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Tämän vuoden isänpäivänä pi-
detään taas seurakuntavaalit. 
Vaaleissa valitaan luottamushen-
kilöt kirkkovaltuustoon ja seura-
kuntaneuvostoon.  Luottamus-
henkilöt ovat seurakuntalaisten 
edustajia seurakunnan hallinnos-
sa ja seurakunnan työntekijöiden 
kumppaneita. 

Pakilan seurakunta on elävä 
ja toimiva yhteisö Torpparin-
mäen, Paloheinän sekä Itä- ja 
Länsi-Pakilan alueella. Sinua, 

seurakuntamme jäsentä, tarvi-
taan nyt. Haluaisitko osallistua 
ja kantaa kortesi kekoon? Teh-
dään yhdessä seurakunnastam-
me näköisemme.

Jos tunnet henkilöitä, jotka 
ovat asiasta kiinnostuneita, voit-
te perustaa yhdessä listan ja ke-
rätä sille ehdokkaita. Voit myös 
ottaa yhteyttä nykyisiin neuvos-
ton jäseniin ja kysyä, pääsisit-
kö jo olemassa oleville listoil-
le. Apua voit myös kysyä soit-

tamalla kirkkoherranvirastoon. 
Seurakuntavaalit.fi -sivusto au-
keaa maaliskuussa ja sieltä löy-
tyy lisää tietoa. Vaalikelpoisia 
ovat kaikki 18-vuotiaat konfir-
moidut kirkon jäsenet. Äänestää 
voi jo 16-vuotiaana. 

Tämän vuoden vaalien teema-
na on Usko hyvän tekemiseen. 
Jokainen voi vaikuttaa ja tehdä 
hyvää ympärilleen – sinäkin. 

Ulla Turunen

Seurakuntavaalit 2014
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Jana. Vastapäivään kiertävä ympyrä. Mo-
nikulmio. Ilman muuta myötäpäivään. Se-
lauslehtiö. Tuossa mennään vauhdilla alas-
päin. Tässä on selvä rako. Seitsemän kuu-

kauden jaksot. Spiraali. Keskustelin vuoden vaih-
teen tienoilla työtovereiden ja ystävieni kanssa 
vuoden kulun mieltämisestä. 

Me keskustelemme toistemme kanssa näillä it-
sestään selvillä käsitteillä ja harhaudumme mones-
ti kuvittelemaan, että kuuntelija ymmärtää asiat sa-
malla tavalla kuin minä. Harhahaaveilua! Moninai-
suuden kirjo avaa luovien ajatuskulkujen rikkauden 
keskustelemme sitten mistä tahansa teemasta. Tä-
mä tuo kuuntelemiseen mielenkiintoisia juonteita, 
joista kannattaa itseään uutterasti muistuttaa.

Ihmisen mieli näyttää muistuttavan ulkomuistista 
piirrettyä karttaa. Paikat saavat merkityksen niiden 
tärkeyden ja läheisyyden mukaan. Mittakaavalliset 
suhteet liudentuvat ja mielemme maisema paljastaa 
persoonallisuutensa. 

Jumalan toimintaan luottaminen ja muut uskon 
piiriin liitettävät asiat rajoitetaan usein sellaisen 
henkilökohtaisuuden simpukkaan, josta ei pitäisi 
voida ääneen puhua. Vierastaminen on turhaa ar-
kailua. Meidän käyttämämme käsitteet ymmärre-
tään joka tapauksessa niin monivivahteisesti, että 
mielenkiintoa riittää oppia ymmärtämään, miten 
ihmeessä asioita voidaan hahmottaa myös toisella 
tavoilla, mihin itse olemme totuttautuneet. Puhu-
kaamme asioista siis paljon, rohkeasti ja aidosti. 
Silloin voimme myös itse oppia kaiken aikaa uutta.

Mainosten tulva viestii ympärillämme siitä, että 
meidän pitäisi muuttua. Elämä tulisi jotenkin pa-
remmaksi, jos hankimme erilaisia asioita tai omak-
summe uusia tottumuksia. Emme siis kelpaisi sel-

laisina kuin olemme. Halu tehdä hyvää ja vah-
vistaa itsessään ja yhteisössään hyvän 

tekemisen ja toisen huomioon ottami-
sen piirteitä on tie, jota on hyvä vah-
vistaa. Tietotulva taas ahdistaa info-

ähkyyn, joka synnyttää ahdistusta. 
Levollisia pakopaikkoja on jos-

kus vaikea löytää.
Mainosten, tietotulvan ja 

hyvän tekemisen keskellä 
kamppailu voitaisiin kuvata 
perinteisin uskonnon käsittein: 

ahdistus pahan edessä, paran-
nuksen tekemistä, kilvoittelua.

Lähtökohtana on Jumalan mei-
hin kohdistuva hyväksyntä ja rak-
kaus. Voisiko olla niin, että to-
teutamme elämässämme jo mo-
nia piirteitä, jotka ovat tulkittavis-
sa myös uskon kielellä. Jumalan 
näkeminen kokonaisuuden osana 
kannattaa.

Leo Norja
päätoimittaja

Joulukuun  
kävijät ja kolehdit
Seurakunnan jumalanpalveluk-
siin, hartauksiin ja musiikkiti-
laisuuksiin osallistui joulukuus-
sa yhteensä noin 4 960 henkeä. 
Erityisen suosittuja olivat kau-
neimmat joululaulut ja jouluaa-
ton tilaisuudet.

Joulukuun tilaisuuksien ko-
lehdit tuottivat yhteensä 7 624 
euroa. Pääosa kolehdeista meni 
Kirkon Ulkomaanavun ja Suo-
men Lähetysseuran kansainvä-
lisen avustustyön tukemiseen. 
Kaunis kiitos tuestasi!

Earth hour 
Pakilan seurakunta osallistuu 
jälleen Earth Hour -tapahtu-
maan. Lauantaina 29.3. sammu-
tamme kaikki turhat valomme 
tunniksi klo 20.30–21.30.
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Pakilassa  
jo yli puoli 
vuosisataa
Vuonna 1961 maailma oli kovin erilainen 

paikka kuin nyt. Niin oli Pakilakin. Elettiin 
sotavuosien jälkeistä jälleenrakentamisen ai-

kaa, mikä merkitsi myös kansainvälistä avautumista. 
Yksi merkki avautumisesta oli, kun kanadansuo-

malainen Arne Ritari toi Lions-liikkeen Suomeen. 
Ensimmäinen klubi perustettiin Helsinkiin vuonna 
1950, vuonna 1961 oli vuorossa LC-Helsinki/Pakila.

Klubin perustajajäsenet sitoutuivat kansainväliseen 
palvelujärjestöön ja lupautuivat noudattamaan sen 
mottoa ”Me palvelemme”.

Myöhemmin Pakilan alueelle on perustettu kaksi 
muuta klubia, minkä voi sanoa olevan poikkeuksel-
lista, sillä useimmiten yhdellä alueella tai paikkakun-
nalla toimii vain yksi klubi. Näistä kahdesta muusta 
klubista, hyvä lukija, olet saanut lukea Kehärististä jo 
aiemmin tällä palstalla.

LC-Helsinki/Pakila on alusta asti toiminut läheises-
sä yhteistyössä seurakunnan kanssa, ja ensimmäinen 
aktiviteetti olikin kirkkokonsertti silloisessa Pakilan 
kirkossa. Tavoitteena oli hankkia piano vastavalmis-
tuneeseen NMKY:n toimitaloon.

Musiikin tukeminen on ollut klubille läheistä, ja 
niinpä leijonalaisten rooli oli keskeinen, kun kirkon 
tiloissa toimintansa aikoinaan aloittanut musiikki-
koulu kasvoi ja se piti saada ”ulos” kirkon suojista 
itsenäiseksi. 

Yhdessä LC Pakinkylän kanssa järjestetty keräys 
johti siihen, että tänä päivänä on olemassa Pakilan 
Musiikkiopisto. Vuosien varrella klubi on tukenut 
opiston toimintaa säännöllisesti ja tuki jatkuu edel-
leen. 

Palvelutoiminnan ja avustusten keskeisinä kohtei-
na ovat kuitenkin ensisijaisesti paikkakunnan nuoret, 
vanhukset ja sotaveteraanit. Yksi näkyvä osa toimin-
taa on yhteisöllisyyden kehittäminen: leijonat tarjoa-
vat alueen asukkaille tapahtumia, joissa nämä voivat 
tavata toisiaan. Viime vuosina on esimerkiksi järjes-
tetty kylätapahtuma Paloheinässä.

Näkyvä aktiviteetti on myös ollut kuntoutuspihan 
rakentaminen lapsille näkövammaisten Iiris-keskuk-
seen. Tämä projekti on laajentunut koko Lions-piirin 
yhteiseksi.

Leijonien periaatteena on, että oma toiminta ja vä-
häinen hallinto rahoitetaan itse eikä niihin käytetä ke-
räysten tai tempausten tuottoja. Kyse ei siis ole mistä 
tahansa hyväntekeväisyystyöstä, vaan vapaaehtoises-
ta palvelujärjestöstä. 

Risto Sinkko 
Past president

Ristilliset norsut
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Tule suunnittelemaan  
nuorten toimintaa NuNeen!
Nuorten neuvosto tarkoittaa ni-
mensä mukaisesti kokoontumis-
ta, jossa nuoret saavat itse päät-
tää lähitulevaisuuden tapahtu-
mista nuorisotyössä. Tuttaval-
lisemmin NuNeksi kutsuttu ta-
paaminen järjestetään kahden 
viikon välein ja se on avoin 
kaikille 15–18-vuotiaille. Jokai-
sessa kokouksessa suunnitellaan 
aina kahden seuraavan viikon 
ohjelma.

Ensimmäinen nuorten neu-
vosto pidettiin tammikuun al-
kupuolella. Vielä silloin nuoria 
ei ilmaantunut paikalle sankoin 
joukoin, vaikka ajankohta osui 
yksiin keskiviikon nuortenillan 
kanssa. 

Seuraava kokous ajoittui sen 
sijaan isokoulun päälle, ja Nu-
Ne lähti kunnolla käyntiin. Ta-
paamisessa päätettiin esimerkik-
si seuraavan elokuvaillan teema.

NuNen tarkoituksena on an-
taa nuorille enemmän vaikutus-
valtaa heitä eniten koskettavaan 
kirkon osa-alueeseen. Toivo-
muksena on myös, että mahdol-

lisuus vaikuttaa henkilökohtai-
sesti kirkon nuorisotyöhön ma-
daltaa kynnystä tulla mukaan 
itse toimintaan.

Eeva Turunen

Olemme FacebOOkissa
 Pakilan seurakunta
 Pakilan seurakunnan  
 lapsi- ja perhetyö
 Pakilan nuoret
 Vox Sonora -kuoro

Käy tykkäämässä!

seuraa meitä 
twitterissä

twitter.com/Pakilansrk
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On tammikuinen hämärä arkiaamu, läm-
pömittari näyttää reilusti toistakymmentä 
pakkasastetta. Bussilinja 66A on juuri saa-
pumassa Paloheinän päätepysäkille ottaak-
seen kyytiinsä keskustan suuntaan pyrkiviä 
aamu-unisia matkustajia.

Bussiin nousevista suurin osa vaihtaa 
kuljettajan kanssa vaimean tervehdyksen. 
Matkustajat istuvat kukin omiin penk-
keihinsä tuijottelemaan ulos ikkunasta tai 
selaamaan jotakin mieleistä katseltavaa 
älylaitteistaan. Joku sulkee silmänsä ja 
koettaa jatkaa yöunia vielä bussimatkan 
verran.

Bussi nytkähtää liikkeelle ja ohittaa en-
simmäisenä lumisten puiden taakse jäävän 
jäähallin. Halli on pimeä ja odottaa vielä 
päivän ensimmäisiä treenaajia. Molemmin 
puolin tietä on taloja, joiden ikkunoissa nä-
kyy valoa. Miten monta perhettä ja ihmistä 
sekä heidän tarinaansa mahtuukaan kaikki-
en noiden ikkunoiden taakse!

Pian bussi ohittaa tien vasemmalle puo-
lelle jäävän ruotsinkielisen palvelutalon. 
Olisipa mukavaa joskus tutustua parem-
min taloon ja sen asukkaisiin, ajattelen. 
Samalla näen, miten pieniä ja vähän suu-
rempiakin koululaisia kulkee reput selässä 
kohti lähikouluja. Pipojen tupsut heiluvat 
rytmikkäästi askelten tahdissa ja karvareu-
nuksiset huput on vedetty suojaamaan pää-
tä paukkupakkaselta. 

Kun bussi saavuttaa tiellä seuraavak-

Matkalla halki Pakilan

si vastaantulevan urheilukentän, kenttä 
on valaistu ja sen valo kajastaa vastapäi-
sen ruokakaupankin parkkipaikalle. Vielä 
luistelijoita ei näy, mutta kentän pysäkil-
tä nousee paljon ihmisiä kyytiin. Lapsia 
ja aikuisia, tyttöjä ja poikia, äitejä ja isiä, 
onnellisia ja murheellisia, unelmia täynnä 
olevia ja elämäänsä kyllästyneitä. Kaikkia 
heitä bussi kuljettaa eteenpäin. Sarastava 
päivä tuo tullessaan kaikille heille, kaikille 
meille, monenlaista, josta emme vielä aa-
mulla tiedä.

Yläasteen ja huoltoaseman pysäkille saa-

vuttaessa taakse on jäänyt lisää talojen va-
loisia ja pimeitä ikkunoita, muutama pai-
kallinen yritys, jalankulkijoita sekä letkas-
sa eteenpäin kulkevia autoja. Osa autoista 
kääntyy Kehä I:lle kiihdyttääkseen vauhti-
aan kohti länttä, osa jatkaa bussin mukana 
sillan yli eteenpäin.

Osuuskunnantien ja Pakilantien riste-
ykseen tullessaan bussi pysähtyy pitkäk-
si ajaksi liikennevaloihin. Kun katsoo ik-
kunasta ulos, voi todeta olevansa jonkin-
laisessa alueen keskustassa. Molemmin 
puolin on liiketiloja, kauppoja, apteekkia 

Kuljemme elämämme aikana monen-
laisia teitä: suoria ja mutkaisia, tasai-
sia ja kuoppaisia. On aikoja, jolloin 

emme elämän hektisyydessä tai raskaudes-
sa muista tai osaa katsoa ympärillemme 
emmekä nähdä kaikkea sitä, mitä kulloin-
kin tallaamamme tien varsilla näkyy. Sitä 
kaunista, mitä elämä kaikessa arkisuudes-
saan voi olla.

Tiestä puhutaan monessa yhteydessä 
varsin symbolisesti, ja erityisesti elämää 
kuvataan usein tienä. Sitä se onkin, tiel-
lä kulkemista ja matkan tekemistä – ihan 

konkreettisesti. Mitä kaikkea se voisi pitää 
sisällään pakilalaisessa miljöössä?

Pakilan seurakunnan alueella risteää mo-
nia kujia ja teitä, mutta yksi lienee sellai-
nen, jolle suurimman osan askeleet ainakin 
joskus poikkeavat. Pakilantie on vilkkaasti 
liikennöity väylä, joka alkaa Tuusulanväy-
län kupeesta ja päättyy Paloheinän majalle. 
Sitä pitkin kuljetaan sekä jalan, pyöräillen 
että moottoriajoneuvoin. Se näyttäytyy jo-
kaiselle kulkijalle omalla tavallaan, mut-
ta joitakin samoja huomioita siitä voidaan 
kenties jakaa. n
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ja kahvilaa myöten. Kahvilan ovet ovat jo 
avoinna ja aamukahviakin olisi saatavilla, 
jos jäisi seuraavalla pysäkillä pois.

Kun matka jatkuu ja bussi saapuu seu-
raavaan isoon risteykseen, tulee ajatelleek-
si, miten maisemat ovat vuosien varrella 
muuttuneet, miten ihmisten elämät ovat 
menneet eteenpäin ja myös ihmiset sen 
myötä kasvaneet ja kohdanneet erilaisia 
elämäntilanteita. Aiemmin liikennevaloin 
ohjattu risteys on saanut keskelleen liiken-
neympyrän, ja bussin matka jatkuu sen läpi 
rauhallisen jouhevasti. 

Vasemmalle jäävä terveyskeskus sairaa-
laosastoineen on yhä paikallaan. Sen jäl-
keisellä pysäkillä bussiin nousee ja siitä 
jää pois monia ihmisiä, jotka jatkavat mat-
kaansa päästäkseen päämääränsä.

Bussin kulkiessa eteenpäin molemmil-
la puolin tietä kohoaa kerrostaloja. Useat 
bussilinjat halkovat tietä niiden välissä. Tie 
on lähestulkoon ruuhkainen, ja sekä sen 
varsilla että bussin sisällä voi nähdä elä-
män monenlaisen kirjon. Jotakin vanhaa 
ollaan hajottamassa ja uutta rakentamassa 
sekä bussin ulkopuolella rakennustyömaal-
la matkan jatkuessa että bussin matkustaji-
en sisimmässä. Näin aavistelen.

Tietyömaasta selvittyään bussi jatkaa 
eteenpäin. Juuri ennen kuin Pakilantie 
päättyy, kuljettaja laittaa bussin suuntavil-

kun päälle ajaakseen rampille kohti Tuusu-
lanväylää ja viedäkseen matkustajat kohti 
kantakaupunkia ja Helsingin keskustaa. 
Mieleeni nousee toive: ”Kunpa tämä päivä 
olisi hyvä jokaiselle bussimatkan kanssani 
jakaneelle.”

Painan pian pysähdysnappia ja jään seu-
raavalla pysäkillä pois. Paluumatkan aion 
taittaa jalkaisin, metsäpolun kautta takaisin 
Pakilantielle. Millaisia huomioita teen siel-
lä? Entä mitä sinun mieleesi tarttuu, kun 
kuljet seuraavan kerran tien halki – Paki-
lantien tai jonkin muun sinulle arjessasi 
merkityksellisen tien?

Teksti: Jarna Leino
Piirros: Milla Liikala

Kuvat: Jouni Pirttijärvi
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kevään kirjallisuuspiirit 
Ke 12.2. klo 18 Kirjallisuuspiiri.  Professori emeritus Seppo 
Zetterberg esittelee uusimman teoksensa ”Kulttuuria ja ku-
mouspuuhia” (SKS), joka kertoo Helsingin virolaisyhteisöstä 
1900-luvun alussa. 
Ke 12.3. klo 18 Kirjallisuuspiiri. Suomen Islam-seurakunnan 
imaami Ramil Belyaev kertoo Koraanista, islamiuskoisten py-
hästä kirjasta, joka on koottu Muhammedin ilmestyksistä, sekä 
islamin uskosta ja omasta seurakunnastaan.

Kaikille avoin kirjallisuuspiiri kokoontuu  
Hyvän Paimenen kirkon Kryptassa.

Ystävän- 
päivä- 
kOnsertti 
to 13.2.2014 klo 19.00
Hyvän Paimenen kirkossa, 
Palosuontie 1

Avara-yhtye: Jukka Perko, 
saksofoni, Werneri Pohjo-
la, trumpetti ja Jarmo Saa-
ri, kitara 
Lauluryhmä Riivatun Akat: 
Lotta Hagfors, Anna E. 
Karvonen, Kaisa Pudas ja 
Essi-Reetta Särkämö 
ja Baggböle Big Band, johtaa 
William Suvanne

Konsertin järjestävät LC Hel-
sinki Pakinkylä – LC Hel-
sinki Aurora – Pakilan seu-
rakunta

Ohjelmat 15 e, alle 15-vuo-
tiaat 5 e, ennakkoon Tuula 
Kivioja, puh. 040 531 8810

lasten virsi!
Uuden lasten virsikirjan esittelykonsertti 
koko perheelle sunnuntaina 16.3. klo 15

Tilaisuus pidetään Hyvän 
Paimenen kirkolla. Mu-
kana laulattamassa bändi 
TV:stä tutun Siina Hir-
vosen johdolla. Tervetu-
loa kuuntelemaan ja lau-
lamaan!

Pakilan seurakunnan kuoro Vox 
Sonora tekee maaliskuussa kon-
serttimatkan Kaakkois-Espan-
jassa sijaitsevaan Torreviejaan. 
Reilun viikon matkalle lähtee 
kolmisenkymmentä kuorolaista 
kanttori Ari Häyrisen johdolla.

Torrevieja (kirjaimellisesti: 
vanha torni) on reilun 100 000 
asukkaan kaupunki Alicanten 
maakunnassa Valenciassa. Kau-
punki tunnetaan myös lomakoh-
teena, sillä se sijaitsee suositul-
la Costa Blancan loma-alueella. 
Monet eläkeikään ehtineet suo-
malaiset talvehtivat siellä poh-
jolan pakkasia paossa. 

Torrevieja tarjoaa kotipesän 
Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon yhdelle toimipisteelle 
Espanjassa. Costa Blancan suo-
malaisen seurakunnan pappina 
työskentelee Sakari Vuorinen 

Hakuaika 
seurakunnan 
iltapäiväkerHOiHin 
29.1.–17.4.2014
Iltapäiväkerhossa leikitään, rakennellaan majoja, askarrellaan, 
tehdään käsitöitä, taiteillaan, ulkoillaan ja jutustellaan mukavia 
leikkikavereiden ja aikuisten kanssa. Touhujen lomassa syödään 
terveellistä välipalaa ja kuunnellaan seikkailutarinoita.
Haluamme tarjota lapselle turvallisen iltapäivän pitkää lapsuut-
ta arvostaen.
Kerhomme sijaitsevat Hyvän Paimenen kirkolla (Palosuontie 1) 
ja Torpparinmäen Korttelitalolla (Käräjätuvantie 3). 
Toiminta-aika on klo 12.00–16.00. Osallistumisesta peritään 
kiinteä kuukausimaksu 80 euroa.
Tiedustelut:
Tanja Berg, puh. 09 2340 5554
Maikki Lahtomaa (Torpparinmäki), puh. 09 2340 5562
Helkky Pennanen (Hyvän Paimenen kirkko), puh. 09 2340 5555

YHteisvastuukeräYs 
2014 käYnnistYi
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla kehitetään tänä vuonna suoma-
laista saattohoitoa ja turvataan ihmisoikeuksia Guatemalassa. 
Keräys käynnistyi sunnuntaina 2.2. ja jatkuu 1.5. asti. Keräyksen 
suojelijana toimii Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
”Kuolemasta ja kuolevan potilaan hoidosta ei ole helppo puhua. 
Mutta vain avoimesti keskustelemalla voidaan saattohoitoa ke-
hittää”, presidentti Niinistö totesi keräyksen avajaispuheessaan. 
Yhteisvastuu on Suomen suurin vuosittain järjestettävä kansalais-
keräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai po-
liittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Lisätietoa keräyskohteista Kehäristin takakannessa.

Lahjoita netissä tai pankissa. 
Saajan tilinumero:
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28
Danse Bank FI81 8000 1600 0516 51
Handelsebanken FI81 3131 1000 4651 24
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Ålandsbanken FI53 6601 0002 2825 80
Saaja: Yhteisvastuukeräys
Viite: 308456
Kiitos lahjoituksestasi!

Torrevieja kutsuu Vox Sonoraa
ja kanttorina Maija Vuorinen. 
Aktiivisella seurakunnalla on 
myös oma kuoro, jonka kanssa 
Vox Sonora esiintyy yhteiskon-
sertissa.

Seurakunnan messut pidetään 
Torreviejan keskustan katolises-
sa kirkossa joka toinen lauan-
tai. Vox Sonoran matkaviikolla 
messu toteutetaan kansanlaulu-
messuna.

Yksi kuororeissun kohokoh-
dista on ”Lauluja Suomesta” 
-konsertti Torreviejan musiikki-
talossa Palacio de la Musicassa. 
Yhteistyökumppanina on Cos-
ta Blancan Suomi-Seura, jonka 
puheenjohtaja Inkeri White on 
järjestänyt joukkoineen maalis-
kuun puoliväliin peräti suoma-
laisen kulttuurin viikon.

www.facebook.com/Vox.Sonora
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tervetulOa 
läHtö- 
kOnserttiin 
sunnuntaina 9.3. klo 16

Tule saattelemaan voxilaiset 
Espanjan-matkalle ja naut-
timaan musiikista lähtökon-
serttiin, joka pidetään Hyvän 
Paimenen kirkossa sunnuntai-
na 9.3. klo 16.00. 

Ohjelmistossa klassista 
suomalaista ja eurooppalais-
ta kuoromusiikkia, johtaja-
na ja pianosolistina Ari Häy-
rinen; Samuel Kopperoinen, 
alttoviulu. 

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 euroa.
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Riia Muuri aloitti lastenohjaa-
jana tammikuun alussa. Hän toi-
mii Ilona Lahtomaan sijaisena. 
Riia on työskennellyt aiemmin 
muun muassa Helsingin kaupun-
gilla Malmin alueella erityislas-
ten iltapäiväkerhossa.

Juuriltaan helsinkiläinen Riia 
on asunut sekä Länsi-Pasilassa 
että Veräjälaaksossa, mutta on 
nykyisin espoolainen. Hän har-
rastaa huilunsoittoa, lukemista 
ja lenkkeilyä Saunalahden ran-
tamaisemissa.

’’Odotan innolla, että pääsen 
tutustumaan paremmin alueen 
lapsiin ja vanhempiin. Toivotan 
kaikille aurinkoista ja levollista 
kevättä’’, Riia hehkuttaa.
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Paloheinän kirkon 
kerhotiloja 
korvaava huoneisto 
otettiin käyttöön 
tammikuussa osoit-
teessa Välitalontie 
71. Tilat kantavat 
vastaisuudessa 
nimeä VälKe. Siellä 
toimivat Paloheinän 
päiväkerho ja 
perhekerho, kuto-
makerho sekä 
Kaskipartion lippu-
kunta.

VälKe avautui Välintalontielle

Työntekijä- 
uutisia

Päätoimittaja: 
Leo Norja 
puh. 2340 5510

Toimitus:
Jouni Pirttijärvi
puh. 2340 5530

Kehäristi

Toimituksen osoite:
Pakilan seurakunta 
Palosuontie 1 
00660 Helsinki

Lehden taitto:
Kotimaa Oy

Kustantaja: 
Suomen Lehtiyhtymä/
SLY-Kirkkolehdet Oy

Levikki: 7000 kpl

Seuraava lehti
ilmestyy 
9.4.2014

Pakilan seurakunnan lehti
17. vuosikerta

Toimitusneuvosto:
Jarna Leino
Leo Norja
Jouni Pirttijärvi
Eeva Turunen
Ulla Turunen

kOtisivut netissä

www.helsinginseurakunnat.fi/pakila

kirkkOHerranvirastO 09 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  09 2340 5502
paikalla ma, ti, to, pe klo 10–14 ja ke klo 13–17
Virkatodistukset seurakuntayhtymästä  09 2340 5000
Palveleva puhelin  010 190071
su–to klo 18–01, pe–la klo 18–03

Seurakunnan toimipaikat

Hyvän Paimenen kirkko, Palosuontie 1 
VälKe, Välitalontie 71
Torpparinmäen korttelitalo, Käräjätuvantie 3

paStorit

Leo Norja kirkkoherra 09 2340 5510
Satu-Elina Ansas, aikuistyö 09 2340 5534
Antti Kylliäinen, aikuistyö 09 2340 5531
Jouni Pirttijärvi varhaiskasvatus 09 2340 5530
Kati Pitkänen, kansainvälinen työ, seniorityö  09 2340 5535
Sara Toivanen, rippikoulutyö 09 2340 5532

kanttorit

Ari Häyrinen aikuisten musiikkityö 09 2340 5536
Jussi Hirvonen lasten ja nuorten musiikkityö 09 2340 5537

seurakuntasiHteerit

Eeva Paavola talousasiat  09 2340 5500
Ulla Turunen viestintä, ulla.l.turunen@evl.fi   09 2340 5513

Suntiot

Päivystävä suntio 09 2340 5520
Mirja Korhola pääsuntio 09 2340 5515
Terhi Mäenpää 09 2340 5540
Vesa Pihlaja 09 2340 5544
Lilian Rajamets 09 2340 5543
Anne Vatanen 09 2340 5542

DiakOnit

Anna-Kaisa Honkanen 09 2340 5552
päivystys ti klo 10–12 Hyvän Paimenen kirkko
Jarna Leino 09 2340 5529
Milla Liikala 09 2340 5553

varHaisnuOrisO- ja nuOrisOtYötYö

Veikko Kurki, nuorisotyö 09 2340 5551
Marja Vainikka varhaisnuorisotyö 09 2340 5550

LapSityö ja kouLuLaiSten iLtapäiväkerhot

Tanja Berg päiväkerhoasiat 09 2340 5554
Helkky Pennanen, HPK 09 2340 5555
Maikki Lahtomaa, Torpparinmäki 09 2340 5562
Riia Muuri, VälKe ja HPK 09 2340 5565
Sanna Niemi, perhetyö 09 2340 5563
Aino Perälä, Torpparinmäki 09 2340 5564
Auli Savolainen-Kykyri  HPK 09 2340 5556
Heli Sjöberg, VälKe 09 2340 5560

pakilan seurakunnan 
YHteYstieDOt

juniOrpirtti 
kOululaisille 
tiistaisin ja perjantaisin  
klo 14–16.
Huomaa muuttunut  
viikonpäivä!

Tervetuloa!
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YhteisvastuukeräYksen tuotolla kehite-
tään tänä vuonna suomalaista saattohoitoa ja 
turvataan ihmisoikeuksia Guatemalassa. 

Suomessa saattohoitoa tarvitsee vuosittain 
noin 15 000 parantumattomasti sairasta ihmis-
tä. Tällä hetkellä vain osa heistä saa laadukasta 
tukea ja hoitoa elämänsä loppuvaiheessa. Liian 
moni kuoleva joutuu kärsimään tarpeettomasti.

Saattohoito-osaamista koko Suomeen
Sosiaali- ja terveysministeriön Saattohoitosuo-
situsten (2010) mukaan jokaisella kuolevalla ih-
misellä on oikeus hyvään saattohoitoon potilaan 
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti myös kotona, 
palvelutaloissa ja vanhainkodeissa, ei ainoastaan 
sairaaloissa. Tämä oikeus ei kuitenkaan toteudu. 
Laadukkaan saattohoidon saaminen omalla ko-
tipaikkakunnalla on sattumanvaraista. Pahim-
millaan kuoleva potilas toimitetaan viimeisiksi 
päivikseen jopa satojen kilometrien päähän ko-
distaan ja rakkaistaan.

Hyvä elämä ja arvokas kuolema
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Apua sille, joka sitä tarvitsee
Lähimmäisenrakkaus tarkoittaa kristinus-
kossa huonommassa ja heikommassa asemas-
sa olevan auttamista eri tavoin. Voimme antaa 
aikaa, ammattitaitoa tai osaamista sekä rahaa 
toisten hyväksi. 

Jumala itse on osoittanut rakkauttaan meitä 
kohtaan uhraamalla kärsimään jotakin itselleen 
todella rakasta ja kallisarvoista. Jumala lähetti 
oman Poikansa elämään ihmisen elämän iloi-
neen ja kipuineen. 

Jumalan Poika on auttanut meitä kuolemalla 
puolestamme. Siksi kristinuskossa kärsimys ja 
kuolema eivät saa lopullista voittoa. Toivo pa-
remmasta, joka toteutuu viimeistään kuoleman 
jälkeen, kuuluu kristinuskoon. 

Jumalan meille osoittaman hyvyyden pitäisi 
saada meidät toimimaan hänen esimerkkinsä 
ja ohjeidensa mukaan toisten hyväksi jo nyt. 
Raamatusta löytyvät ohjeiksi tunnetut esimer-
kit: kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäs-
ky. Ne kehottavat tekemään toisille niin kuin 
haluaisi itselle tehtävän sekä rakastamaan Ju-
malaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin it-
seä. 

Koska emme ole täydellisiä, oma etumme ja 
mukavuutemme ohjaavat meitä usein enem-
män kuin lähimmäisen rakastaminen.

Erityisesti silloin, kun omat asiat ovat hyvin, 
on helppoa unohtaa muiden murheet. Ainakin 
jos vaikeudet eivät kosketa itselle läheisimpiä 
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ihmisiä. Siksi onkin hyvä, että meitä herätel-
lään antamaan toisten hyväksi siitä, mitä itse 
olemme saaneet. 

Jumala antakoon meille jokaiselle ennak-
koluulottomuutta olla jakamatta omien arvo-
jemme mukaan apua tarvitsevia A- ja B-luo-

kan autettaviin. Hän suokoon meille hyväsy-
dämisyyttä antaa toisten hyväksi siitä, mitä 
olemme saaneet ilman omaa ansiotamme ja 
myös itse ansaitsemastamme. 

Kati Pitkänen

Guatemalassa syrjintä 
elää sitkeässä myös 
perheiden sisällä. 
Naisiin ja lapsiin 
kohdistuva väkivalta 
on suuri ongelma. 
Naiset tukevat toisiaan 
vaikeissa elämäntilan-
teissa.

”Olen nuori, 
nainen ja 
intiaani. 
Siinä elämäni 
suurimmat 
haasteet tällä 
hetkellä”, 
Mayda 
Cahuec Isem 
kertoo.
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Yhteisvastuuvaroin luodaan valtakunnallinen 
saattohoidon osaamisverkosto. Keräyksen tuo-
tolla järjestetään kuolevien parissa työskente-
leville saattohoitokoulutusta sekä perustetaan 
saattohoidon tuki- ja neuvontajärjestelmä am-
mattihenkilöstön sekä potilaiden ja omaisten 
tarpeisiin. Hankkeen toteuttamista koordinoi 
TERHO-säätiö.

Guatemalassa tuetaan  
alkuperäiskansan yhteisöjä
Guatemalassa ihmisoikeusrikkomukset ovat ar-
kipäivää. Alkuperäiskansan edustajia, mayoja, 

syrjitään monin tavoin. Oikeus koulutukseen, 
työhön tai palveluihin ei useinkaan toteudu. 
Huumerikollisuus, ihmiskauppa, jengiytyminen 
ja korruptio ovat jatkuvia ja kasvavia ongelmia. 
Naiset ja lapset kärsivät perheväkivallasta.

Guatemalassa yhteisöjä koulutetaan tiedos-
tamaan ja vaatimaan oikeuksiaan omaan kie-
leen, kulttuuriin, maahan ja palveluihin. Li-
säksi ehkäistään perheväkivaltaa ja tuetaan 
yhteisöjä kehittämään toimeentuloaan. Avun 
vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Lähde: Kirkon tiedotuskeskus


