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KIRKKOHERRAN TERVEHDYS
IlmAN läSNä OlEVAA SEuRAKuNTAA? 
 
Seurakunnan kieleen on syntynyt korona-
viruksen seurauksena uusi käsite. Saimme 
maaliskuun puolivälin tienoilla piispoilta 
käskyn turvallisuuden ja terveyden vuoksi 
toteuttaa jumalanpalvelukset ilman läsnä 
olevaa seurakuntaa. Kirkkojen ovet jäivät 
auki vain yksityistä hartautta ja sielunhoitoa 
varten. Kokoontuva toiminta ja erilaiset 
tilaisuudet laitettiin tauolle tai siirrettiin 
nettiin. 
Olen miettinyt tuota ilmaisua ”ilman 
läsnä olevaa seurakuntaa” paljon erityisesti 
nyt, kun pääsiäinen kasvaa helluntaiksi. 
Konkreettisesti lausuma voi olla totta, mutta 
hengellisesti tai kokemuksellisesti se ei ole 
viime kuukausina ollut sitä.  
Facebookissa olemme kohdanneet jumalan-
palveluksissa yhtä paljon ihmisiä kuin kirk-
kotiloissakin, perinteinen vappukonsertti 
Youtubessa sai aikaa riemukkaan vastaan-
oton ja Ylen Kallion kirkosta tuottamasta 
passiosta tulvi palautetta. Olette avustuksil-
lanne mahdollistaneet viikoittaisen ruoka-
avun jatkumisen taloudelliseen hätään 
lomautuksen, työttömyyden tai yrityksen 
vaikeuksien vuoksi joutuneille. Olette 
rukoilleet seurakunnan puolesta.  
Lapset ovat ottaneet whatsapp-iltapäivä-
kerhon omakseen ja kiertäneet etärasteja 
puistoissa. Rippikoulu on jatkunut etäta-
paamisin alustoilla, joista kirkkoherra ei 
ennen koronaa ollut edes kuullut. Lisäksi 
yhdessä Helsingin kaupungin kanssa olem-
me Helsinki-avun kautta tähän mennessä 
soittaneet tämän seurakunnan alueella 
ikäihmisille noin 3000 puhelua ja sopineet 
tarvittavasta avusta.
Pappimme on tavattavissa edelleen jokaisena 
päivänä 9-21 välillä puhelimitse numerosta 
09 2340 3602. 

Läsnä oleminen on siis ollut erilaista, toisen-
laista. Mutta Kallio ei ole ilman seurakuntaa, 
eikä koronavirus kadottanut kirkkoa, saati 
kirkon sanomaa. Olemme yhdessä kanssasi 
kantaneet Jumalan sanaa ja tehneet 
rakkautta tässä maailmassa todeksi.  
Silti meillä on ikävä. Toivottavasti moni 
Teistäkin kaipaa kirkkoon ja tapaamaan 
muita. Kaipuu ehtoollisen ääreen on totta. 
Moni suru tai ilo vielä yhdessä kokematta.  
Tässä kirjeessä kerromme asteittaisesta 
seurakunnan ovien avaamisesta. Riippumatta 
siitä, missä vaiheessa Sinun on turvallista ja 
mahdollista konkreettisesti tulla kirkkoon 
läsnä olevaksi, niin muistutan, että toivo ei 
ole tauolla, eikä Jumalan rakkaus ole poissa 
elämästäsi. 
Helluntain evankeliumitekstit ovat täynnä 
rohkaisua ja lupausta. Siellä Jeesus sanoo 
meille: ”Minä jätän teille rauhan. Oman 
rauhani minä annan teille, en sellaista jonka 
maailma antaa.” ja ”Olkaa rohkeat, älkää 
vaipuko epätoivoon.”  
Näiden lupausten toivon vahvistavan Sinua. 
Jumala on kanssasi. 
 
Riikka Reina 
kirkkoherra

Yhteystiedot: 
riikka.reina@evl.fi tai p. 09 2340 3610



Pappi on tavattavissa rippiä, sielun-
hoitoa ja keskustelua varten Kallion 
kirkossa ti, ke ja to klo 15–17.  
Diakonian päivystys Alppilan kirkolla 
1.6–31.8. Päivystys ma, ti ja to klo 9–10 
p.09 2340 3618. 
Seurakuntamme diakoniatyöntekijät 
auttavat sekä taloudellisissa vaikeuk-
sissa että muiden elämänkysymysten 
keskellä. 

TIEDOSSA KASTE, HääT, HAuTAjAISET? 
Kirkkoherranvirasto palvelee käytän-
nön asioissa ma, ti ja to klo 9–14, ke klo 
12–17 p. 09 2340 3600.

KANSANlAuluKIRKKO
Kallion kirkossa juhannuspäivänä
20.6. klo 10
Virsien tilalla suomalaisia kansanlauluja
Anna-Mari Kaskisen sanoin.
Liturgi Eeva-Liisa Hurmerinta
Kanttori Vivika Oksanen.

SEURAA MEITÄ SOMESSA

AjANKOHTAISTA
Tämä kirje on tarkoitettu kaikille 
perheenjäsenille, vaikka sen osoitekentässä 
lukee vain talouden vanhimman nimi.

KAllION SEuRAKuNNAN KORONA-
AjAN RuOKAKASSIKERäYS
Korona-aika on lisännyt työttömyyttä ja 
lomautuksia. Monella lapsiperheellä ja 
yksinelävällä on vaikeuksia saada rahat 
riittämään ruokaan. 
Avustuksilla hankimme elintarvikkeita 
jaettavaksi. Sinua tarvitaan. 
Osallistu keräykseen osoitteessa 
kotimaanapu.fi -> Kallion seurakunnan 
korona-ajan ruokakassikeräys
Keräystä koordinoi johtava diakoni 
Anne Mäki-Kokkila,
anne.maki-kokkila@evl.fi

KESKuSTEluApuA jA TuKEA
Elämässä tulee joskus eteen tilanteita, 
joissa voimat eivät enää tunnu riittä-
vän ja ulkopuolinen tuki ja apu ovat 
tarpeen. 
Kallion seurakunnan päivystävä pappi 
on tavoitettavissa keskustelua varten 
arkisin klo 9–21 p. 09 2340 3602. 



KOululAISTEN päIVälEIRIT

KAupuNGISSA
Retkiä luontokohteisiin ja leikkipuistoihin. 
päIVälEIRI KAupuNGISSA I (1.–5.6.)
päIVälEIRI KAupuNGISSA II (8.–14.6.)
päIVälEIRI KAupuNGISSA III (15.–17.6.)

mETSäSSä
Vietämme päivän metsässä joka säässä ja val-
mistamme ruokamme nuotiolla tai trangialla. 
päIVälEIRI mETSäSSä I (1.–5.6.). 
päIVälEIRI mETSäSSä II (8.–14.6.)

Leirin hinta on 75 e/viikko 
(Päiväleiri kaupungissa III 45 e).
Lisätiedot: Tytti Friberg p. 050 380 3252 ja 
Susanna Savela 050 380 3281.
IlmOITTAuTumINEN KAllIONSEuRAKuNTA.fi
Tilaa on vielä Päiväleiri
kaupungissa II ja III.

KOuluuN läHTEVIEN SIuNAuS
Kallion kirkossa ti 12.8. klo 17 ja 18.30. 
Tulevat ekaluokkalaiset saavat kutsun kotiin 
heinäkuun lopussa. Tervetuloa!

mITä Kuuluu? KOululAINEN TAI AllE KOulu-
IKäINEN, HAluAISITKO juTEllA TAI VIESTITEl-
lä TuRVAllISEN AIKuISEN KANSSA?
Haluatko, että joku katsoo sun tekemän videon 
tai kuuntelee sun laulua tai vitsejä?
Soita tai laita mulle viestiä, niin jutellaan! 
Terkuin perhetyöntekijä Tytti Friberg 
p. 050 380 3252, myös WhatsApp.

VANHEmpI, TuNTuuKO ARKI pOIKKEuSOlOISSA 
TuKAlAlTA TAI pElKääTKö, ETTä VOImASI 
lOppuVAT? ONKO pERHEESSä HAASTEITA TAI 
VAIKEuKSIA?
Keskustelutukea vanhemmille pastori 
Pauliina Lindfors p.050 462 0987 tai per-
hetyöntekijä Tytti Friberg p. 050 380 3252, 
myös WhatsApp. 

Jos emme heti pysty vastaamaan, jätä 
viesti, niin otamme yhteyttä.
RIppIlEIRIT
Rippileirit pidetään normaalisti, ja nuoret 
konfirmoidaan elokuussa. Ensi vuoden 
rippikouluilmoittautumiset aukeavat 
syys-lokakuussa ja niistä ilmoitetaan 
kaikille vuonna 2021 15 vuotta täyttäville 
henkilökohtaisesti. Seurakunta järjestää 
myös päivä- ja yksilörippikouluja. Lisä-
tiedot:
elina.kaikkonen@evl.fi ja laura.huovi-
nen@evl.fi. 

NuORET 
Talon kesässä 25.6.–13.8. vietetään yhtei-
söruokailuiltoja grillaillen torstaisin klo 
16–20. Tarjolla vegaanista ja sekaanista 
ruokaa, hyvää seuraa ja kesämeininkiä. 
Seuraa myös pop-up tapahtumailmoittelua 
ig:ssä osoitteessa talolle.fi.

pOp up -KäVElYT
Lähtö kävelyille Alppilan kirkon edestä.
16.7 KlO 18 RuNO- jA luONTOKäVElY
23.7 KlO 18 luONTOKäVElY
Kävelyreitit ovat Helsingin sisäisiä puisto-
reittejä lähikaupunginosissa. 
Ota mukaan matkakortti.
Lisätiedot Nina Klemmt 09 2340 3634.

NAISTEN VOImAVARApäIVä
pe 26.6. klo 13–18 Torkkelinkatu 11 a 3 
(Hkty ry:n tilat)
Tule mukaan etsimään voimavaroja 
elämään ja arkeen. Voimavarakirjoitta-
mista ja maalaamista. Aiempaa maalaus- 
tai kirjoittamiskokemusta ei tarvita. Työs-
kentely on retriitinomaista ja tapahtuu 
levosta käsin.
Päivään mahtuu kahdeksan henkilöä, jotka 
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ohjaajana toimii retriitin ja kirjoittamisen 
ohjaaja Nina Klemmt. 
Ilmoittautumiset: kallionseurakunta.fi.



HIljAINEN RuKOuSlAulumESSu
ke Kallion kirkossa 3.6., 10.6. ja 17.6. klo 18
Meditative mass with medieval melodies. 
Gregorian chants sung in Latin and Finnish.
Meditatiivinen messu tarjoaa lepoa 
keskiaikaisissa gregoriaanisissa 
lauluissa ja psalmeissa. 
Voit levätä laulujen harmoniassa kuun-
nellen tai itse osallistuen laulamiseen. 
Messussa avustaa esilaulajien ryhmä Ani-
ma mea, jota johtavat vuorotellen Hilkka-
Liisa Vuori ja Johanna Korhonen. 
Anima mean harjoituksiin Kallion kirkolle 
aina ennen messua klo 17 ovat tervetullei-
ta kaikki halukkaat.
3.6. mESSu ON HIljAISEN RuKOuSlAuluN 
KElTTImESSu 
HIljAINEN RuKOuSlAulumESSu pAlAA 
KESäTAuOlTA KE 5.8.2020 AlKAEN. (EI 12.8.)

ääNI SIEluN TANSSIA KEHOSSA 6.6.
Diakonissalaitoksen kirkko, Alppikatu 2, 
Helsinki
La 6.6. klo 10–16 Sydämen rukoukset.
Äänen, kehon, mielen ja sielun resonans-
sin päivä. Opettajana MuT Hilkka-Liisa 
Vuori.
Sinun ei tarvitse osata laulaa levätäksesi 
äänessä ja rukouksessa. Laulamme vokaa-
lilauluja ja pieniä keskiaikaisia rukouksia. 
Päivän hinta 40 e. Omat evät mukaan.
Ilm. 2.6. mennessä Kallion kirkkoherran-
virastoon.  Kurssille mahtuu 15 hlö.
 kallionseurakunta.fi (09) 2340 3600 tai 
kallio.srk@evl.fi. 

ääNI SIEluN TANSSIA KEHOSSA 1.8.
Diakonissalaitoksen kirkko, Alppikatu 2, 
Helsinki
La 1.8. klo 10–16 Kelttirukoukset.
Päivän hinta 40 e. Omat eväät mukaan.
Ilm. 24.7. mennessä Kallion kirkkoherran-
virastoon.  Kurssille mahtuu 15 hlö.

Järjestäjänä Kallion seurakunta, Agricola-opin-
tokeskus ja Helsingin diakonissalaitos.

uRKuKESäN päIVämuSIIKIT 
torstaisin klo 12 Kallion kirkossa
Vapaa pääsy.
Kuulemaan pääsee 50 ensimmäistä. 
Kallion kirkossa on hyvin tilaa istua turvavä-
lejä noudattaen. 

25.6.  Anna Maria Böckerman
2.7.  Olli Pyylampi
9.7.  Dag-Ulrik Almqvist
16.7.  Vivika Oksanen
23.7.  Dag-Ulrik Almqvist
30.7.  Julia Tamminen
6.8.  Sixten Enlund
13.8.  Tommi Niskala
20.8.  Dag-Ulrik Almqvist
27.8.  Agnes Goerke

SEURAA MEITÄ SOMESSA
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KAllION KIRKKO 
Itäinen papinkatu 2, p. 09 2340 3620  

Kirkko on avoinna ma–pe klo 7–21, la–su klo 9–19. 

Tiistaisin klo 12 päivärukous, pappi tavattavissa klo 15–17, klo  18 arki-illan ehtoollinen.

Keskiviikkoisin klo 12 päivärukous, pappi tavattavissa klo 15–17, 
klo 18 Hiljaisen rukouslaulun messu 17.6.saakka.

Ke klo 18 arki-illan ehtoollinen 24.6. alkaen.
Ke klo 18 Hiljainen rukouslaulu -messu 5.8. alkaen. 

Torstaisin klo 12 päivärukous 18.6. saakka, 
To klo 15-17 pappi tavattavissa ja klo 18 viikkomessu, kanttori mukana. 

To klo 12 päivämusiikki 25.6.–27.8.
    

Sunnuntain messu klo 10.
Su messu 7.6. ja 14.6. myös klo 12. 

    Jumalanpalvelus jatkuu kesän aikana striimattuna 
Kirkko Helsingissä -YouTube-kanavalla ja seurakunnan omissa kanavissa  

7.6. Kallion kirkko klo 10 
14.6. Paavalinkirkko klo 10 

21.6. Temppeliaukion kirkko klo 10 
28.6. Lauttasaaren kirkko klo 11 

5.7. Tuomiokirkko klo 10 
12.7. Paavalinkirkko klo 10 

19.7. Temppeliaukion kirkko klo 10 
26.7. Lauttasaaren kirkko klo 11 

2.8. Kallion kirkko klo 10
 

AlppIlAN KIRKKO
Kotkankatu 2. p. 09 2340 3680. 

Tasausmessu sunnuntaisin klo 16.
Osallistujamäärä messuissa max. 50 henkilöä.

WWW.KAllIONSEuRAKuNTA.FI 
KAllION SEuRAKuNNAN uuTISKIRjE: 

tilaa osoitteessa osoitteessa: www.kallionseurakunta.fi 

kallionseurakunta
alppilankirkko
tasausmessu

kallionsrk
kalliolapset
talolle.fi
kallionkanttorit
siltaredi
lastenperjantaialppilankirkko

kallionsrk
Kallion seurakunta
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