa on mukana mui-
takin pakilalaisia. Järjestämme 
sunnuntaina 22.9. klo 18–22 
Myrskyvaroitus-iltamat Ta-
vastia-klubilla. 

Ohjelmassa paneelikeskustelu 
ja konsertti, juontajana näytteli-
jä Niina Nurminen. Paneeliin 
osallistuvat muun muassa pää-
johtaja Petteri Taalas Ilmatie-
teen laitokselta, Euroopan parla-
mentin jäsen Sirpa Pietikäinen, 
Cleantech-ohjelmajohtaja Mari 
Pantsar-Kallio Työ- ja elinkei-
noministeriöstä, toimitusjohtaja 
Pertti Korhonen Outotecistä ja 
hallituksen puheenjohtaja Päivi 
Leiwo Oilonista.

Teemoina ovat: Mitä panelistit 
ovat tehneet omassa elämässään 
ilmaston hyväksi? Miten saada 
puhtaasta tuotannosta Suomen 
elinkeinoelämälle uusi kivijal-
ka? Puheenjohtajana toimii yli-
asiamies Mikko Kosonen Sit-
rasta. 

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Jokainen voi kantaa 
omalta osaltaan vastuuta maapallon tulevaisuudesta.

Olemme FacebOOkissa
 Pakilan seurakunta
 Pakilan seurakunnan  
 lapsi- ja perhetyö
 Pakilan nuoret

Käy tykkäämässä!

seuraa meitä 
twitterissä

twitter.com/Pakilansrk

Konsertissa tulevat esiinty-
mään Anssi Kela bändeineen ja 
solistit, kuten Diandra, Irina, 
Marika Krook ja yllätysesiin-
tyjiä. 12 ja 20 euron hintaiset li-
put ennakkoon Tiketistä tai suo-
raan ovelta.

Kysyykö joku, miten Myrs-
kyvaroitus-iltamat koskee seu-
rakuntaa? Jos kysyisi, ajattelisin 
ääneen näin: Miten ei koskisi? 
Me seurakuntalaiset teemme asi-
oita joskus paremmin ja joskus 

huonommin – kaikkialla missä 
liikumme. 

Kristillistä vastuuta toteutam-
me 95-prosenttisesti muualla 
kuin kirkonmäellä. Silmiin sat-
tui taannoin lehtileike vuodel-
ta 1994. Siinä Pakilan entinen 
kirkkoherra Pentti Kivimäki sa-
noo näin: ”Ihmiselle voi sitten-
kin käydä hyvin. Ihmisestä huo-
limatta Jumala tekee ihmisen 
kautta hyvää.” 

Ava Numminen

kOtisivut
Seurakunnan verkkosivut löytyvät osoitteesta: www.helsinginseurakunnat.fi/pakila
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Emmi palasi perheineen Pakilaan
Emmi Tammiluoma 
on kolmekymppinen 
perheenäiti Pakilasta. 

– Muutimme tänne miehe-
ni kanssa esikoisen synnyt-
tyä vuonna 2010. Sitä ennen 
asuimme Oulunkylässä. Minulle 
muutto tarkoitti paluuta lapsuu-
den maisemiin, ehdin olla poissa 
vain kymmenen vuotta. 

Perheeseen kuuluvat nyt puo-
liso Lasse, 3-vuotias tytär ja 4 
kuukauden ikäinen poika.

– Vanhempani asuvat edelleen 
Paloheinässä lapsuudenkodissa-
ni ja ovat läheisissä tekemisissä 
kanssamme.

Emmin mielestä Pakila on tur-
vallinen ja rauhallinen asuin-
paikka, välillä ehkä hieman lii-
ankin rauhallinen… 

– Toisaalta tiesin, millaiseen 
ympäristöön tulemme, kun ase-
tuimme tänne asumaan.  

Vauhtia ja vilskettä 
Emmi sanoo arvostavansa lasten 
kanssa kotikulmilla eri asioita 
kuin aiemmin. On hienoa, ettei 
tarvitse pelätä lasten puolesta, 
vaikkakin Pakilantien liikenne 
on todella rasittavaa ja vilkastuu 
vuosi vuodelta. Lisäksi mopojen 
määrä on valtaisa! 

– Alue houkuttaa nuoria per-
heitä. Siitä huolimatta, että ih-
miset asuvat omissa oloissaan 
omissa taloissaan, tuntuu että 
säpinää riittää ja lapsille löytyy 
aina seuraa. 

– Omassa lapsuudessani oli 
toisin: tonteilla sijaitsi vain yksi 

talo nykyisen kolmen asemesta 
ja naapurustossa asui lapsen nä-
kökulmasta lähinnä vanhuksia. 
Asukasjoukko tuntuu muuttuvan 
Pakilassa sykleissä ja nyt ovat 
vallalla lapsiperheet. Voi toki 
olla, että katson tilannetta nyt 
hyvinkin värjääntyneiden lasien 
läpi, Emmi hymyilee.  

– Näin kotiäidille on kuitenkin 
mukavaa, että puistossa on aina 
seuraa, ihmisiin on helppo tutus-
tua ja alueella on myös tarjolla 
paljon harrastusmahdollisuuksia, 
kuten jumppaa ja muskareita.

Vapaaehtoistyö kiinnostaa
Pakilan seurakunta on tuttu Em-

mille nuoruusvuosilta, jolloin 
hän oli pari vuotta aktiivisesti 
mukana seurakunnan nuorisotoi-
minnassa riparin tiimoilla. 

– Molemmat lapsemme on 
kastettu lapsuudenkodissani Pa-
kilan seurakunnan jäseniksi. 
Kuopuksemme ristiäisten yhte-
ydessä myös avioiduimme mie-
heni kanssa vuosikausien yhdes-
säolon jälkeen!

– Kirkko ei varsinaisesti vaiku-
ta arjessamme, emmekä ole hyö-
dyntäneet kirkon tarjoamia palve-
luja, mutta arvostan sitä, että seu-
rakunta tarjoaa alueellamme mo-
nipuolista toimintaa. Olen mietti-
nyt jo pitkään, että haluaisin läh-

teä mukaan vapaaehtoistyöhön, 
erityisesti vanhusten pariin. 

Emmi sanoo, että pienten las-
ten äitinä ei toisaalta ehdi mil-
lään lohkaista paljonkaan aikaa 
mihinkään uuteen, ja siksikin 
vapaaehtoistyöhön lähteminen 
on jäänyt. 

– Häissämme juttelin pastori 
Satu-Elinan kanssa, joka roh-
kaisi mukaan vaikka kuinka vä-
häisellä tuntimäärällä. Hän ker-
toi myös seurakunnan vapaaeh-
toiskurssista. Olenkin nyt ajatel-
lut tosissani ottaa selvää ”hom-
miin” ryhtymisen mahdollisuu-
desta.

Jouni Pirttijärvi 

Emmi Tammi-
luoman mielestä 
Pakila on turval-
linen ja rauhallinen 
asuinalue lapsiper-
heille. Arkea 
helpottaa se, että 
omat vanhemmat 
asuvat saman 
kadun varrella.

Varhais-
nuorten 
Kertsi  
muuttuu 
netti- 
lehdeksi
Pakilan alueen koteihin on pos-
titettu jo arviolta 20 vuoden ajan 
Kertsi-lehteä, jossa kerrotaan 
seurakunnan varhaisnuorisotyön 
kerhoista, kursseista ja muista 
tapahtumista. Nyt lehti muuttuu 
nettilehdeksi.

Se tarkoittaa, että aiemmin 
paperille painettu lehti löytyy 
vastaisuudessa samalla nimellä 
seurakunnan nettisivuilta. Var-
haisnuorisotyön kaikki tilaisuu-
det – kerhot, kurssit, retket, lei-
rit ja muut tapahtumat – löytyvät 
myös seurakunnan tapahtumaka-
lenterista. 

Varhaisnuorisotyön sivuilta 
voit lukea työntekijöiden esitte-
lyt ja katsoa yhteystiedot. Sieltä 
löytyvät myös ilmoittautumisoh-
jeet eri tapahtumiin. 

Ajan tasalla
Mikä tässä on parasta? Se, et-
tä nettilehti päivittyy jokaisen 
kuukauden alussa. Sivuilla 
kannattaakin käydä säännölli-
sesti, koska Pakilan seurakunta 
tulee tarjoamaan vastaisuudes-
sa uusia kursseja kuukausittain. 
Nettilehdessä myös muistutel-
laan erikseen kyseisen kuukau-
den suurimmista tapahtumista. 

Muutos painettuun lehteen 
verrattuna on suuri ja muka-
va sellainen! Nettilehti tavoit-
taa enemmän koululaisia ja seu-
rakunnan on helpompi suunni-
tella varhaisnuorisotyön toimin-
taansa. 

Nuoret kerhonohjaajat voivat 
nyt alkaa ohjata kursseja sil-
loin, kun se heille parhaiten so-
pii. Se monipuolistaa tarjontaa. 
Kun painettu Kertsi-lehti ilmes-
tyi vain neljä kertaa vuodessa, 
ohjaajien oli vaikeampi ennakoi-
da tilanteitaan ja uskaltaa sitou-
tua kurssien vetämiseen.

Ilona ilonamme
Syksy tuo tullessaan myös hen-
kilömuutoksia. Toisen varhais-
nuorisotyönohjaajan siirryttyä 
uusiin tehtäviin vakituisena jat-
kaa vain toinen (allekirjoittanut). 

Lisäapua varhaisnuorisotyö 
saa, kun lastenohjaaja Ilona 
Lahtomaa tulee mukaan mo-
neen toimintaamme. Aloittelem-
me ilolla uutta syyskautta seu-
rakunnan varhaisnuorisotyössä!

Marja Vainikka

 Jouni Pirttijärvi
 Jouni Pirttijärvi

Kuva: Jouni Pirttijärvi
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Haltialan 
joulutapaHtuma
Haltialan joulutapahtumaan etsitään näyttelijöitä seurakunnan 
jouluevankeliuminäytelmään. Näytelmää esitetään Haltialan 
lampolassa sunnuntaina 15.12. Harjoitteluajat ilmoitetaan myö-
hemmin. Ilmoittaudu mukaan Marja Vainikalle, puh.  09 2340 
5550 tai marja.vainikka@evl.fi

lasteN kaNssa messuuN? 
KYLLÄ ONNISTUU!
Su 13.10. klo 11 Perhemessu. Jouni Pirttijärvi, Satu-Elina An-
sas ja Jussi Hirvonen. Messu toteutetaan yhteistyössä Helsingin 
NMKY:n kanssa. Messukahveilla Suomen Lähetysseuran lasten 
lähetysnäyttelyn avajaiset ja lyhyt esittely.
Su 17.11. klo 11 Lasten lähetysmessu Thaimaa-teemalla. Sa-

tu-Elina Ansas, Jou-
ni Pirttijärvi ja Jussi 
Hirvonen. Messukah-
veilla Emerituspiispa 
Hannu Niskanen näyt-
tää kuvia ja kertoo ko-
kemuksistaan turisti-
pappina Thaimaassa. 

Uskonnonfilosofiaa 
lujahermoisille

OletkO kätevä 
käsistäsi?
MEILLÄ ON  
OHJELMAA MYÖS SINULLE
Peittopiiri parillisten viikkojen maanantaisin klo 13 Yläsalissa. 
Tule kutomaan peittoja äiti Teresan työlle. Omat puikot mukaan.
Kutomakerho keskiviikkoisin klo 19 Paloheinän kirkon kerho-
siivessä. Korutöitä, kangaspuita ja kaikkea, mitä voit kuvitella. 
Tule tutustumaan.

sYksYN 
kirJallisuusPiirit
Kaikille avoin kirjallisuuspiiri kokoontuu seuraavina keskiviik-
koina Kryptassa:
Ke 18.9. klo 18. Riikka Pelo esittelee romaaninsa ”Jokapäiväi-
nen elämämme”. Teos kertoo kertoo runoilija Marina Tsvetaje-
van perheen elämästä.

Ke 16.10. klo 18. Kristiina 
Rikman tulee esittelemään 
suomentamansa John Irvin-
gin teoksen ”Vapauttakaa 
karhut!”
Ke 6.11. klo 18. Helsingin ja 
Turun juutalaisten seurakun-
tien ylirabbiini Simon Liv-
son esittelee Talmudin ko-
koelman.

Jouni Pirttijärvi

laulattaakO?
NYT ON MAHDOLLISUUS LAULAA
Vox Sonora -kuoro maanantaisin klo 18.30 Kryptassa. Kuoroa 
johtaa Ari Häyrinen.
Karitsa-kuoro kouluikäisille torstaisin klo 17 Kryptassa. Kuo-
roa johtaa Jussi Hirvonen.
Laulun siivin -yhteislaulutilaisuudet parittomien viikkojen 
tiistaisin klo 13 Kryptassa. Mukana Ari Häyrinen ja Anna-Kaisa 
Honkanen. Kahvitarjoilu.
Yhteislaulutilaisuus kerran kuukaudessa lauantaisin Kryptassa. 
Seuraavat kerrat 7.9. ja 5.10. Mukana Jussi Hirvonen ja Samuli 
Korkalainen.
Ilon lähde -lauluryhmä parittomien viikkojen torstaisin Torp-
parinmäen korttelitalolla klo 19.

PerhekerhOt 
pienten lasten kanssa kotona oleville klo 10–11.30 tiistaisin Hy-
vän Paimenen kirkon Kirkonkellarissa, torstaisin Paloheinän 
kirkon kerhosiivessä ja perjantaisin Torpparinmäen korttelita-
lossa. Perhekerhoissa mukana Sanna Niemi.
Juniorpirtti alakouluikäisille tiistaisin ja torstaisin klo 14–16 
Hyvän Paimenen kirkon Pirtillä. 

Tervetuloa keskustelemaan pe-
rimmäisistä kysymyksistä il-
man oikeassa olemisen pakkoa 
ja väärässä olemisen mahdolli-
suutta.

To 12.9.2013 klo 18.30 Voiko 
Jumalasta puhua?
Mitä Jumalasta voidaan tietää ja 
sanoa? Miten puhua jostakin sel-
laisesta, jota mitkään sanat eivät 
riitä tavoittamaan? Vai pitäisikö 
olla kokonaan puhumatta?

To 10.10.2013 klo 18.30 Me ol-
laan muslimeita kaikki?
Onko kaikissa uskonnoissa lo-
pulta kyse yhdestä ja samasta 

jumaluudesta? Ovatko uskonto-
jen väliset erot pelkkää pintaa? 
Voitaisiinko uskontoja erottavat 
raja-aidat purkaa?

To 14.11.2013 klo 18.30 Pää-
seekö kukaan taivaaseen?
Mitä tapahtuu kuoleman jäl-
keen? Erotellaanko meidät vuo-
hiin ja lampaisiin ja jos, niin 
millä perusteella? Pääsevätkö 
kaikki taivaaseen vai pääseekö 
sinne kukaan?

Paikkana Hyvän Paimenen 
kirkon Paimensali, Palosuon-
tie 1, Pakila. Kahvitarjoilu.
Tule, jos uskallat!

Koululaisille 
mielekäs 
iltapäivä 
Pienille koululaisille ja heidän 
vanhemmilleen on tärkeää, että 
lapset saavat viettää koulun jäl-
keisen ajan turvallisessa ympä-
ristössä. Lisäksi on tärkeää, että 
tunnelma on koulupäivän jäl-
keen leppoisa ja rento. Iltapäi-
vähoidon järjestäminen on eri 
toimijoiden yhteinen asia. 

Pakilan seurakunnassa on pit-
kään järjestetty iltapäivätoimin-
taa, ja yhteistyötä on tehty mui-
den toimijoiden kanssa. Paki-
lan NMKY:n kanssa on pitkin 
vuotta vierailtu toistemme luona 
sählyn ja hartauksien merkeis-
sä sekä kesäkerhojen aikana, 
jolloin lähimetsässä on leikitty 
lipun ryöstöä. Tulevana syksy-
nä yhteistyö tiivistyy, kun yk-
si NMKY:n ryhmistä alkaa ko-
koontua Hyvän Paimenen kir-
kolla päiväkerhotiloissa.

Seurakunnalla on lisäksi kaksi 
omaa iltapäiväkerhoa, toinen Hy-
vän Paimenen kirkolla ja toinen 
Torpparinmäen Korttelitalolla. 
Ryhmissä on yhteensä 45 lasta ja 
neljä työntekijää. Toiminta suun-
nitellaan ja järjestetään yhdessä 
opetusviraston kanssa. 

Tanja Berg

Jouni Pirttijärvi

Hyvän Paimenen kirkolla aloit-
taa tänä syksynä toimintansa 
4–6-vuotiaille pojille suunnattu 
Cantores Minores -kuoron lau-
lupainotteinen musiikkileikki-
koulu. Toiminta-ajatuksena on 
tarjota pojille mahdollisuus mu-
siikkileikkikoulutoimintaan, jon-
ka tärkein toimintatapa on lau-
laminen. 

Omaan ääneen tutustutaan 
erilaisten laululeikkien ja -har-
joitusten avulla. Ääntä kehi-
tetään tausta-ajatuksena mah-
dollinen myöhempi liittyminen 
kuoroon. Esikouluikäiset pojat 
harjoittelevat jo kuoron riveissä 
esiintymistä Cantores Minores 
-kuoron perinteisessä äitienpäi-
väkonsertissa. 

Kaikki muskaripojat pääsevät 
esiintymään muskareiden jou-
lu- ja kevätjuhlissa sekä toimi-
paikkojensa messuissa ym. ti-
laisuuksissa. Muskarin jälkeen 
pojalla on mahdollisuus pyrkiä 
mukaan varsinaisen kuoron toi-
mintaan.

Lukuvuonna 2013–2014 
muskarit toimivat 
seuraavissa toimipisteissä:

Hyvän Paimenen kirkko
Palosuontie 1, maanantaisin

Pihlajamäen kirkko
Liusketie 1,  maanantaisin

Matteuksen kirkko
Turunlinnantie 3, tiistaisin

Meritullin seurakuntatalo
Meritullintori 3, torstaisin

Toiminnasta kiinnostuneet voi-
vat ilmoittautua mukaan ne-
tissä www.cantoresminores.fi/
Musiikkiopisto/Musiikkileik-
kikoulu 

Lisätietoja CM-toimistosta,  
puh. 09 687 7720 ja sähköpos-
tilla: 
cmmuskari@cantoresminores.net

Cantores Minores 
-musiikkileikkikoulu Pakilassa

Pyhäkoulu 
perheen 
pienille
Sunnuntain pyhäkoulu tarjoaa 
lapsiperheille oivan tavan le-
popäivän pyhittämiseen. Kun 
perheen pienimmät ovat py-
häkoulussa, vanhemmat voi-
vat osallistua rauhassa mes-
suun. Tai käydä vaikkapa 
sunnuntaikävelyllä.

Pyhäkouluun kutsutaan nel-
jä vuotta täyttäneitä lapsia. Pa-
kilassa pyhäkoulut pidetään 
syksyisin ja keväisin pääsään-
töisesti sunnuntaisin klo 11 
messun aikaan Hyvän Paime-
nen kirkon lastenkappelissa 
ja Itä-Pakilassa Pakintalolla 
(Etupellontie 2). Tarkemmat 
kokooontumisajat Kirkko ja 
kaupunki -lehdessä ja seura-
kunnan verkkosivuilla.

Kaipaamme uusia 
pyhäkoulunopettajia
Pyhäkoulun opettajina toimii 
vapaaehtoisia seurakuntalai-
sia. Tarvitsemme pyhäkouluun 
vapaaehtoisia, jotka voisivat 
pitää kaudessa pari-kolme py-
häkoulukertaa. Työskentelyn 
pohjaksi ja virikeaineistoksi 
opettajille tilataan pyhäkou-
lulehti. Sen ohella pyhäkou-
luryhmissä käytetään Lasten 
pyhäkoulu -lehteä.

Jos olet kiinnostunut py-
häkouluopettajan työstä seu-
rakunnassa, ota yhteyttä var-
haiskasvatuksen pastoriin 
Jouni Pirttijärveen, puh. (09) 
2340 5530, jouni.pirttijarvi@
evl.fi
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Veikko kurki aloitti Pakilan seurakunnassa nuo-
risotyönohjaajana toukokuussa. Espoon Painiityssä 
asuva 33-vuotias kaljupää on tehnyt työuransa kirkon 
nuorisotyössä Vantaan Rekolassa ja Tuusulassa, Lap-
peenrannassa lastensuojelussa sekä Mikkelin hiippa-
kunnan alueella Medialähetys Sanansaattajissa.

Veikolle rakkaita harrastuksia ovat sarjojen katsomi-
nen, rumpujen soitto Lunastamo-nimisessä yhtyeessä, 
koiran kanssa lenkkeily, biokaasuautoilu sekä viimei-
simpänä villityksenä kriketti. Lauran, 4-vuotiaan Noo-
min ja Rolle-koiran kanssa asuva Veikko on sosionomi 
ja diakoni, mutta valmistuu vuoden lopussa teologian 
maisteriksi ja päätyy toivottavasti papiksi. 

”Sukulaisteni puheissa olin pappi jo isosena toimi-
essani. Ajatus eli ja kypsyi mielessäni sosionomiksi 
opiskellessani. Olen sisimmältäni enemmänkin poh-
diskeleva duunari kuin duunaileva pohdiskelija. On-
neksi saan olla molempia tässäkin työssä”, iloitsee Pa-
kilassa erinomaisesti viihtyvä Veikko.

Päätoimittaja: 
Leo Norja 
puh. 2340 5510

Toimitus:
Jouni Pirttijärvi
puh. 2340 5530
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Toimitusneuvosto:
Tinja Lammila
Jouko Marttinen
Leo Norja
Jouni Pirttijärvi
Ulla Turunen

Työntekijäuutisia
kOtisivut Netissä

www.helsinginseurakunnat.fi/pakila

kirkkOherraNvirastO     2340 5500
Avoinna ma, ti, to, pe klo 10–14 ja ke klo 12–18
Hyvän Paimenen kirkko, Palosuontie 1, 00660 Helsinki
pakila.srk@evl.fi
työntekijöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi
Päivystävä pappi      2340 5502
paikalla ma, ti, to, pe klo 10–14 ja ke klo 13–17
Virkatodistukset seurakuntayhtymästä     2340 5000
Palveleva puhelin  010 190071
su–to klo 18–01, pe–la klo 18–03

Seurakunnan toimipaikat

Hyvän Paimenen kirkko, Palosuontie 1     
Paloheinän kirkko, Repovuorentie 12        
Torpparinmäen korttelitalo, Käräjätuvantie 3         

paStorit

Leo Norja kirkkoherra 2340 5510
Satu-Elina Ansas, aikuistyö 2340 5534
Elina Aro, aikuistyö (50 %) 2340 5549
Antti Kylliäinen, aikuistyö (50 %) 2340 5531
Jouni Pirttijärvi varhaiskasvatus 2340 5530
Kati Pitkänen, kansainvälinen työ, seniorityö  2340 5535
Sara Toivanen, rippikoulutyö 2340 5532

kanttorit

Ari Häyrinen aikuisten musiikkityö 2340 5536
Jussi Hirvonen lasten ja nuorten musiikkityö 2340 5537

seurakuNtasihteerit

Eeva Paavola talousasiat  2340 5500
Ulla Turunen viestintä, ulla.l.turunen@evl.fi   2340 5513

Suntiot

Päivystävä suntio 2340 5520
Mirja Korhola pääsuntio 2340 5515
Terhi Mäenpää 2340 5540
Vesa Pihlaja 2340 5544
Lilian Rajamets 2340 5543
Anne Vatanen 2340 5542

DiakONit

Anna-Kaisa Honkanen 2340 5552
päivystys ti klo 10–12 Hyvän Paimenen kirkko
Jarna Leino 2340 5529
Milla Liikala 2340 5553

varhaisNuOrisO- Ja NuOrisOtYÖtYÖ

Veikko Kurki, nuorisotyö 2340 5551
Marja Vainikka varhaisnuorisotyö 2340 5550

LapSityö ja kouLuLaiSten iLtapäiväkerhot

Tanja Berg päiväkerhoasiat 2340 5554
Helkky Pennanen, HPK 2340 5555
Ilona Lahtomaa, HPK ja Paloheinä 2340 5563
Maikki Lahtomaa, Torpparinmäki 2340 5562
Sanna Niemi, perhetyö 2340 5565
Aino Perälä, Torpparinmäki 2340 5564
Auli Savolainen-Kykyri  HPK 2340 5556
Heli Sjöberg, Paloheinä 2340 5560

PakilaN seurakuNNaN 
YhteYstieDOtSara ToiVanen aloitti rippikoulu- ja nuorisotyön pap-

pina heinäkuun alussa. Loppukesä onkin vierähtänyt 
vinhasti leireillen ja seurakunnan elämänmenoon tu-
tustuen. Sara vastaa rippikoulutyöstä sekä pyörii mah-
dollisimman paljon nuorten kuvioissa, joten hänet voit 
bongata helposti esimerkiksi Pirtiltä, isoskoulutuksesta 
tai vaikkapa nuorten messusta. Muita Saralle mieluisia 
puuhia ovat laulaminen, lenkkeily ja jumppailu sekä 
satunnaiset dj-keikat. 

Ennen Pakilaan siirtymistään Sara ehti aloitella pap-
pisuraansa nuorisopastorina Tammelassa, Kanta-Hä-
meessä. Teologian maisteriksi hän valmistui keväällä 
2012 Helsingin yliopiston kansainvälisestä maiste-
riohjelmasta, jonka painopisteenä oli juutalaisuuden, 

kristinuskon ja islamin historiallinen vertailu.

kaTi PiTkänen aloitti syyskuun alussa työt pastori 
Marita Toivosen opintovapaan sijaisena. Kati jatkaa 
Maritan työtä seniorityön, lähetyksen ja kansainvä-
lisen diakonian pappina. Ennen Pakilan seurakuntaa 
hän on työskennellyt Helsingissä sekä merimiespappi-
na Puolassa ja merillä. Kati on iloinen työstään ihmis-
ten parissa ja Jumalan kanssa. ”Nyt on hieno mahdol-
lisuus jakaa yhteistä matkaa minulle uusien ihmisten 
kanssa täällä Pakilassa”, Kati toteaa.

Kati asuu perheineen muutaman kivenheiton Es-
poon puolella. Sään ja työtehtävien salliessa hän kul-
kee työmatkat sähköpolkupyörällä. Lapsiperheen elä-
mä ja talon remontointi takaavat, että vapaa-ajan on-
gelmia ei ole. Kati ehtii joskus myös lukea ja tehdä 
käsitöitä.

aino Perälä aloitti uutena lastenohjaajana 
Pakilan seurakunnassa elokuun alussa. Hän 
työskentelee Torpparinmäen seurakuntakodil-
la päivä- ja iltapäiväkerhoissa. Aino pääsi yli-
oppilaaksi tänä keväänä ja on toiminut lukui-
sia kertoja sijaisena Vantaan iltapäiväkerhoissa 
viimeisen vuoden aikana.

Vapaa-aikanaan Aino käy musiikkiopistos-
sa soittamassa pianoa sekä rumpuja, lukee, 
osallistuu tanssitunneille, opiskelee italiaa 
ja viettää aikaa kavereidensa kanssa. Hän 
pitää matkustelemisesta, konserteista ja fes-
tareista.
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Vahvistettuna matkaan
Kahtena elokuisena viikonloppuna Hyvän 
Paimenen kirkossa on vietetty menneen ke-
sän rippikoulujen konfirmaatiojuhlia. 

Nuoret ovat tulleet kirkolle, pukeneet yl-
leen valkoiset albat, yhtyneet seurakunnan 
kanssa uskontunnustukseen ja saaneet siu-
nauksen ja ehtoollisen. Konfirmaatio tar-
koittaa sanan mukaisesti vahvistusta. Mutta 
mikä siinä oikein vahvistuu?

Konfirmaation tarkoitus on vahvistaa rip-
pikoululaista ja hänen uskoaan. Seurakunta 
rukoilee nuoren puolesta ja häntä siunataan. 
Itsekin koen joka kerta vahvistuneeni. Saan 
muistutuksen siitä, kuinka haparoivastikin 
lausuttu yhteinen uskontunnustus kantaa. 
Siitä, kuinka kasteen armo pysyy eikä siu-
nausta ei ole koskaan liikaa. 

Syyskesällä kirkoissa jaetaankin erityisen 
paljon siunausta: konfirmoitavien lisäksi 
siunataan koulunsa aloittavia, jopa syksyn 
satoa. 

Tekee mieli pysähtyä syksyn puuhien ja 
kiireiden äärellä ja pyytää pientä vahvis-
tusta. Jotta jaksaisin taas luottaa siihen, että 
tässäkin elämänvaiheessa, näidenkin haas-
teiden äärellä, minua kannatellaan. Laulun-
tekijä Juha Tapion sanoin:

K
atri Saarela

”Kai joskus meistä jokainen, 
tarvitsee vahvistuksen
sille että sentään ihmiseksi kelvollinen on. 
Vaikken sitä uskoiskaan, 
enkä oppis luottamaan
sinun edessäsi tuntea ei tarvis häpeää.”

Tuo kappale kantaa muuten osuvasti ni-
meä ”Syksy”. Tule messuun juhlimaan 
omaa syyskauden avaustasi ja lähde siu-
nattuna matkaan kohti arkea. Samana 
mutta vahvistettuna. 

Sara Toivanen

Toimivan seurakunnan ainekset
Toimivassa seurakunnassa jokai-
sella on paikka. Seurakunnassa 
on mahdollisuus osallistua ly-
hytkurssille, määräaikaisiin ryh-
miin, jatkuviin ryhmiin tai ker-
taluontoisiin tapahtumiin. Toi-
miva seurakunta on jokaisen nä-
köinen, tule laittamaan lusikkasi 
soppaan. Tehdään tästä yhteinen 
seurakunta!

Vapaaehtoistoiminnan 
ideointi-ilta
Onko sinulla haaveita tai ajatuk-
sia siitä, mitä toimintaa seura-
kunnassamme voisi tai pitäisi ol-
la? Olet tervetullut ideoimaan ja 
suunnittelemaan kanssamme tiis-
taina 10.9. klo 17 alkaen sinulle 
sopivimpana aikana, mutta kui-
tenkin ennen klo 19:ta.

Suuret kiitokset 
vapaaehtoisille, kaikille 
nykyisille ja tuleville 
Sunnuntaina 29.9. järjestetään 
kansanlaulumessu, jonka yhtey- 
dessä vapaaehtoiset siunataan. 
Messun jälkeen on mahdollisuus 
tutustua seurakuntamme vapaa-
ehtoistoimintaan, kysellä, ihme-
tellä ja ehdottaa. Tervetuloa!

Ps. Meillä alkaa kohta  
Pisu, pusu ja puuha
Tarjolla Brunbergin suukkoja, il-

mainen vessa ja mukavaa yh-
dessätekemistä Yhteisvastuun hy-
väksi. Tervetuloa tekemään hy-
vää! Sunnuntaisin klo 14, ko-
koontumispaikka ilmoitetaan 
myöhemmin.
13.10. Väännetään rautalangasta
27.10. Huopakoruja
10.11. Adventtikynttelikkö
24.11. Piparipaja

Toimiva seurakunta – Vapaaeh-
toistoiminnan projekti Pakilan 
seurakunnassa
Tanja Berg, puh. 2340 5554  
Milla Liikala, puh. 2340 5553

Pohja: 
* uskoa, toivoa, rakkautta
* runsaasti erilaisia ihmisiä
* tiloja
* työntekijöitä
* yhdessä tekemisen meininkiä
Sekoita kevyesti, vältä tasaista massaa.

Täyte: 
*aimo annos uusia ideoita

*ripaus kokeilunhalua
*sopivasti vanhaa mutta toimivaa 

Kuorrute: 
*antamisen ja saamisen iloa,

yhdistetään ja jaetaan suurella sydämellä.

Yhdessä tehden aineksista syntyy 
mehevä ja elävästi toimiva seurakunta.




