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Pääkirjoitus

Rohkenen siteerata enkelin paime-
nille osoittamaa tervehdystä vii-
meisessä Vastuunkantaja-lehdessä 
täysin tietoisena siitä, ettei päätös 

lehden lopettamisesta ole monenkaan lukijan 
mieleen. Mikä ilonaihe tämä on? Kuten alku-
vuodessa kirjoitin, päätös lehden lopettamisesta 
ei ollut minulle helppoa. Kuuluun ryhmään, 
joka lukee edelleen Hesarin paperiversiota ja 
ottaa hitaita askelia sosiaalisen median maail-
maan.  Vaikeasta päätöksestä huolimatta olen 
vakuuttunut, että päätös on oikea. Palautetta 
Vastuunkantajat lehdestä ja sen lopettami-
sesta on tullut yllättävän vähän.   Merkittävän 
palautteen antoi Tarpoilan asukas. Hän kysyi 
vakavana: ”Miten aiotte tulevaisuudessa pitää 
Vastuunkantajat ry:n jäseniin yhteyttä?”

Ensi vuodesta alkaen otamme käyttöön 
kolmesti vuodessa ilmestyvät Hermannin 
diakoniatalon kausiohjelman ja toiminnasta 
kertovan esitteen. Kirkko-ja kaupunki-leh-

den ilmoittelussa jatkamme entiseen tyyliin 
– viikko-ohjelma julkaistaan neljästi vuodes-
sa.  Ajantasainen tieto löytyy verkossa,  Her-
mannin diakoniatalon Facebook on ahkerassa 
käytössä ja pullakirkon plokikirjaa kirjoitetaan 
yhteisvoimin. 

Mutta miten jäseniin pidetään yhteyttä? 
Kysyjällä oli huoli erityisesti iäkkäistä yhdis-
tyksen jäsenistä, joille somella ei ole merkitystä.  
Lähtisikö ensi vuonna jäsenille vuosikokous-
kutsun mukana ihan oikea kirje? Tervehdyksiä 
ja kuulumisia on toki mukavampi lukea kuin 
vuosikokousten esityslistoja.  Olen havainnut 
senkin, ettei ikä välttämättä estä verkkoseikkailuja 
ja pidättele Facebookin käytöstä. Yhdistyksellä 
on toimivat sivut ja kanavat viestintään, miten 
ne saadaan parhaiten hyödynnettyä?

Hyvinvointimme on hyvin paljon riippu-
vainen siitä miten ja mitä viestimme. Yhtä 
tärkeätä meille on se kuinka ja mitä meille 
viestitään. Jumala viestii mitä erilaisin keinoin 

”älkää Pelätkö!  
minä ilmoitan teille  

ilosanoman, suuren ilon 
koko kansalle”
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ja tyylein tavoittaakseen yhdenkin ihmisen.  
Hän tietää, miten kohdata meidät.  Pimeässä 
ja kylmässä vuorotyöläiset tulivat kohdatuksi 
kirkkauden häikäisyllä, enkeli-ilmestyksellä, 
sanoilla ja ylistysmusiikilla. Kohtaaminen 
kosketti kaikkia aisteja ja vaikutti. 

Jumalan viestittelyllä oli ja on tarkoitus. Se 
ei ole merkityksetöntä melu- tai valosaastetta. 
Jumala tahtoo olla yhteydessä kanssamme ja 
osoittaa ikuista rakkauttaan meitä kohtaan.  
Pimeässä olevat miehet saivat kuulla ensim-
mäisinä taivaallisen viestin Vapahtajan syn-
tymästä. Taivaallinen kohtaaminen sai heidät 
tekemään päätöksen lähteä Vapahtajan luokse.  
Tuosta yöstä lähtien muutkin pimeässä olleet 
ovat tulleet lohdutetuiksi ja rohkaistuiksi.
 

 ”Älä pelkää
Tänään on teille Daavidin kaupungissa 

syntynyt Vapahtaja, 
Hän on Kristus Herra.”

Saamme ylistää yhdessä taivaan enkelten 
kanssa Jumalaa hänen ihmeellisestä armostaan 
ja rakkaudestaan. 

Saamme viedä ilosta viestiä yhä yön kyl-
myydessä oleville. 

Vapahtajamme Jeesus Kristus muuttaa 
pimeyden valoksi – orjuuden vapaudeksi – 
pelon luottamukseksi. 

Toivotan sinulle siunattua Joulua ja  
Hyvää Uutta vuotta 2017

Marita Nummelin
Johtava diakoniatyöntekijä
Erityisdiakonia
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Tämä on pullakirkon papin viimei-
nen kirjoitus tähän paperilehteen. 
Tämä on tosi. Olen toisaalta ylpeä 
siitä, että saan olla viimeinen, joka 

sammuttaa valot, mutta toisaalta surullinen 
siitä, että se tuli juuri minun kohdalleni. Lai-
naan tässä HS:n kolumnia jonka on kirjoit-
tanut professori Alf Rehn. ”Kirjoitan tässä 
tällä erää viimeisen kolumnini tälle lehdelle ja 
mietin viimeisiä sanoja. En elämäni viimeisiä, 
vaan yleensä, miksi viimeinen sana sanotaan 
niin usein talouden kielellä? Koska onhan se 
näin. Jos haluamme lyödä viimeisen niitin 
vastapuolen argumentointiin, tuomme tänä 
päivänä miltei aina talouden sanan, sellaisen, 
joka iskee kuin leka. Sanomme, ettei meillä ole 
varaa. Toteamme, että emme voi elää velaksi. 
Kyseenalaistamme, josko se, mikä tahansa on-
kin, luo talouskasvua. Ja avot, viimeinen sana 
on sanottu. Niin, voihan vastapuoli vikistä 
jotain inhimillisyydestä, tai oikeudesta, tai 

sivistyksestä, mutta kaikki tietävät silti, että 
se on vaikerointia. Talous on puhunut.”

 Adventti sisältää pikku paaston, jota suuri 
kirkkokansa ei yleensä muista. Mutta joulun 
odotuksessa on kuitenkin jotain, joka muistut-
taa pääsiäistä edeltävästä suuresta paastosta. 
Se on pikkujouluperinne. Se on suomalainen 
tapa viettää karnevaalia. Hulvaton hetki ennen 
vakavaa ja harrasta tapahtumaa. Karnevaalin 
tarkoitus ei ole olla vain kevennys ennen paas-
toon laskeutumista. Se on perinteisesti myös 
sosiaalinen tapahtuma, missä tämän maailman 
järjestykset ja järkeilyt heitetään romukop-
paan. Kuolemalle nauretaan. Viisaasta tehdään 
tyhmä ja tyhmästä viisas ja maallisesta pyhä 
ja pyhästä tehdään maallinen. Köyhä on het-
ken rikas ja orja vapaa. Hallitsijoille nauretaan 
päin naamaa. Psykologisesti karnevaalihumu 
on hyvin tervehdyttävä. Se poistaa patoutu-
mia, repäisee irti arjen harmaudesta ja antaa 
luvan tehdä sellaisia asioita, joita ei muuten 

Pullakirkon PaPin 
adVentti Viesti 2016

Pullakirkon pappi
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erityisdiakonian BloGi
 löytyy osoitteesta

http://hermannindiakoniatalo.com/

Pääset Blogiin myös kännykällä tai tabletilla kätevästi qr- koodilla. 
lataa ensin laitteeseen koodilukija- sovellus.

uskaltaisi. Narri on karnevaalin sankari, jota 
mitkään esteet tai arvojärjestykset eivät het-
kauta. Kaikelle voi nauraa, kaikesta voi laskea 
leikkiä. Meidän aikamme tarvitsee varmasti 
kipeästi suurta karnevaalia. Maailmassa on niin 
paljon raskasta, surullista ja pelottavaa. Se ei ole 
poistunut, mutta sen keskellä on lupa vaihtaa 
aaltopituutta, ryhtyä riehaan, unohtaa hetkeksi 
nurkan takana vaaniva huoli ja pelko.

 Saarnaajan kirja esittää luettelon elämän 
määrähetkistä: ”Kaikella on määrähetkensä, 
aikansa joka asialla taivaan alla.” Jeesus opet-
taa: Itkekää itkevien kanssa ja tanssikaa, kun 
soitto raikaa. Monet valittavat, ettei elämä 
tunnu miltään. Ehkä se johtuu siitä, että he 
ovat karsineet siitä pois molemmat äärilaidat. 
On vain tasapaksua junnaamista, missä sekä 
suru että ilo koetaan latteasti, jos ollenkaan. 
Adventti johdattaa meidät kohden joulua. Se 
on meillä, vielä, ehkä suurin kirkollinen juh-
la, jota talous, joka liian usein nykyään siis 
saa sanoa viimeisen sanan, vahvasti nakertaa 
omaan mahtimaailmaansa, unohtaen joulun 

varsinaisen sanoman. Joulu on kuitenkin 
merkillinen asia. Kristus syntyy ihmiseksi. 
Ihmiskunta saa uudenlaisen mahdollisuuden 
lähestyä Jumalaa, saa toivon ja tulevaisuuden. 
Maailmaan luvataan rauha ja ihmisille hyvä 
tahto. Miksi emme usko tätä. Muistakaamme, 
että kaikella on määräaikansa. Talouden vii-
meisestä sanasta huolimatta me rukoilemme 
Martti Lindqvistin sanoin. ”Herra Jumala. Sinä 
annat ihmisen kärsiä, mutta et luonut häntä 
vain huolta kantamaan ja suremaan. Anna 
meidän tänään osallistua suureen karnevaa-
liin, jossa itse leikit meidän kanssamme. Anna 
meidän tuntea, että olemme luomakunnan 
ensimmäisiä vapautettuja, jotka kuljemme 
kanssasi riemukulkueessa sen toivon varassa, 
jonka olet meille lahjoittanut. Estä meitä teke-
mästä uskosta sinuun ikävää, pitkäpiimäistä 
ja ilotonta elämää. Sinun tykönäsi on elämä 
ja yltäkylläisyys. Kiitos siitä. Aamen.”

Hyvää elämää
toivottaa pullakirkon pappi Pekka
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Paloauto, Vihdoinkin!
Olin aina toivonut saavani sellaisen punaisen 
paloauton, jossa on pitkät tikkaat. Ja sitten 
eräänä jouluna sen sain! Taisin olla silloin 
5-6 -vuotias ja nyt olen 69, mutta muistan 
vielä hyvin, kuinka onnellinen silloin olin. 
Siinä oli juuri sellaiset venyvät tikkaat kuin 
paloautossa pitääkin olla. 

Joulupukki sen toi, ja taisi minulla silloin 
jo olla pienoinen epäilys joulupukin olemas-
saolosta.

Jossain muutossa se paloauto katosi ja su-
rin sitä pitkään.
Jaakko,
vapaaehtoistyöntekijä

tarPoilan joulu
Tarpoilassa vietetty joulu 25 vuotta sitten oli 
koko elämäni käännekohta.

Olin työttömänä mittaillut katuja, kunnes 
yhtenä perjantai-iltana osuin kristilliseen ko-

koukseen. Se oli "Perjantai Kristukselle" -ti-
laisuus ja mun puolesta rukoiltiin. Tarpoilaan 
menin juuri ennen joulua ja olin siellä neljä 
kuukautta. Sen jälkeen pääsin tukiasuntoon 
asumaan, siihen oli myötävaikuttamassa Ai-
mo Heinonen.

Se kaikki vaikutti niin myönteisesti, että 
pääsin normaaliin elämään kiinni. Mulla oli 
rankka päihdehistoria takana, ja se oli niin 
koskettavaa, kun suoraan kadulta pääsi Tarpoi-
laan joulua viettämään. Mua ei olisi olemassa 
ilman sitä kokemusta.

Siitä näkee, että toivossa on hyvä elää, ei 
koskaan kannata menettää toivoaan.
Keijo K.
vapaaehtoistyöntekijä

aattoaamun Puuro
Tulin joulukuun alusta 2014 Hermannin 
diakoniataloon töihin. Aikaisemmin ei ollut 
tarjottu joulupuuroa aattona, mutta nyt se oli 

Joulutarinoita
mikä joulu sinulle on jäänyt erityisesti mieleen? jollekin 
se Voi olla kauan toiVottu joululahja, jollekin toiselle 
ensimmäinen raitis joulu aikoihin, lämmin tunnelma tai 

jouluPukki. tai hyVä jouluenkeli.
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päätetty tehdä. Tulin kahdeksalta keittämään 
puuroa ja sekahedelmäkeittoa. Yhdeksän ai-
koihin ihmiset tulivat, yhteensä 30-40 henkeä. 
Ensin pidettiin yhteinen hartaushetki ja sitten 
syötiin yhdessä joulupuuroa.

Tuntui niin hyvältä, kun sain viettää aat-
toa tämän porukan kanssa, ettei se tuntunut 
edes työpäivältä.

Olin ollut täällä vasta niin vähän aikaa, 
ja tunsin että minut oli otettu porukkaan. 
Siitä tuli tosi hyvä mieli. Sen jälkeen lähdin 
Siilinjärvelle viettämään joulua äidin ja sisa-
rusten kanssa.

Joulutunnelma alkaa siitä, kun tässä talossa 
lauletaan joululauluja.
Keijo Heikkinen

kePPi Paljasti
Mielessäni on sattumus oman tyttäreni 

lapsuudesta. Asuimme pitkään Helsingin 
seurakuntayhtymän talossa Veräjämäessä, 
jossa asukkaina vietimme melko yhteisöllis-
tä elämää. Meitä yhdisti paitsi se, että useat 
olimme saman työnantajan palveluksessa, niin 
myös se, että talossa oli samaan aikaan hyvin 
paljon melko saman ikäisiä lapsia. Pidimme 
talon lapsille omaa pyhäkoulua, kävimme toi-
nen toistemme luona lasten syntymäpäivillä 
ja toki yhdessä pidimme taloa ja piha-aluetta 
talkoilla kunnossa. Onpa meille tuosta ajasta 
peruna yksi kummilapsikin. Joulun perintei-
siin kuuluivat saunat aattoiltapäivänä sekä 
siitä muutamaa tuntia myöhemmin alkanut 
isien organisoima joulupukkikierros toinen 
toistemme luona.

"Hermokeskuksena" toimi pesutupa, jos-
sa minuuttiaikataululla vuorotellen vaihdet-
tiin yksiä käytössämme olleita joulupukin 
kamppeita. Pukin kepin virkaa toimitti talon 
asukkaan ja erityisdiakoniastakin muutamien 
vuosien takaa tutun Jukka Rakemaan lahjak-
si saama keppi, johon oli kaiverrettu hänen 
lempinimensä.

Tyttäremme Anni oppi lukemaan jo melko 
varhain ja viimeisenä jouluna, kun pukki vie-
raili meillä, oli usko tähän joulun satuolentoon 
jo hieman vaakalaudalla. Viimeinen vahvistus 
epäilykseen oli, kun hän tullessaan noutamas-
ta lahjaa pukilta kuiskasi korvaani: "Isä, ton 
pukin kepissä lukee Raksu."
Kimmo Kajos

joulu sairaalassa
Elämäni surkeimman joulun koin 6-vuotiaana, 
kun jouduin sairaalaan jouluaattona. 
Minulle oli noussut kova kuume, ja paikalle soi-
tettiin tohtorisetä. Hän vilkaisi vain tulipunaisia 
reisiäni ja tilasi ambulanssin: tulirokko. 

Siihen aikaan tulirokkoa pidettiin vaaral-
lisena kulkutautina. Sairastuneet joutuivat 
eristyksiin sairaalaan, ja kaikki päällä olleet 
vaatteet piti polttaa.

Pettymykseni oli tietenkin valtava, kun en 
voinut saada edes joululahjoja. Minulle luvattiin 
mukaan yksi lahja, mutta sillä edellytyksellä, 
että jättäisin sen lähtiessäni sairaalan poltto-
uuniin hävitettäväksi. Valitsin pikkuveljeni 
ostaman lahjan, koska tiesin, mitä paketissa 
oli. Olin nähnyt läheisessä paperikaupassa 
sellaisen 15 sentin korkuisen joulupukin, jolla 
oli edessään säkki täynnä rusinoita. Himoitsin 
sitä niin paljon, että painostin pikkuveljeäni 
ostamaan sen minulle, vaikka hänen kaikki jou-
lurahansa menivätkin siihen. Sairaalassa ainoa 
lohtuni oli se pahvinen joulupukki, vaikka en 
pystynyt edes niitä rusinoita syömään.

Joulupäivänä ikkunaan koputettiin, ja siellä 
olivat äiti ja isä, jotka olivat kiivenneet tikkaita 
pitkin Auroran sairaalan toisen kerroksen ik-
kunan taa, koska sisään sairaalaan ei päässyt. 
Isä näytti minulle pellistä tehtyä papukaijaa, 
joka kiipesi narua pitkin, kun narua kiristi. 
Ymmärsin, että saisin sen sitten kun olen 
päässyt taas kotiin.
Marjut Jousi
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jouluenkeli
Tämä jouluaatto sijoittuu 80-luvun lopulle. 
Asuimme pienellä paikkakunnalla Päijät-
Hämeessä. Sinne olimme päätyneet monen 
mutkan kautta. Muutimme pois Helsingistä -83, 
pakoon miehen viinaongelmaa, mutta sehän 
tuli mukana...kuinkas muutenkaan. Mieheni 
oli virassa seurakunnassa, mikä asia teki kai-
kesta vielä vaikeampaa. Olin salailun mestari, 
pitihän jonkun pitää kulissit pystyssä!

Tätä kyseistä joulua edelsi miehen käryä-
minen ratista ja sen myötä työttömyys. Per-
heeseemme kuului kaksi aikuista ja kolme 
kouluikäistä lasta. Raha oli tiukalla, mieheltä 
oli turha odottaa taloudellista tukea, olimme 
ostaneet juuri omakotitalon.

Jouluaattona, kun olimme syöneet ja lapset 
odottivat lahjojenjakoa, koputti joku ovelle. 
Menimme avaamaan ja ulkona seisoi joulu-
pukki! Olin aivan varma, että hän oli tullut 
väärään osoitteeseen. Olin aivan kauhuissani, 
kun pukki vaan tyrkytti pakettejaan. Kauheaa, 
meille tulee väärän perheen lahjat! 

Jotenkin hän sai minut uskomaan, ettei 
ole väärässä paikassa. Saimme ison, painavan 

pahvilaatikon ja pukki meni menojaan. Kyllä 
sydän hakkasi, kun avasimme jouluyllätyk-
semme! Laatikossa oli leivonnaisia, hedelmiä 
ja, uskomatonta, melkoinen summa rahaa 
(ainakin minun mittapuuni mukaan). Yksi 
rahakuori oli osoitettu minulle ja lapsetkin 
saivat omat kuorensa!

Joulupukin, sanoisin jouluenkelin, henkilöl-
lisyyskin selvisi myöhemmin. Seurakunnassa 
aktiivisesti toimiva pariskunta oli ymmärtänyt 
perheemme ahdingon ja halusi näin tuoda hy-
vää mieltä kotiimme. Sitä joulua en unohda 
koskaan, enkä näitä kahta lähimmäistä.
Arja

jouluPukin tarina

” Joulupukki, joulupukki, valkoparta, 
vanha ukki.

Eikö taakka paina selkää? Käypä tänne, 
emme pelkää!

Oothan meille vanha tuttu, puuhkalakki, 
karvanuttu.

Tääll´ on myöskin kiltit lapset, 
kirkassilmät, silkohapset ”
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Tämän laulun olen kuullut useita kertoja 
minulle esitettynä jouluaattoina, ja ennen jou-
lua; eri paikoissa ja tilaisuuksissa, missä tuo 
valkoparta, vanha ukki onkin vieraillut. 

Elettiin vuotta 1986, kun ensimmäisen kerran 
nuori (17 v.) joulupukki jännitti ja mietiskeli 
vuorosanoja, mitä juttelee ja laulaa kilteille, 
kirkassilmäisille silkohapsille. Ensimmäinen 
virallinen ”pukkikeikka” suuntautui puolitu-
tuille perheille, ja oikeastaan voin sanoa, että 
tutuille esiintyminen jännittää enemmän, kuin 
”tuntemattomille”. 

Ja tuosta jouluaatosta lähtien olen tehnyt 
10-20 pukkikeikkaa jouluaattoisin, ja usein 
joulupukki on kerennyt myös ennen joulua-
kin pyörähtämään päiväkodeissa, nuorisota-
loilla, liikkeissä ja yrityksissä, sekä erilaisissa 
tapahtumissa. 

Parina vuotena vierailin Euroopan kemi-
kaaliviraston (EU:n alainen) henkilökunnan, 
perheiden joulujuhlissa. Monella lapsella ja 
aikuisella, joulupukin kohtaaminen livenä oli 
ikimuistoinen ensi kerta. Itselle noissa keikois-
sa oli normaalia enempi haastetta, tarinoida 
ja laulaa Lontoon kielellä kaksi tuntia, mikä 
toimi yleiskielenä reilun 20 eri kansalaisuu-
den perheillä.

Joulupukin osaan heittäytyminen on kul-
kenut tavallaan isältä pojalle periaatteella, jo-
ten mielenkiinnolla odotan, milloin poikani 
on valmis ja haluaa hypätä pukin ”isoihin” 
lapikkaisiin. Jouluun liittyvä traditio suvus-
sani jatkukoon!
Mika Tammela

Tule Vapaaehtoistyöhön!
hermannin diakoniatalo tarvitsee vapaaehtoistoimijoita 

moniin erilaisiin tehtäviin.

Voit tulla mukaan kertaluonteisesti tai sitoutua pidemmäksi aikaa.  
ihan miten itsellesi sopii. 

Lisätietoja antavat: 
diakoni Pirjo suomi puh 09 2340 2570

keittiösuntio keijo heikkinen puh 09 2340 2573
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Olin kuullut ja lukenut Tukholman 
keskustassa sijaitsevasta Sankta 
Claran kirkosta. Vihdoin pääsin 
paikanpäälle kokemaan ja näke-

mään itse, mistä siellä on kysymys. Luin ennen 
matkaa kirjan Sankta Claran ihme, jonka on 
kirjoittanut nyt jo eläkkeelle jäänyt pappi Carl 
Erik Sahlberg, joka on ollut käynnistämässä 
siellä nykyisenlaista toimintaa. Kirjassa ker-
rotaan hyvin selkeästi toiminnan periaatteet. 
Kyseessä on myös universaalit periaatteet, jot-
ka yhdistävät kasvavia kristillisiä seurakuntia 
ympäri maailmaa. Tässä lyhyesti lueteltuina 
nuo periaatteet:

Seurakunta, joka haluaa kasvaa 1. 
on kaikille avoin2. 
kantaa huolta hädänalaisten ihmisten 3. 
tarpeista
siellä vallitsee rakkaudellinen yhteys4. 
Jeesus Kristus on keskipisteenä5. 
siellä eletään pyhitettyä elämää6. 
on valmis kärsimään7. 
etsii Jumalaa rukouksessa8. 
käyttää maallikkoja9. 
on avoin Pyhän hengen voimalle10. 

koko erityisdiakonian työryhmä käVi syyskuun 
alussa tukholmassa tutustumassa sankta 

Claran kirkkoon ja sen toimintaan.

sankta Claran ihme
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Minuun teki vaikutuksen erityisesti  
rukous, julistus ja opetus.

Kaikki työ Sankta Clarassa on saanut alkunsa 
rukouksesta ja saimme kuulla, että Jumalan tah-
toa etsitään, johdatusta ja siunausta pyydetään 
jatkuvasti yhteisessä rukouksessa. Myös kaikissa 
käytännön asioissa ja tarpeissa käännytään 
Jumalan puoleen. Jokainen päivä aloitetaan 
yhteisellä rukouksella ja jokainen päivä myös 
päätetään yhteiseen rukoukseen. 

Kaiken keskiössä on todellakin maailman 
syntien tähden Golgatalla ristiinnaulittu Jeesus 
Kristus ja Hänen pelastava ja elämää muuttava 
voimansa. Julistustyössä oli aktiivisesti mukana 
maallikoita, jotka olivat henkilökohtaisesti 
kokeneet pelastuksen ja vapautuksen kohtaa-
malla elävän Jeesuksen. He todistivat omalla 
elämällään ja veivät evankeliumin ilosanomaa 
sinne ahdistuksen keskelle, missä olivat ennen 
itsekin olleet vailla toivoa. He menivät päivit-
täin huumeiden, rikollisuuden ja väkivallan 
kahleissa olevien ihmisten luo rukoilemaan 
ja kertomaan rakastavasta ja armahtavasta 
Jeesuksesta. Ilo ja kiitollisuus loisti heistä 
ihanalla tavalla.

Ehkä kaikkein suurin iloinen yllätys oli opetus-
lapseuskoulu. Perusteellista Raamatunopetusta 
annetaan vuoden kestävässä opetuslapseuskou-
lussa jokaisena arkipäivänä kolmen tunnin ajan. 
Monet käyvät vielä toisen ja kolmannenkin 
vuoden sitä. Sankta Claran seurakuntalaiset 
saavat mahdollisuuden todella tulla ravituksi 
Jumalan Sanalla ja juurtua Kristuskallioon 
kunnolla. Uskon, että selvästi Sankta Clarassa 
aistittavissa oleva uskovien yhteys on paljolti 
opetuslapseuskoulun hedelmää. 

Vielä lopuksi haluan mainita avoimet ovet. Ih-
miset tulivat ja menivät, joku levähti penkissä, 
joku polvistui alttarille rukoilemaan. 

Rakas Taivaan Isä, Pyhä Jumala!
Vahvista uskoamme ja luottamustamme Si-

nuun, että kaikessa etsisimme Sinun tahtoasi 
ja Sinun apuasi. Anna meille jano ja nälkä 

Sinun Sanaasi, joka ravitsee ja varustaa 
meidät jokaiseen päivään Sinun yliluonnolli-
sella voimallasi. Auta meitä muistamaan, että 

Sinä olet kaiken hyvän lähde, josta saamme 
ammentaa Sinun rakkauttasi ja siinä elää 

Jeesuksen nimessä. 
Aamen!

Jaana Kekkonen
diakoniatyöntekijä
Erityisdiakonia

www.klarakyrka.se
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- ruotsissa maattiin pihalla, kun tarhakäärme meni tytön 
jalan yli. minä hain nokkahuilun ja rupesin soittamaan 
käärmeelle. se kuunteli soittoa pää heiluen.
olav krook skultunassa 1983. 

Kun Olav Krook tulee ostoksineen kaupan 
kassalle, hän sanoo oikean loppusumman 
ennen kuin kassakone on ehtinyt sitä laskea. 
Hän on jo kouluaikoina hämmästyttänyt 
opettajia uskomattoman nopealla päässälas-
kutaidollaan.

- Matematiikka on aina ollut minun lempiai-
neeni, samoin kuin musiikki. Olisin voinut oi-
keastaan opiskella insinööriksi, niin sitten olisin 
voinut rakentaa urkuja, hän mietiskelee.

Nyt hän vain korjaa toisten rakentamia 
urkuja. 

Kaikki tietävät, että "Olav on haka löytä-
mään vikoja", jos urut eivät soi kauniisti. Hän 
käy kerran viikossa Paavalin kirkon kaikki 

3000 pilliä läpi. Hänellä on absoluuttinen 
korva - tietenkin!

- En salli edes puolen Hertzin heittoa. 
Kuuntelen, ja korva sanoo heti. Paitsi silloin 
jos korva on väsynyt, silloin käytän viritystä 
helpottavaa konetta.

Paavaliin saatiin 2005 uudet uusbarokkiset 
urut. Samalla Paavalin vanhat kuoriurut siir-
rettiin Pullakirkkoon.

- Ilman lämpötilan ja kosteuden takia Paa-
valissa piti pääurkujen kieliäänikerrat virittää 
kerran viikossa, mutta Pullakirkossa ne pysy-
vät hyvin vireessä. Kun olin sairauden takia 
puoli vuotta poissa, oli uruissa vain neljä pilliä 
epävireessä.

Pillit Vireessä
oPettaja, arkistonhoitaja, kuoronjohtaja, kanttori, 

urkuri ja urkujen Virittäjä eli olaV krook.
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isän hyVäksyntä
Välillä Olav Krook etsii suomenkielen sanoja, 
mutta suomi onkin hänelle vieras kieli. Ruot-
sinkieliseltä Pohjanmaalta kotoisin oleva Olav 
ehti tehdä Ruotsissakin 22 vuoden pituisen 
uran ennen muuttoaan takaisin Suomeen - 
rakkauden takia.

Olavin isä, 30 vuotta Karlebyssä toiminut 
kirkkoherra Tor Krook, oli tunnettu vaikutta-
ja paikkakunnalla. Hän piti selvänä, että myös 
hänen kolme poikaansa seuraisivat isänsä 
jalanjälkiä. Kahdesta Olavin veljestä tulikin 
pappi, mutta hänestä itsestään tuli kansakou-
lunopettaja. Tosin musikaalinen opettaja, 
sillä 10-vuotiaasta hän oli soittanut pianoa ja 
15-vuotiaasta lähtien urkuja. 

- Kahdessa vuodessa opin käyttämään 
jalkioita, hän sanoo ja ottaa laukustaan esille 
urkurin nahkapohjaiset kengät.

- Ostin nämä Palermosta ja kutsun niitä 
"mafioso-kengiksi".

Nuori Olav Krook soitti urkuja, piti kon-
sertteja ja opiskeli opettajaksi Tammisaa-
ressa. Ruotsista löytyi kuitenkin paremmin 
töitä ja Olav perheineen muutti sinne 1966. 
Hän sai viran yhdistettynä luokanopettajana 
ja kanttorina, sekä myöhemmin myös musii-
kinopettajana.

- Isä aina neuvoi tekemään paljon töitä. 
Itse hän kirjoitti kirjoja ja osallistui ahkerasti 
kaikkeen. Olin 26-vuotias, kun sain lopulta 
isän hyväksynnän. Hän sanoi minulle: Olav, 
nyt olet löytänyt oikean uran.

Olav liikuttuu vieläkin muistellessaan, kuinka 
siitä kolmen vuoden kuluttua molemmat van-
hemmat haudattiin kolmen viikon sisällä.

- Isä sai aivoinfarktin äidin hautajaisiltana. 
Äidin hautajaisissa oli kolmesataa vierasta, isän 
hautajaisissa viisisataa. 

ruotsin kansalainen
Opettaja-urkuri Krookin maine taitavana 
virittäjänä tiedettiin, ja pian häntä pyydettiin 

korjaamaan myös naapurikaupungin kirkon 
urut.

-  Kanttori-urkuriksi valmistuin Uppsa-
lassa 1974, ja Ruotsin kirkko maksoi paperit, 
hän kertoo.

Kaikki päivämäärät ja vuosiluvut tulevat 
Olav Krookilta kuin pyssyn suusta, oli sitten 
kyseessä tyttären tohtorinvalmistujaisten juh-
lat Tukholmassa tai päivä, jolloin hän rakastui 
nykyiseen vaimoonsa.

Hän oli jo kauan aikaisemmin eronnut las-
tensa äidistä, kun hän tuli joulun alla Suomeen 
tapaamaan vanhempaa veljeään Porvoossa.

- Veljeni ehdotti, että vietäisiin kukkia toisen 
veljemme leskelle. Veli oli kuollut 45-vuotiaa-
na, ja hänen leskensä Outi joutuisi viettämään 
jo toisen joulun yksin. 

Sen jälkeen Olav Krook joutuikin muutta-
maan suunnitelmiaan. Hänellä oli hyvä työ-
paikka ja hän oli Ruotsin kansalainen, kuten 
kaikki hänen kolme lastaankin.

- Neljä vuotta yritin saada Outia Ruotsiin, 
mutta hänellä oli täällä työ seurakuntalehtori-
na. Sitten sanoin, että ok, minä tulen Suomeen, 
mutta vasta kun tytär täyttää kuusitoista.

Kuuden vuoden seurustelun jälkeen Olav 
Krook muutti Suomeen, meni juhannuksena 
1988 naimisiin Outin kanssa, oli Helsingissä 
uskonnon opettajana, järjesti koulujen arkis-
toja ja viritti urkuja.

- Ei minun kannata hakea Suomen kansalai-
suutta, sillä saan Ruotsista työeläkkeen lisäksi 
kansaneläkkeen. 

Vielä kerran
Ainakin Olav Krook on noudattanut isänsä 
ohjetta siitä, että pitää tehdä paljon töitä. Hän 
muistelee sitäkin joulua Ruotsissa 1978, jolloin 
työpäivä alkoi klo 5.15 aamulla.

juttu jatkuu seuraaValla 
aukeamalla.
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- Piti olla kanttori, urkuri ja kuoronjohtaja 
ensin klo kuuden messussa, sitten kahdeksalta, 
sitten kymmeneltä ja kaiken lisäksi vielä klo 
14 suomenkielisessä jumalanpalveluksessa , 
kun ruotsalainen kanttori ei osannut laulaa 
suomeksi. Sinä jouluna meni kolme valkoista 
paitaa ja kolme pukua!

Nytkin vielä, 75-vuotiaana, Olav Krook 
kiertää uskollisesti virittämässä urut.

- Olen 25 vuotta jo virittänyt Paavalin ur-
kuja, hän sanoo.

Häneltä on viime kesänä leikattu syöpä 
vasemmasta munuaisesta, ja siksi hän joutuu 
käyttämään keppiä.

- Morsian mukaan, hän naureskelee ottaessaan 
kepin kainaloonsa.

Paras hetki on Olav Krookin mielestä silloin 
kun hän on saanut urut hienoon vireeseen ja 
kuulee jonkun soittavan niitä. Itse hän ei enää 
ole jaksanut paljon harjoitella urkujen soittoa. 
Ei hän silti ole soittamista jättänyt kokonaan.

- Kyllä minä aion vielä yhden konsertin 
pitää, hän lupailee.

Ja mitä hän sitten soittaa? No, tietysti Bach-
ia. Preludin ja fuugan.

Marjut Jousi
Kuvat: Olav Krookin kotialbumi

lehti kääntyy 
mutta mihin?

Vastuunkantaja lehdessä on tehty tä-
män vuoden alusta lähtien surutyö-
tä. Nyt lehden viimeisen numeron 

ollessa kädessä on lopullisten jäähyväisten 
aika. Vastuunkantaja-lehteä ei enää tule. Kuten 
muistotilaisuuksissa yleensäkin pinnalla ovat 
lämpimät muistot ja niin pitääkin. Vastuunkan-
taja lehdellä on ollut Vastuunkantajien jäse-
nistön sekä erityisdiakonian pullakirkon väen 
keskuudessa vahva yhteisöllisyyttä rakentava 
merkitys. Vahvasta roolistaan huolimatta se ei 
ole korvannut yhdessä koolle kokoontuvaa 
seurakuntaa päivätuvissa, katulähetysilloissa, 
pullakirkoissa tai Tarpoilassa. Lehti on yhtenä 
tiedonkulun välineenä edesauttanut tuon edellä 
mainitun tavoitteen toteutumista.

Vastuunkantajalehden korvaajaksi on tarjottu 
sosiaalista mediaa sen monissa muodoissaan. 

Näitä erilaisia muotoja esiteltiin tarkemmin 
tämän vuoden ensimmäisen Vastuunkantajan 
artikkelissa ”Mikä ihmeen some”. Saatamme 
helposti nostaa tuon mystisen ”Somen” lähes 
messiaaniseen asemaan. Valitettavasti siihen 
siitä ei ole. Some ei ole vastaus kaikkiin kysy-
myksiin. Sekään ei tule korvaamaan sitä työtä, 
mitä tehdään konkreettisissa kohtaamisissa 
vapaaehtoisten, työntekijöiden ja seurakunta-
laisten välillä erilaisilla turuilla ja toreilla.

Paperisen lehden tehtävänä on ollut jakaa 
informaatiota toiminnasta, julkaista mielen-
kiintoisia ja ajatuksia herättäviä artikkeleita 
sekä esitellä uusia yhteisön piiriin tulevia ih-
misiä monen muun asian lisäksi. Kaikki tämä 
toteutuu jatkossakin. On aika katsoa rohkeasti 
eteenpäin. Jatkossa siis…
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Lähetämme kaikille postituslistallamme •	
oleville kolme kertaa vuodessa paperisen 
tiedotteen tulevan kauden tapahtumista. 
Halukkaat voivat vaihtoehtoisesti saada 
sen omaan sähköpostiosoitteeseensa. 
Erityisdiakonian sivuille Helsingin •	
seurakuntayhtymän portaalissa pääsee 
kirjoittamalla internet selaimen haku-
kenttään: www.kirkkohelsingissa.fi/
erityisdiakonia 
Vastuunkantajien sivuille pääsee osoit-•	
teella www.vastuunkantajat.fi 
Facebookin •	 jäsenet voivat seurata erityis-
diakonian tapahtumia kirjoittamalla FB:n 
hakukenttään ”hermannin diakoniatalo”. 
Päivityksiä toiminnasta julkaistaan use-
amman kerran viikossa. Vastuunkantajien 
sivu löytyy hakusanalla ”Vastuunkantajat”. 
Tykkäämällä sivuista näkyvät päivitykset 
suoraan etusivullasi
Instagrammista•	  erityisdiakonia löytyy 
tunnuksella ”hermannindiakoniatalo”

Pullakirkon Plokikirjaa •	 pääsee lukemaan 
osoitteessa www.hermannindiakoniatalo.
com, jonne julkaisemme viikoittain Blogin. 
Blogin voi myös tilata omaan sähköpos-
tiosoitteeseen heti etusivulla olevan liity 
seuraajaksi linkin kautta.

Mikäli edelleen kynnys tuntuu korkealta lähteä 
Internetin maailmaan niin toivottavasti Herman-
nin diakoniatalon kynnys on kuitenkin edelleen 
matala. Tervetuloa siis vaikkapa päivätupaan 
vetäisemään työntekijää hihasta ja sanomaan 
hänelle ”näytäpä minulle se viimeisin Blogi”. 
Tarkoituksenamme on myös laittaa päivätuvan 
seinälle ”Idea taulu”, johon kuka tahansa saa 
laittaa toimintaan liittyviä toiveita, palautteita 
ja kehitysideoita. Tämä muuten toimii ihan 
perinteisellä kynällä ja paperilla. Tervetuloa, 
vaikkapa apostolin kyydillä!

Kimmo Kajos
Erityisdiakonian "Some- diakoni"
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Jälleen on vuosi kulunut.  Elämme itsel-
leni vuoden yhtä tärkeintä, adventin, 
aikaa. Kaikki on mahdollista: jonkun 
loppuminen tehdäkseen tilaa uudelle, 

              olemassa olevan vahvistuminen ja aivan 
uuden syntyminen.  Tätä me toivossa adventin 
aikaan odotamme; kuka hiljaisuudessa itseään, 
elämäänsä tutkistellen, kuka uutta puhtaan 
paperin äärellä suunnitellen.

Myllypuron Tarpoilassa on toimintamme 
toinen vuosi hyvässä alussa. Yhteisömme on 
löytänyt paikkansa toimintaympäristössään. 
Asukkaamme ovat kukin omaksi ajakseen 
kotiutuneet yhteisöömme, joku vähän hel-
pommin, toinen paikkaansa kauemmin etsien 
ja joku kääntänyt kulkunsa muualle jo varsin 
varhaisessa vaiheessa. Olemme siis eläneet 

tavallista normaalia aikaa. Paitsi asiakkaiden 
kohdalla myös henkilöstössä on tapahtumassa 
muutoksia: yksi työntekijöistämme on suuntau-
tunut kohti uusia haasteita ja muutoksia myös 
tältä osin on odotettavissa. Kulunut vuosi on 
kuitenkin osoittanut, että Tarpoilalla on oma 
paikkansa pääkaupungin päihdehuollon ken-
tässä. Iloitsemme, että voimme tarjota oman 
vaihtoehtomme niille ihmisille, joiden tavoit-
teena on päihteettömyyden mukanaan tuoma 
elämänmuutos ja että kristillinen arvopohja 
voi toimia jalustana, jolle on elämänkulku 
hyvä rakentaa.

Joulun läheisyyden kunniaksi olen lainannut 
tämän kirjoituksen otsikon Tito Collianderin 
kirjasta ”Ihmisen ääni”.  Siinä hän kirjoittaa:

Enkelten laulu
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”Pysyvä aamuvalo: kahdeksannen, ajatto-
man päivän valo. Se valo, puhdas ja kirkas, 

joka ei koskaan lakkaa nousemasta, valo, joka 
hälventämistään hälventää pimeyttä ja kur-

kottaa kohti täysintä päivää. Sille on pysyvästi 
ominaista puhdistus lakkaamatta. Se valo on 
suotu vain niille harvoille, jotka vapaaehtoi-
sesti valitsemaansa kaitaa tietä kulkien ovat 
puhdistaneet sydämensä, muille ei milloin-

kaan. Siellä pysyvän aamuvalon vapaudessa, 
soi rajoja tuntematta enkelten laulu. Se on 

laulua riippumattomuudessa ja puhtaudessa: 
taivaassa, joka noilla muutamilla harvoilla on 

sydämessään.”

Uskon, että tänä jouluna me kaikki saam-
me olla osallisina tuossa valossa ja kuulla en-
kelten laulun.

Kokoontuessamme Tarpoilan asukkaiden 
kanssa ryhmäkeskusteluun, kyselin heiltä, 
mitä sana ”Joulu” tuo heidän mieleensä tässä 
ja nyt. Joku vastasi välittömästi sanalla rauha. 
Avasimme sitä merkitsemään kiireettömyyttä, 
levollisuutta, kenties hiljaisuutta.  Itse liitän 
siihen myös rukouksen globaalista, yhteiskun-
nallisesta rauhasta – edes toviksi. Toiselle joulu 
edustaa lämmintä tunnelmaa, kenties kaikuja 
lapsuudesta, perinteistä, yhteisöllisyydestä, 
joulun tuoksuista. Vahvasti tuli esille Jeesuksen 
syntymä ja sen kautta pelastustoivo ja uuden 
alku. Ehkä koskettavin, riipaisevin lausuttu 
sana oli teeskentely. Ajatus eteni keskusteluun 
siitä, että ylevät puheet tai käyttäytymisemme 
kestävät vain joulun ajan ja meillä on taipumus 
palata pian entiseen. Ymmärsin tämän niin, 
että valitettavan usein esim. joulun aikaan 

toimintamme, ja käyttäytymisemme on ystä-
vällistä vain ”kun niin kuuluu olla, koska on 
joulu”. Mutta jospa juuri tämä joulu olisikin 
alku ajalle, jolloin kuulemme enkelten laulun 
ja sen myötä ”ihmisillä on hyvä tahto” ei vain 
jouluna, vaan kenties koko vuoden! Seuraava 
tavoite on muuttaa hyväntahtoisuus osaksi 
omaa itseämme ja toimintaamme kokoai-
kaisesti – eihän se ole keneltäkään pois, vaan 
palautuu moninkertaisena.

Omaa pohdiskeluani näin adventtina joulun 
odotuksessa ja Tarpoilan toisen toimintavuoden 
alussa on puhutellut Matti Rossin runo

”Kaikki muuttuu
- vaan ei itsestään.
Sinä muutat kaiken
- vaan et yksinään.
Kaikki muuttuu
kun moni tarttuu asiaan
ja auttaa ikuisesti
muuttuvaista muuttumaan.”

Sitä pohtiessani olen kuitenkin iloinnut, et-
tä yksi meillä on muuttumaton: kristillinen 
arvopohja ja sen myötä kiistaton ihmisarvo. 
Tähän voimme luottaa edetessämme kohti 
Jeesuksen syntymäjuhlaa ja sen kautta avau-
tuvaa pelastusvarmuutta.

Toivotan kaikille siunattua Joulun aikaa

Tuula Puranen
Kuntoutuskoti Tarpoila
palveluvastaava
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20 kysymystä
vastaajana Daniel Räsänen

Kysymykset: Piia, erityisdiakonian tuntisuntio

1 Kuka olet?
Daniel Räsänen, vapaaehtoistoimija Herman-
nin diakoniatalossa.
2 Nukutko yösi hyvin?
Pienestä tyttärestä huolimatta yöt menevät 
levollisesti nukkuen.
3 Mitä ilman aamusi ei käynnisty?
Kahvi, Hesari ja Robert Robertsin lukusuun-
nitelman Raamatun jakeet saavat päivän hyvin 
käyntiin. 
4 Mitä luonto sinulle merkitsee?
Olen viettänyt lapsuuteni luonnon keskellä. 
Luonto merkitsee leikkipaikkaa, oleskelupaikkaa 
ja ruoka-apajaa, jota tulee kunnioittaa.
5 Liikutko luonnossa?
Nykyään valitettavan harvoin.
6 Milloin olet viimeksi käynyt teatterissa?
Kävin katsomassa muutama vuosi sitten ystäväni 
ohjaaman näytelmän Kellariteatterissa.
7 Mistä asiasta olet suomalaisuudessa 
ylpeä?
Yleistäen suomalainen hiljainen suoraselkäisyys 
on mielestäni ylpeydenaihe.
 8  Mitä joulu sinulle merkitsee?
Jeesuksen syntymäjuhla merkitsee minulle per-
heen parissa rauhoittumista ja uuden alkua. 
9  Mikä on suurin unelmasi?
Se, että saisin liperit kaulaan ja pääsisin toteut-
tamaan kutsumustani pappina.
10  Tärkein muistosi?
Ensikohtaaminen vaimoni kanssa ja tyttärem-
me syntymä.

11 Mielestäni kirkossa pitäisi olla enem-
män...?
Ihmisiä ja iloista sekä aitoa elämää.
12 Mikä on lempikohtasi raamatussa?
Jeesuksen radikaali ja jumalallinen ohjelma-
julistus vuorisaarnassa (Matt. 5-7) on yhä 
edelleen minulle yksi sykähdyttävimmistä 
kohdista Raamatussa. Puhdasta asiaa!
13 Mikä on mielestäsi Suomen kaunein 
kirkko?
Pidän erityisesti Helsingin vanhasta kirkosta.
14  Oletko aina ollut saman seurakunnan 
jäsen?
Kotipaikan vaihdoksista johtuen olen pääsyt 
kokemaan eri seurakuntien meininkiä.
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15 Miten se on vaikuttanut suhteeseesi 
seurakuntaan?
Olen tajunnut ehkä paremmin sen, että pai-
kallisseurakunnat ovat kaikki osa laajempaa 
Kristuksen kirkkoa. Kirkon luoma turva ei 
näin perustu ainoastaan tuttuun paikkaan, 
vaan kokemukseen siitä että olemme yhtä 
Kristuksessa.
16  Osallistutko kirkkokahveille?
Osallistun aina kun siltä tuntuu. Mielestäni 
kirkkokahvit ovat hyvä sosiaalinen laskupaikka 
Jumalan juhlasta arkeen. 
17 Mikä on sinulle tärkein kirkkovuoden 
pyhä?
Ehdottomasti pääsiäinen. Se on niin kirkkovuo-
den kuin koko elämänkin taitekohta. Siitähän 
tässä kaikessa on lopulta kyse: Kristus nousi 
kuolleista ja kuolemallaan kuoleman voitti! 
18 Mikä on varhaisin muistosi kirkosta?

Ensimmäiset muistot ovat pyhäkoulun, eli 
lasten kirkon pienestä piiristä muiden lasten 
keskeltä.
19 Jos uskoo Jumalaan, onko pakko uskoa 
myös helvettiin?
Raamatussa käsitellään helvettiä ainoastaan 
hyvin rajallisesti ja puhe on lähinnä vertaus-
kuvallista. Vertauskuvallinen puhe helvetistä 
mahdollistaa kuitenkin sen pohdiskelun, miten 
ero Jumalasta tai käsitys armollisesta vapah-
tajasta voidaan ymmärtää. On kuitenkin hyvä 
tähdentää, että kristillisen uskon kohteena ja 
keskiössä on aina rakastava kaikkivaltias Jumala, 
ei pelko helvetistä.
20 Jos saisit tavata kenet tahansa, kuka se 
olisi?
Katolisen kirkon kapinallisen teologin ja 
papin Hans Küngin tapaaminen voisi olla 
mielenkiintoinen. 

taittajan teRveiset

kiitän helsinGin erityisdiakoniaa ja Vastuunkantajat ry:tä
yhteistyöstä Vastuunkantaja lehden Parissa.

olen taittanut lehteä kuusi vuotta. ensimmäinen lehteni oli 6/2009, joulunumero. 
joulunumeroon Vastuunkantaja -lehti nyt tässä muodossa päättyy.  ajatukset 

ovat lämpimät ja samalla haikeat, kun muistelen kaikkien lehden tekoon 
osallistuneiden tekijöiden, kirjoittajien, juttujen ja kuvien määrää.

Rauhallista joulunaikaa toivottaa 
Anna
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hermannin diakoniatalossa 
taPahtuu hämeentie 73, puh. (09) 234 02 571

Pullakirkot sunnuntaisin klo 10.00 

joulunajan Viikko-ohjelma 
21.12 klo 12-14 jouluateria
23.12 klo 12-13 joulukahvit ja glögit
24.12 klo 9-11 päivätupa. hartaus klo 10

Vko 52/ 2016 päivätuvat ti ja to klo 9-12
Vko 1/ 2017 päivätuvat 
ma, ti ja to klo 9-12 

Viikko-ohjelma alkaen 
Vko 2/ 2017
Maanantai klo 9-12 Päivätupa
Tiistai klo 9-12 Päivätupa
Tiistai klo 16 raamattupiiri
Keskiviikko klo 12-13 
diakoniaruokailu, 1 €
Keskiviikko klo 17 original Group
Keskiviikko klo 18 katulähetysilta
Torstai klo 9-12 Päivätupa
Perjantai klo 12-13 
diakoniaruokailu, 1 €

VelkaneuVoja 
Velkaneuvonnan tukihenkilö hasse  
ekblom päivystää 1. kerroksen ryhmä-
huoneessa pääsääntöisesti klo 10-12 
parittomilla viikoilla maanantaisin ja 
parillisilla viikoilla torstaisin. 
hassen tavoittaa myös puhelimitse 
numerosta 0400 - 433 211.

lahjoitusruokaa 
jaetaan 
ma ja to 

noin klo 12.30 - 13.00

27.11. .... jaana kekkonen, kaarina lindqvist ja taivaan tähden!- kuoro
4.12. ...... heli ojalehto, hannu elomaa, ehtoollinen
11.12. .... Pirjo suomi, laura Vihreäpuu, katupojat- kuoro
18.12. .... kimmo kajos, Pirjo mäkinen ja taivaan tähden- kuoro
25.12. .... marita nummelin
1.1.2017 erja kauppinen
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Liity jäseneksi
liity jäseneksi internetissä www.vastuunkantajat.fi tai täytä 
ilmoittautumiskaavake ja lähetä se osoitteeseen:

Vastuunkantajat ry. 
hämeentie 73
00550 helsinki

Jäsenmaksun suuruus on 20€.

JÄSENEDUT
osallistumismahdollisuus toiminnasta päättämiseen ja varsinaiseen toimintaan. 
Vastuunkantaja-lehti 5 kertaa vuodessa.

TUE TOIMINTAAMME
Voit tukea toimintaamme joko ilmoittautumalla jäseneksi tai voit toimia  
sitoutumattomana lahjoittajana.  
Pankkiyhteys nordea iBan: Fi76 2122 1800 0053 39

suku- ja etunimi:

lähiosoite:

Postinro ja -toimipaikka:



AAvekonsultit oy 
 Työnohjaus•	
 Työhyvinvointikoulutus •	
 Kannustava ja korjaava palautekoulutus•	
 Apua päihdehaittatilanteisiin•	

www.mattinokela.net

kuntoutuskoti tarPoila
neulapadontie 7 d 33

00920 helsinki
050 548 0096

http://www.vastuunkantajat.fi/


