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Mitä pelkäät? Miten rohkaiset toisia?

Päivi Lehtimäki-
Lahtinen  
58, parturi-kampaaja

Mitä sinä pelkäät?
– En pelkää mitään. Kun neljä 
lastani oli pieniä, pelkäsin 
joskus, että heille sattuu jotain 
ikävää ja murehdin heidän 
tulevaisuutensa puolesta. Nyt 
he ovat kaikki aikuisia. Olen 
nähnyt, että he pärjäävät 
hyvin. 
Mistä saat toivoa?
– Saan toivoa ennen kaikkea 
läheisiltä ihmisiltä. Uskon 
myös johonkin korkeampaan 
voimaan, vaikken mikään 
himo uskovainen olekaan. Illal
la saatan panna käteni ristiin 
ja pyytää apua.
Mikä on pelottavin koke-
muksesi?
– Pelottavinta on ollut läheisten 
menettäminen. Minulta kuoli 
viime vuonna sekä äitini että 
aviomieheni. Selvisin puhumal
la ja sillä, etten jäänyt kotiin 
surkuttelemaan. Ajattelin, että 
minulla on edelleen neljä lasta, 
lapsenlapsi, ihana työ ja ystä
viä – siis monta syytä iloon.  
Mikä on pelottavinta tässä 
ajassa?
– Ihmisten itsekkyys ja välin
pitämättömyys pelottavat 
minua. Suomessa ei voi enää 
luottaa ihmisiin samalla taval
la kuin ennen. Minulta on va
rastettu useampi polkupyörä 
työpaikkani ikkunan edestä.
Miten rohkaiset toisia?
– Rohkaisen ihmisiä motollani: 
elämä kantaa. 

Henry Nikula  
36, kirvesmies

Mitä sinä pelkäät?
– En pelkää tällä hetkellä 
mitään. Minulla on elämäs
säni kaikki hyvin, on töitä ja 
tyttöystävä. Minulta ei puutu 
mitään. 
Mikä on pelottavin koke-
muksesi?
– Molemmat vanhempani 
kuolivat hiljattain. Äitini 
kuoli sairastelun päätteeksi 
kaksi vuotta sitten, ja isä lähti 
nopeasti ja arvaamatta viime 
syksynä. Tunsin jääneeni 
orvoksi. Toipuminen vanhem
pieni kuolemasta on edelleen 
kesken. 
Mistä saat toivoa?
– Läheiset ja ystävät antavat 
elämääni toivoa. Jos minua 
harmittaa jokin asia, soitan 
ystävälle.
Mikä on pelottavinta tässä 
ajassa?
– En näe mitään suuria uhkia, 
etenkään Suomelle. Mielestäni 
olemme menossa ihan hyvään 
suuntaan. 
Miten itse rohkaiset toisia?
– Rohkaisen sanomalla jotain 
ystävällistä, vaikka toivotta
malla hyvää päivää. Pienillä 
teoilla voi saada toiselle ihmi
selle hyvän mielen. 

Taavi Vaahtera  
8, ala-asteella

Mitä sinä pelkäät?
– Pelkään korkeita paikkoja, 
mutta en pelkää pimeää. 
Eniten pelkään ahtaita paik
koja. Olisi pelottavaa pudota 
ahtaaseen kaivoon. Joskus 
täydessä hississä pelottaa, 
että saanko henkeä. 
Mikä on rohkein tekosi?
– Rohkeinta oli aloittaa 
jalkapalloharrastus jouk
kueessa, jossa minulla ei 
ollut etukäteen ainuttakaan 
tuttua. Minua jännitti mennä 
harjoituksiin ilman kavereita. 
Harrastuksen aloittaminen 
kannatti. Sain monta uutta 
ystävää.  
Kuka sinua rohkaisee?
– Äiti ja isä rohkaisevat minua. 
Jos minua pelottaa, he sano
vat, että kaikki on hyvin. Sen 
jälkeen minua ei enää pelota.  
Miten sinä rohkaiset toisia?
– Menen kaverin viereen ja 
sanon hänelle jotain kivaa. 
Voin vaikka kysyä, että haluat
ko tulla mukaan leikkimään. 
Minullekin on tehty niin. Se 
tuntuu kivalta. 
Mikä on pelottavinta tässä 
ajassa?
– Ei mikään. Suomi on turval
linen maa. Täällä ei tarvitse 
pelätä.  

Kati Häkli  
84, eläkkeellä

Mitä sinä pelkäät?
– Pelkään sairastumista. Asun 
yksin. Minulla ei ole lapsia, ja 
sukulaiseni asuvat kaukana. 
Välillä minua huolestuttaa 
se, miten pärjään arjessa, jos 
vaikka katkaisen jalkani. 
Mikä on pelottavin koke-
muksesi?
– Olen syntynyt hopealusikka 
suussa, sillä en ole koskaan 
elämässäni joutunut kohtaa
maan mitään erityisen pelot
tavaa. Edes syöpädiagnoosi ei 
säikäyttänyt minua. Suhtau
duin sairauteeni niin, että nyt 
minut leikataan ja hoidetaan 
kuntoon.  
Mikä on pelottavinta tässä 
ajassa?
– Itsekkyys ja vihapuhe ovat 
tämän ajan pelottavimpia 
vitsauksia. En ymmärrä, miten 
ihmiset voivat puhua toisil
lensa niin rumasti erityisesti 
netissä. Minun nuoruudessani 
tuntemattomia teititeltiin ja 
vanhempia ihmisiä kunnioi
tettiin. 
Mistä saat toivoa?
– Olen uskonut Jumalaan 
pikkutytöstä lähtien. En ole 
koskaan kokenut suurta 
uskoon tulemisen herätystä, 
mutta minulla on ollut aina 
luottamus siihen, että joku 
pitää minusta huolta. Usko 
antaa minulle toivon siitä, että 
kuoleman jälkeen minusta 
tulee muutakin kuin matojen 
ruokaa. 

Teksti EvEliina lauhio
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”Älä pelkää” on viesti, joka toistuu 
Raamatussa yli 350 kertaa. Jeesuksen 
syntyessä enkeli ilmestyi kedolla lau-
maansa vartioinneille paimenille ja sa-
noi, ettei tarvitse pelätä. Sama sanoma 
kaikuu myös pääsiäisenä. Kun naiset 
tulivat Jeesuksen tyhjälle haudalle, en-
keli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: 

”Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te 
etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän 
ole täällä, hän on noussut kuolleista, 
niin kuin itse sanoi.”

Pelko voi musertaa ja lamauttaa. 
Minä pelkäsin silloin, kun jouduin kes-
kelle mellakkaa työskennellessäni rau-
hanturvaajana Libanonissa. Tuijotin 
kiväärin piippua parin senttimetrin 
päästä. Lopulta minua tähdännyt teini-

Ei ole mitään hätää
ikäinen poika laski aseensa, ja hymyi-
limme arasti toisillemme. Olen pelännyt 
monta kertaa elämässäni. Elämä on kul-
jettanut erilaisiin tilanteisiin. Nykyään 
pelkään eniten sitä, että omille lapsille-
ni tapahtuisi jotain pahaa.

näemme liian usein toisissamme ero-
avaisuuksia yhteisten piirteiden sijaan. 
Se on pelottavaa. Olemme kaikki ih-
misiä ja mittaamattoman arvokkaita 
riippumatta kulttuurisesta taustasta, 
ihon väristä, seksuaalisesta suuntau-
tumisesta tai mielipiteistä. Olemme jo-
kainen myös teoillamme ja sanoillamme 
vastuussa siitä, että rakennamme ilon, 
emmekä pelon ilmapiiriä. 

Uutistulvan keskellä ja päivän lehtiä 
lukiessa saattaa tuntua siltä, että eläm-
me jatkuvassa vaarassa. Tilastollisesti 
katsottuna Suomi on kuitenkin turvalli-
sempi maa kuin koskaan aiemmin. Pide-
tään turvallisuudesta huolta, pidetään 
toinen toisistamme huolta, pidetään 
ympäristöstä huolta. Ollaan rohkeita ja 
pidetään kiinni hyvästä. 

Kristinusko tuo pelkojen keskelle toivon. 
Älä pelkää on meille annettu ikiaikainen 
viesti. Saamme elää rohkein ja luotta-
vaisin mielin. Edes kuolema, jota usein 
pidetään pahimpana mahdollisena ta-
pahtumana, ei ole kaiken loppu. Kristus 
lupaa meille iankaikkisen elämän. Siitä 
olen saanut toivoa epävarmuuden het-
killä. Meillä ei ole mitään hätää. 

Siunattua pääsiäistä!
Kristus nousi kuolleista,  
kuolemalla kuoleman voitti.

Heikki Arikka
Malmin seurakunnan kirkkoherra

Edes yksi  
passiokonsertti  

pääsiäisen aikana.
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Pääsiäisyön 
messu.

Ehdottomasti 
mämmiä kermalla, 

paljon.
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V
iidakon yö tulee nope-
asti. Laskeva aurinko 
maalaa hetkeksi hori-
sontin purppuranpu-
naiseksi. Sen jälkeen 
on sysipimeää. 

Helteinen päivä 
vaihtuu kosteankylmäksi yöksi Pulau Ti-
gan saarella Malesiassa. Selviytyjät Suo-
mi -televisiosarjaan osallistuva Hanna 
Paavilainen makaa sikiöasennossa itse 
rakentamansa banaaninlehtikatoksen 
alla. Hän kuuntelee vaiti ympäriltään 
kantautuvia ääniä: apinoiden ja lintu-
jen kirkunaa, sirkkojen siritystä ja vil-
lieläinten mylvintää. Rotat, käärmeet, 
tuhatjalkaiset ja muut ötökät matele-
vat, luikertelevat ja sihisevät korvan 
juuressa.   

Kun rankkasade alkaa piiskata maa-
ta ja lävistää bamburakennelman katon, 
Hanna vetäytyy yhä tiukemmalle kip-
puralle. Hän ajattelee, ettei kestä täällä 
edes kymmentä minuuttia. On elettävä 

sekunti kerrallaan. Hanna hyräilee Päi-
vä vain ja hetki kerrallansa -virttä ja 
tyynnyttää itsensä uneen.

KulhollinEn riiSiÄ
Selviytyjät Suomi -televisiosarjaan osal-
listuminen kesällä 2012 on Hannan elä-
män yksi rankimmista kokemuksista. 
Hanna lensi 15 muun kilpailijan kanssa 
autiolle saarelle Malesiaan. Kilpailijoi-
den tuli selvitä 40 päivää alkeellisissa 
olosuhteissa yhdellä vaatekerralla, il-
man hammasharjaa ja saippuaa. Kyl-
myyden ja fyysisesti haastavien tehtä-
vien lisäksi kilpailijoiden tuli elää hyvin 
niukalla ravinnolla. 

– Saimme tuotantoyhtiöltä päivittäin 
kulhollisen riisiä ja vähän jauhoja. Ruoka 
piti jakaa kaikkien kilpailijoiden kesken. 
Nälkä oli jatkuva seuralainen, Hanna sa-
noo. 

Hanna sai lohtua rukoilemisesta. 
– Erityisesti öisin rukoilin paljon. 

Pilkkopimeässä pelottavien viidakon 

äänien keskellä sain turvaa siitä, että 
juttelin Jumalalle. 

Hanna haki mukaan ohjelman ensim-
mäiselle tuotantokaudelle, koska hän 
halusi päästä koettelemaan omia rajo-
jaan ja olemaan kasvokkain pelkojensa 
kanssa. Hän päätti jo menomatkalla, 
ettei jätä kilpailua kesken, vaikka eteen 
tulisi mitä.

Sinnikkyys on Hannalle luonteen-
omainen piirre. Itseensä uskomista ja 
periksiantamattomuutta hän on tar-
vinnut niin kahden pienen pojan äitinä, 
nyrkkeilyottelussa kuin työelämässä-
kin. Kun pienet lapset valvottivat öisin, 
Hanna matkaili mielessään Malesian 
öihin kovalle bambulaverille ja muisti, 
että kaikesta selviää. 

PaPPEuS PElotti
Nokialta kotoisin oleva Hanna lähti lu-
kion jälkeen opiskelemaan teologiaa 
Helsingin yliopistoon. Hanna päätyi 
teologiaan, koska hän oli kiinnostunut 

Kipua enemmän pelkään

Pappi ja nyrkkeilyn entinen suomenmestari 
Hanna Paavilainen on oppinut kohtaamaan 
pelkojaan nyrkkeilyn avulla. Kehässä on  
mentävä lähelle toista, vaikka on vaarana tulla 
tyrmätyksi. Treeni käy myös rukouksesta.  
Teksti EvEliina lauhio Kuvat hEli hirvElÄ

häpeää
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uskonnon lisäksi kielistä, kulttuurista, 
filosofiasta ja historiasta. Papiksi ta-
pakristityn kodin kasvatti ei alunperin 
suunnitellut ryhtyvänsä, mutta ajatuk-
set muuttuivat opintojen edetessä.

Ennen valmistumistaan vuonna 
2008 Hannaan iski rimakauhu. Tulevai-
suus tuntui niin pelottavalta, että hen-
keä ahdisti. Hanna murehti, saako hän 
töitä, onko hän valinnut oikean alan ja 
kantaako elämä. 

– Pappeus pelotti minua. Epäilin, et-
ten riittäisi sellaisena kuin olen. Ajatte-
lin, etten ole tarpeeksi viisas ja syvälli-
nen papiksi. 

Opintojen ohessa Hanna työskenteli 
useamman vuoden mainostoimistossa. 
Vuonna 2008 iskenyt lama alkoi näkyä 
nopeasti mainosalalla. Työntekijät vä-
henivät irtisanomisten seurauksena, 
kiire kasvoi ja Hannasta tuntui siltä, 
että ilo oli kadonnut työnteosta. Vuon-
na 2010 Hanna aloitti työt nuorisopas-
torina Korson seurakunnassa. 

– Minulle tuli vahva olo siitä, että ha-
luan kirkkoon töihin. Tahdoin tehdä jo-
tain sellaista, jossa en joudu koko ajan 
ajattelemaan asioita raha edellä.

 
tÄydEllÄ tEholla
Pelon ja ahdistuksen hetkillä Hanna on 
saanut voimaa nyrkkeilystä, joka on ol-
lut 15-vuotiaasta lähtien hänelle rakas 

harrastus. Hiihdon ja yleisurheilun täy-
teisiä koululiikuntatunteja inhonnees-
ta teinistä tuli kertaheitolla urheilija, 
kun kaveri houkutteli Hannan mukaan 
nyrkkeilysalille. 

– Olin ollut aina se, joka valitaan vii-
meisenä luokan pesäpallojoukkueeseen. 
Tuntui mahtavalta ymmärtää, etten in-
honnutkaan liikuntaa. En vain ollut löy-
tänyt aiemmin omaa lajiani. 

Kuntonyrkkeily vaihtui muutaman 
vuoden päästä olympiatyylin nyrkkei-
lyyn. Vuonna 2004 Hanna voitti 51-kilois-
ten naisten sarjan suomenmestaruuden. 

Hanna saa virtaa nyrkkeilyn intensii-
visyydestä ja kilpailuhenkisyydestä.

– Kamppailu on lajin suola. Missään 
muussa liikuntamuodossa en saa pu-
ristettua itsestäni kaikkia voimia irti. 
Vaikka oksettaisi ja näännyttäisi, ke-
hässä on jaksettava täysillä tai muuten 
tulee turpaan. 

SilMÄ MuStana
Moni hämmästelee nyrkkeilevää pap-
pia. Ihmisiä hirvittää kuulla, että Han-
nalla on toisinaan silmä mustana tai 
huuli auki harrastuksensa vuoksi. 

– Ymmärrän, että laji voi tuntua rajulta, 
sillä nyrkkeilyssä toista yritetään lyödä 
niin kovaa kuin mahdollista. On kuiten-
kin eri asia lyödä kehässä kuin nakki-
kioskilla. Nyrkkeillessä molemmat tie-

tävät, mitä tekevät. Turvanamme ovat 
hammassuojat ja pelisäännöt. Nyrkkei-
ly on hieno laji, jossa yhdistyvät urheilu, 
kilpailu ja itsensä puolustaminen.

Jos kirkossa ihmiset ovat kiinnos-
tuneita Hannan harrastuksesta, nyrk-
keilykollegat haluavat kuulla Hannan 
ammatista. Pappi on pappi hammas-
suojissakin. Hanna ei piilottele pap-
peuttaan. 

– Kilpailujen sisäänmenobiisinä mi-
nulla soi usein Händelin Hallelujah.

arKiSia huolia
Hanna ei pelkää kipua. Sattuminen, 
mustelmat ja muut pienet vammat kuu-
luvat nyrkkeilyyn. Pelin henki on se, että 
lyö tai sinua lyödään. 

– Kipua enemmän pelkään häpeää. 
Olen kova jännittämään. Ennen ottelua 
päässäni humisee. Mietin, pärjäänkö, 
vai tuleeko julkinen nöyryytys. 

Samanlaisia ajatuksia Hanna kävi läpi 
Selviytyjät Suomi -ohjelman kuvauk sissa 
Malesiassa. Hän ei ollut huolissaan siitä, 
pureeko myrkkykäärme, vaan mietti sitä, 
mitä televisionkatsojat hänestä ajattele-
vat.

– Minua pelotti se, miltä vaikutan oh-
jelmassa ja paljastanko itsestäni liikaa. 
Näin painajaisia siitä, että päiväkirjani 
sivut julkaistaisiin. 

Hanna uskoo nyrkkeilyharrastuksen 

”Erityisesti öisin rukoilin paljon.  
    Pilkkopimeässä pelottavien viidakon
                         äänien keskellä sain
            turvaa siitä, että juttelin 
           Jumalalle.”
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hanna PaavilainEn, 35
työ: Pappi, bloggaa
ja, toimittaja Kirkon 
viestinnässä ja Malmin 
seurakunnan seurakunta
neuvoston jäsen. Työs
kennellyt aiemmin muun 
muassa nuorisopappina 
ja mainostoimistossa. 
Hanna oli mukana Selviy
tyjät Suomi televisiosar
jassa vuonna 2012. 
aSuu: Viikinrannassa.
PErhE: Aviomies, neljä ja 
puolitoistavuotiaat pojat 
ja Lyylikoira. 
harraStuKSEt: Nyrk
keily ja crossfit. Hanna 
on voittanut nyrkkeilyn 
suomenmestaruuden 
vuonna 2004.  
Motto: Asioille voi jo
tain, jos niille tekee jotain. 
Vain häpeä estää. 
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kasvattaneen itseluottamusta ja rohke-
utta. Ennen kaikkea nyrkkeily on opet-
tanut Hannalle pelkojen kohtaamista. 
Kehässä on mentävä lähelle toista, vaik-
ka on vaarana tulla tyrmätyksi. 

– Nyrkkeilyssä kuuluu mennä pelkoja 
päin.

Arkielämän pelkoja rautaisetkaan 
itsepuolustustaidot eivät vie pois. 
Hanna elää tällä hetkellä kotiäitinä 
neljä- ja puolitoistavuotiaiden poikien-
sa kanssa. 

– Pelkoni ovat arkisia. Mietin sitä, mi-
ten lapseni tulevat pärjäämään, saavat-
ko he kavereita päiväkodissa, olenko 
onnistunut äitinä ja osaanko palata 
vauvakuplasta takaisin työelämään. 

Oman elämänpiirin ulkopuolisista 
asioista Hannaa pelottaa eniten ilmas-
tonmuutos. Hän on huolissaan siitä, 
minkälainen maailma jää tuleville su-
kupolville. Hanna pyrkii selättämään 
pelon toiminnalla. Perheessä suositaan 
vegaanista ruokaa, eikä matkusteta 
tänä vuonna minnekään lentäen. 

PElKoa vahvEMPi toivo
Pelkoa useammin Hanna tuntee elä-
mässään toivoa, armoa ja johdatusta. 
Hän uskoo siihen, että asiat eivät ta-
pahdu sattumalta, vaan takana on suu-
rempi suunnitelma. 

– Tunnen, että minua kannatellaan. 

Voin luottaa siihen, että kaikki tapah-
tuu juuri niin kuin on tarkoitettu. 

Hanna pysähtyy usein olemaan kii-
tollinen siitä, että asiat ovat hyvin. 

– Tunnen olevani juuri minulle oi-
keassa työpaikassa, oikeassa kodissa 
ja oikeiden ihmisten ympäröimänä. Ko-
kemus Selviytyjät Suomi -kilpailusta 
avasi silmiäni. Kotiin palattuani pelkäs-
tään juokseva vesi tuntui ihmeelliseltä 
lahjalta.  

Rukous tuo Hannalle toivoa. Hanna 
ajattelee rukousta tilana ja mielenmai-
semana. Hän saattaa rukoilla ruoka-
kaupan kassajonossa, juoksulenkillä ja 
pyykkiä pestessä. Joskus Hanna ristii 
kätensä kirkon penkissä, mutta yleensä 
rukous on paljon monimuotoisempaa. 
Sitä helpottaa liike. 

– Nyrkkeily on minun rukoustani. 
Säkkiä hakkaamalla pääsen meditatii-
viseen tilaan ja olen yhteydessä yläker-
taan.

Usko on Hannan peruskallio. Siitä 
hän on saanut turvaa silloin, kun voimat 
meinasivat loppua kesken autiolla saa-
rella ja silloin, kun Hannan esikoinen 
syntyi kiireisellä sektiolla ja vauvalla 
todettiin suulakihalkio. 

– Usein pelkoon sekoittuu myös ri-
paus rakkautta ja rohkeutta. Oli pelot-
tavaa ja valtavan ihanaa pidellä sylissä 
uutta elämää, josta olin vastuussa. 

voiMaa vuoriSaarnaSta
”Älä pelkää” on Hannalle – äidille, papille 
ja nyrkkeilijälle – Raamatun keskeinen 
sanoma ja tärkeä elämänohje. Yli 350 
kertaa Raamatussa toistuva kehotus 
koskettaa Hannaa vuoden jokaisena 
päivänä. 

– Uskon, että viestillä on erityinen 
merkitys, sillä sanoma välittyy  meille 
niin enkeleiltä, profeetoilta, Jeesuksel-
ta kuin Jumalaltakin. 

Yksi Hannan lempikohdista Raama-
tussa on Jeesuksen pitämän vuorisaar-
nan kehotus olla huolehtimatta huo-
mispäivästä. Huolettomuutta Hanna 
opettelee jatkuvasti. Viidakossa kilpail-
lut ja rujoa kamppailulajia harrastava 
nainen kuvailee itseään pohjimmiltaan 
turvallisuushakuiseksi. Hanna on mo-
nesti haaveillut yrittäjäksi heittäyty-
misestä, muttei ole uskaltanut, koska 
säännöllinen kuukausipalkka ja mah-
dollisimman varma työ tuntuvat tär-
keiltä.

Pääsiäisenä, ylösnousemuksen juh-
laa odotellessa Hanna miettii erityisen 
paljon Raamatun kehotusta olla pelkää-
mättä. 

– Pohdin sitä, miltä elämäni näyttäisi, 
jos ihan oikeasti noudattaisin Raama-
tun viisautta. Mihin kaikkeen pystyi-
sin? Usein tekemisiämme rajoittavat 
ainoastaan omat pelkomme. 

”Pappeus pelotti minua.  
Epäilin, etten riittäisi sellaisena

                kuin olen. Ajattelin, etten 
ole tarpeeksi viisas ja

             syvällinen papiksi.”
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14.4.
Palmusunnuntai
messut ja  
hartaudet
• Messu Malmin kirkossa klo 
10. Lauluyhtye Aikamiehet. 
Saarnan aikana lasten hetki. 
Virpomavitsoja askarrellaan 
ennen ja jälkeen messun.
• Perhemessu Puistolan 
kirkossa klo 10. Lastenkuoro 
Laulupuu. Messun jälkeen 
Laulupuun kahvila.
• Herättäjän kirkkopyhän 
messu Viikin kirkossa klo 10. 
Veisuuveljet. Messun jälkeen 
siioninvirsiseurat.
• Hartaus Pukinmäen Portissa 
klo 14. 
• Vauvakirkko Viikin kirkossa 
klo 14.30. 
• Messu Pihlajamäen kirkossa 
klo 16. 

musiikkia
• Pergolesi: Stabat Mater 
Siltamäen seurakuntakodilla 
kirkossa klo 15. Sari Anneli 
Ruokosen lauluoppilaat.
• Lauluja rauhasta Eke’s 
Pubissa klo 17. Malmin enkelit, 
Lissu and the Army of Lovers. 
Yhteislauluja ja esityksiä.

15.4.   
maanantai
• Lasten pääsiäiskirkko Pih
lajamäen kirkossa klo 10.15. 
Jukka Holopainen.
• Hartaus Tapulin seurakunta
kodin Olotilakahvila Olohuo
neessa klo 11–13. Puurotarjoilu.
• Musiikkihartaus Malmin 
kirkossa klo 19. Malmin kirkko
kuoro.

musiikkia
• Hiljaisten laulujen ja tekstien 
ilta Viikin kirkossa klo 19. Nais
kuoro Pihlaja. 

16.4.   
tiistai
• Lasten pääsiäiskirkko Viikin 
kirkossa klo 9.30 ja klo 10.20.
• Viikkomessu Malmin kirkossa 
klo 13. Messun alussa kuljetaan 
ristintie kirkon sisäpihalla. 
• Hiljaisen viikon hartaus klo 
13 Pihlajiston Mestassa.

keskustelu
• Holokausti lapsen silmin Mal
min kirkossa klo 19. Juutalais
lasten päiväkirjoja joukkotu
hon ajalta lukevat dosentti 
Esko M. Laine ja prof. Tuija 
Laine. Musiikki Timo Olli, urut.

17.4.   
keskiviikko
• Lasten pääsiäiskirkko Viikin 
kirkossa klo 9.15 ja 10.15 sekä 
Siltamäen seurakuntakodilla 
klo 9 ja 10.
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20.4.  
Puistolan kirkossa

Juhlava pääsiäisyön 
ateria klo 22 Pääsiäisyön 
musiikkimessun jälkeen.

Kutsu pääsiäisen viettoon 
kirkolle  

Olet lämpimästi tervetullut yksin, ystäväsi tai vaikka  
koko perheesi kanssa maksuttomalle pääsiäisaterialle kirkoille.

Vielä ehdit mukaan. 
Ilmoittaudu viimeistään ma 15.4. klo 15 mennessä, 

p. 09 2340 4400.

21.4.  
Viikin kirkossa 

Pääsiäispäivän juhlava 
lounas klo 10 messun jäl

keen. Myös muilla kirkoilla 
pääsiäisyllätys lapsille ja 

juhlakahvit.

22.4.  
Malmin kirkossa

Juhlava lounas koko 
seurakunnan yhteisen 

Tuomaslaulujen messun 
jälkeen. Messuun  

maksuton kirkkokyyti.
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• Viikkomessu Madetojan pal
velutalolla klo 13.30, pe 19.4. ei 
hartautta.
• Hiljaisen viikon hartaus Pih
lajamäen kirkossa klo 19. Post 
Iucundam kuoro.

tapahtuma
• Lauluja ja kertomuksia 
rauhasta Malmin kirkossa klo 
19. Esityksiä, yhteislauluja ja 
puhetta mielenrauhasta, lap
sen kasvurauhasta ja rauhasta 
maailmassa. Terapeutti, kir
jailija Miia Moisio, pastori Ville 
Päivänsalo ja nuorisosihteeri 
Tarja Liljendahl. Malmin enkelit 
ja Lissu and the Army of Lovers.

18.4.
Kiirastorstai
messut ja  
ehtoollishetket
• Jakomäen kirkon remontin 
vuoksi kiirastorstain ehtool
lishetki Vuorensyrjän palve
lutalolla klo 13 ja Puistolan 
palvelutalolla klo 15.
• Siltamäen seurakuntakoti klo 
18. Mukana Sillattaret.
• Pihlajamäen kirkko klo 19.
• Puistolan kirkko klo 19.
• Viikin kirkko klo 19.
• Malmin kirkko klo 20.
• Markuksen evankeliumi
monologi siirtynyt 1.pääsiäis
päivään.  

19.4.
Pitkäperjantai
sanajumalan- 
palvelukset
• Malmin kirkko klo 10. Kirkon 
kuoro.
• Puistolan kirkko klo 10. 
• Viikin kirkko klo 10.
• Pihlajamäen kirkko Ristin 
juurella hartaus klo 16.

tapahtumat
• Pitkänperjantain pysäk
ki Pihlajamäen kirkolla klo 
13–16. Tule mukaan levolliseen 
iltapäivään takkatulen äärelle, 
hiljaisuuden, musiikin kuun
telun ja kuvien maailmaan. 
Mahdollisuus luoda hiljaisuu
den kuvia maalaten, piirtäen, 
askarrellen – mitään erityistä 
taitoa ei tarvita. Iltapäivä 
päättyy Ristin juurella– 
hartauteen kirkossa klo 16. Tie
dustelut ja ilmoittautuminen 
viim. ke 17.4. sari.hakuri@evl.fi 
tai p. 050 544 0554.
• Hiljaisuuden iltapäivä –ret
riitti Tapulin seurakuntakodilla 
klo 12–16.30. Anna hiljaisuuden 
hoitaa ja tule iltapäiväksi ret
riittiin. Syödään hiljaisuudes
sa ja rentoudutaan tavalla, 
joka itselle hyvä. Hiljaisuus 
päättyy yhteiseen hartau
teen. Ohjaajina diakoni Merja 
Saviniemi ja pastori Anni 
PaukkalaToivonen. Hinta 5 e, 
sis. keittolounaan ja kahvin. 
Ilm. viim. ma 15.4 p. 050 564 
6272. 

musiikkia
• Pergolesi: Stabat Mater Mal
min kirkossa klo 15. Heli Närhi 
ja MinnaSisko Mutanen, laulu.
• Haydn: Seitsemän sanaa 
ristillä Viikin kirkossa klo 17. 
Feliskvartetti. 

20.4.  
pääsiäisyö 

yömessut
• Malmin kirkko klo 22. 
• Puistolan kirkko klo 22. Töölö 
Brasskvintetti. Messun jälkeen 
pääsiäisyön ateria. Ks. ohei
nen ilmoitus.
• Viikin kirkko klo 22. Pää
siäisyön musiikkimessussa 
mukana räppäri Daikini, Make 
Perttilä, kitara ja laulu, Laura 

Airola, viulu, Teemu Keränen, 
kontrabasso, Pekka Nyman, 
lyömäsoittimet, Tuomas Aukio, 
ääni, valot. 
• Tapanilan kirkon messu on 
peruuntunut kirkon remontin 
vuoksi. 

21.4.  
1. pääsiäispäivä 

messut ja  
hartaudet
• Malmin kirkko klo 10. Saar
nan aikana lasten hetki. Juhla
kahvit, lapsille pääsiäisyllätys.
• Puistolan kirkko klo 10. 
• Viikin kirkko klo 10. Yhteinen 
pääsiäisateria. Ks. oheinen 
ilmoitus.
• Jakomäen kirkko klo 12 on 
peruuntunut remontin vuoksi. 
Klo 9.30 kuljetus Puistolan 
kirkon messuun, paluu messun 
jälkeen. Ilmottautuminen 
kirkolle p. 09 2340 4428.
• Pihlajamäen kirkko klo 16.

näytelmä
• Markuksen evankeliumimo
nologi klo 16–18 Malmin kirkos
sa. Tornion kaupunginteatterin 
kirkkonäytelmä ”Markuksen 
evankeliumi” vierailee Malmin 
kirkossa. Kaupunginteatte
rin johtaja Pauli Mahlamäki 
tulkitsee kaikki evankeliumin 
kymmenet historialliset henki
löhahmot.  

musiikkia
• Pääsiäiskonsertti klo 18 Viikin 
kirkossa. Maria Kettunen, 
mezzosopraano, ja Jyrki Kor
honen, basso. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 e. 

Bussi 1:  
viikki–Pihlajisto–Pih-
lajamäki–Pukinmäki–
Malmi
Lähtö klo 9.15 Viikin kirkko 
– klo 9.20 Pihlajiston 
Alepan pysäkki – klo 9.25 
Pihlajamäen ostoskeskus 
– klo 9.35 Pukinmäki, Esko
lantien pysäkki – Malmin 
kirkko.

Bussi 2:  
Jakomäki–Puistola–ta-
puli–Siltamäki–tapani-
la–Malmi
Lähtö klo 9.15 Jakomäen 
kirkko – klo 9.20 Puistolan 
kirkon pysäkki, Alepa – klo 
9.25 Tapuli, Tapulinau
kio – klo 9.35 Siltamäen 
ostoskeskuksen pysäkki, 
Riimusauvantie – klo 9.45 
Tapanilan tori – Malmin 
kirkko.

huom! 
Mainitut ajat ovat aikoja, 
joita ennen bussi ei lähde 
pysäkiltä. Paluukuljetus 
klo 13 samoja reittejä.


Kirkkobussit 
Malmin kirkolle

22.4.  
2. pääsiäispäivä

Tuomas- 
laulujen messu 
• Koko seurakunnan yhtei
nen messu Malmin kirkossa 
klo 10. Messun jälkeen mak
suton juhlallinen pääsiäis
ateria. Maksuton kirkkokyyti 
paikalle. Ks. ilmoitus yllä.



Kirkko on siellä, missä ihmiset ovat: 
bensa-asemalla, kepparikerhossa ja 
hautausmaalla. Teksti EvEliina lauhio Kuvat lorEnzö

Mitä kuuluu?
12

Suomalaistunut ranskalaisvalokuvaaja lorenzö ikuisti Malmin seurakunnan kohtaamisen ammattilaisia viikon ajan.
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Teboilin bensa
aseman miesyh
teisössä jaetaan 
kuulumiset, ilot, 
surut ja sairaudet. 
Viime aikoina on 
muisteltu usein 
poisnukkuneita. 
Jotkut ovat käy
neet porukassa jo 
siitä asti, kun huol
toasema avattiin 
1960luvulla. Pappi 
Timo Laanista roh
kaisee mutkaton 
tapa, jolla hänet 
on otettu porukas
sa vastaan.

” Tämä ’Teboilin yliopis-
ton’ mies porukka on 
rohkaiseva esimerkki 
yhteisöstä, jonka ole-
massaolo on jäsenilleen 
hyvin tärkeä.” Timo Laaninen

Mitä kuuluu?

to klo 15
  Malmin teboil



to klo 9
Jakomäen kirkko

Pappi Anni 
PaukkalaToivonen 
tapaa viikon 
aikana ihmisiä os
tareilla, leikkipuis
toissa, kirjastoissa 
ja kuppiloissa. 
Torstaiaamuisin 
hän poikkeaa 
Jakomäen kirkon 
perhekerhoon, 
johon kokoontuu 
kymmeniä perhei
tä. Aamu alkaa 
aamiaisella, jatkuu 
vapaalla yhdessä
ololla ja päättyy 
hartauteen. Jo
kainen lapsiperhe 
on tervetullut. Ei 
ole väliä, kuuluuko 
kirkkoon. 

” Perhekerhossa juttelen vanhempien 
kanssa ja rakennan lasten kanssa  
palikoista tornia lattialla – teen kirjaimel-
lisesti maanläheistä työtä.”  Anni Paukkala-Toivonen

14
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” Isät ja lapset ovat tärkeitä  
toisilleen. Siksi seura kunta  
haluaa tarjota heille yhteistä  
tekemistä.” Petri Jukanen

la klo 11
 Pihlajamäen kirkon keittiö

Isien ja lapsien 
yhteisen bruns
sin valmistelut 
ovat käynnissä 
Pihlajamäen kir
kolla. Pastori Petri 
Jukanen osallistuu 
keittiöpuuhiin las
tenlastensa Liljan 
ja Linnean kanssa. 
Valmiille brunssille 
toivotetaan terve
tulleiksi myös äidit, 
isovanhemmat ja 
muut seurakunta
laiset.
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ti klo 15 viikin kirkko

Nuorisotyönohjaa
ja Niina Penttinen 
vetää tiistaisin Vii
kin kirkolla keppi
hevoskerhoa, jossa 
käy kymmenkunta 
alakouluikäistä 
tyttöä. Kerhossa 
hypitään esteitä, 
harjoitellaan askel
lajeja – ja ennen 
kaikkea kannus
tetaan kanssarat
sastajia. Hiki tulee 
takuulla!

” On ihanaa nähdä, miten luontevasti lapset ottavat 
kirkkosalin haltuun. Keppihevoset voivat pitää toisil-
leen saarnoja. Siinä pyhä on läsnä.”  Niina Penttinen
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Su klo 12
Malmin hautausmaa

Hautausmaapappi 
Kai Sadinmaa liik
kuu Malmin ja Hie
taniemen hauta
usmailla ihmisten 
joukossa. Kuol
leesta rakkaasta 
liikkeelle lähtenyt 
keskustelu saattaa 
polveilla kirkon 
roolin pohtimiseen, 
harrastuksista 
rupatteluun tai 
elämän perimmäis
ten kysymysten 
ratkomiseen.

” Surun hetkellä läsnäolo on usein sano-
ja tärkeämpää. Rinnalla kulkeminen on 
suurinta lohdutusta.” Kai Sadinmaa
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...tarttua hihasta. 
Seurakuntamme työntekijät ja vapaaehtoiset ovat sinua varten. 
Eri kaupunginosissa työskentelee pappeja, joiden tehtävänä on 
ainoas taan olla paikalla ja kohdata ihmisiä. Tule juttelemaan os
tarilla, kaduilla, kuppiloissa ja Malmin hautausmaalla. Meillä ei ole 
kiire. 

...tulla paikan päälle. 
Kirkoille kokoonnutaan syömään yhdessä arkena ja juhlana. Avoi
missa kahviloissa ja olohuoneessa kaikenikäiset kohtaavat. Kirkoissa 
ja lähipubeissa on konsertteja moneen makuun klassisesta jazziin 
ja popin ja iskelmien ikivihreisiin. Yhteisissä jumalanpalveluksissa, 
erilaisissa messuissa ja kirkkotiloissa on mahdollisuus hiljentyä. Eri
ikäisille on seurakunnassa säännöllistä toimintaa kepparikerhoista 
gospelbiciin. Seurakunta tunnetaan erityisesti hyvistä kuoroistaan.

...saada apua ja tukea. 
Seurakunnan diakoniatyöntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset kuun
televat sinua ja auttavat etsimään ratkaisuja muun muassa talou
dellisiin ongelmiin. Voit varata ajan luottamukselliselle keskustelulle 
tai tulla mukaan olotilakahviloihin, ruokailuihin ja vertaistukiryhmiin. 
Voit ottaa yhteyttä myös, jos haluat auttaa muita.

Pappi paikalla  
torstaisin Malmin torilla 
Meri AlaKokko ja Timo Laaninen kahvittele
vat kanssasi Malmintorin kahvilassa Plaza 
Moccassa torstaisin klo 12–14. Jutella saa 
ihan mistä vain! 

taloudellisissa  
kysymyksissä, ota yhteyttä  
p. 09 2340 4481 
Varmimmin numeroon vastataan ma–to 
klo 10–11.30, muina aikoina jätä vastaa jaan 
soittopyyntö yhteystietoineen. Vastaajaa 
kuunnellaan ja yhteydenottopyyntöihin 
vastataan arkipäivisin. Rari rahaasianeu
vonta tarjoaa neuvontaa arjen rahaasioi
den hoitamiseen. Neuvonta on yksilöllistä 
ja määräaikaista keskusteluapua. Neuvon
taan pääsee diakoniatyöntekijöiden kaut
ta. Neuvojina toimivat vapaaehtoiset. 

Keskustelutukea  
elämän eri tilanteisiin 
Ota yhteyttä oman alueesi  
diakoniatyöntekijöihin:
Puistola, tapuli, Jakomäki  
p. 09 2340 4520 tai p. 09 2340 4523
Malmi, Pukinmäki, tapanila, Siltamäki
p. 09 2340 4524 tai p. 09 2340 4526
Pihlajamäki, Pihlajisto, viikki, viikin-
mäki p. 09 2340 453 tai p. 09 2340 4530

työntekijöiden yhteystiedot
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi 

Kirkon keskusteluapu on sinua varten, 
kun kaipaat kuuntelijaa. Päivystäjät ovat 
vaitiolovelvollisia ja koulutettuja vapaaeh
toisia sekä työntekijöitä. Palveleva chat, 
keskusteluapua nuorille löydät osoitteesta 
www.kirkonkeskusteluapua.fi

0400 22 11 80 
Avoinna joka ilta 

klo 18–01,  
pe ja la öinä  

klo 03 saakka. 

Operaattori  
veloittaa puhelusta 
liittymäsopimuksesi 

mukaisen hinnan 
(pvm/mpm).
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talouteen Malmin seurakunnan alueella.



Mitä pelkäät? Mistä saat toivoa?

Tuula Pontela  
69, lääkäri 

Mikä on pelottavinta tässä 
ajassa?
– Minua pelottaa eniten vastak
kainasettelu, joka näkyy niin 
yhteiskunnassa kuin kirkossa
kin. On huolestuttavaa, että 
me ihmiset olemme kyvyttömiä 
kuuntelemaan toisiamme ja 
ymmärtämään ja arvosta
maan eri tavalla ajattelevia. 
Mikä on pelottavin koke-
muksesi?
– Kesällä vuonna 1998 
liukastuin sienimetsässä, ja 
sieniveitsi osui kaulavaltimoo
ni. Loukkaannuin vakavasti. 
Oli selvää, että ilman pikaista 
operaatiota kuolen. Tuolloin 
hätäännyin ja mietin, osaanko 
rukoilla tällaisella hetkellä 
oikein.
Mistä saat toivoa?
– Saan toivoa läheisistä ihmi
sistä ja uskosta. Pääsiäinen on 
minulle tärkeä juhla. Ylösnou
semususko tuo toivoa, jonka 
varassa voi elää rikkaasti jo 
tänään.
Kuka tarvitsisi rohkaisua 
juuri nyt?
– On mahdotonta sanoa yhtä 
yksittäistä ihmisryhmää, joka 
juuri nyt kaipaisi rohkaisua. 
Toivon rohkaisua masentuneil
le, työttömille, yksinäisille ja 
kaikille niille, joiden elämässä 
ei tällä hetkellä näy kovin 
paljon valoa.

Tuula Pontela on Malmin 
seurakuntaneuvoston kokous-
ten puheenjohtaja.

Kerttu Tamminen 
15, yläasteella

Mitä sinä pelkäät?
– Minua pelottaa eniten se, 
mitä muut ajattelevat minusta. 
Haluaisin, että kaikki pitäisivät 
minusta. Pelko hyväksytyksi 
tulemisesta liittyy varmaan 
aikuistumiseen ja itsenäisty
miseen.
Mistä saat toivoa?
– Saan toivoa ja rohkeutta 
ihmisistä, jotka uskaltavat 
kuunnella sydäntään ja elää 
omannäköistä elämää. On 
helpottavaa huomata, että elä
mässä voi pärjätä, vaikka tekisi 
asioita eri tavalla kuin muut.
Kuka tarvitsisi rohkaisua 
juuri nyt?
– Toivon erityisesti nuorille 
rohkeutta osallistua yhteiskun
nalliseen päätöksentekoon. 
Kannattaa äänestää vaaleissa 
ja osallistua mielenosoituk
siin. Tulevaisuus on meidän 
käsissämme.
Mikä on pelottavinta tässä 
ajassa?
– Pelottavinta on sosiaalinen 
media ja se, miten nopeasti 
tieto siellä liikkuu. Nopea tie
donvälitys mahdollistaa myös 
valeuutisten ja vihapuheen 
vauhdikkaan leviämisen.
Miten rohkaiset toisia?
– Toivon, että olen osannut 
rohkaista ystäviäni puhumaan 
mieltä painavista asioista. 
Kenenkään ei pidä jäädä yksin 
pelkojensa kanssa. Aina löytyy 
kuunteleva korva, esimerkiksi 
kirkosta. Kokemukseni mukaan 
kirkossa on ihana ilmapiiri.

Raimo Jk Kostamo  
61, työkyvyttömyys-
eläkkeellä

Mitä sinä pelkäät?
– Pelkään halvaantumista. Mi
nulle on sattunut tapaturmia, 
joiden takia olen työkyvyttö
myyseläkkeellä. Pelottavinta 
olisi oman toimintakyvyn 
menettäminen. Ajattelen, että 
elämä ei olisi enää elämisen 
arvoista, jos joutuisin sängyn 
vangiksi ja jonkun avusta
maksi. 
Mikä on pelottavin koke-
muksesi?
– Australiassa luonnonpuis
tossa kaksi myrkkykäärmettä 
luikerteli lähelleni. Pinkaisin 
vauhdilla pakoon. Jos käärme 
olisi puraissut, olisin todennä
köisesti kuollut puolessa tun
nissa. Olin tapahtumahetkellä 
25vuotias, mutta muistan 
päivän kuin eilisen.
Mistä saat toivoa?
– Olen saanut toivoa uskosta, 
mutta nykyään uskoni on 
muuttunut epävarmemmaksi. 
Toivoa ja luottamusta on vielä 
jonkin verran jäljellä, mutta 
rakkaus ja usko hiipuvat. 
Miten rohkaiset toisia? 
– Ostin hetki sitten korun 
nuorelta mieheltä, joka myi 
käsitöitään Malmin asemalla. 
Halusin ostopäätöksellä roh
kaista miestä jatkamaan työ
tään ja uskomaan itseensä.

Keiko Osada  
33, opiskelija

Mitä sinä pelkäät? 
– Pelkään, ettei aikani riitä 
kaikkeen siihen, mitä haluai
sin tehdä. Elämässä on niin 
monia kiinnostavia juttuja. On 
pakko valikoida, mihin päi
vänsä käyttää. Tällä hetkellä 
opiskelen kaupallista alaa ja 
käyn osaaikatöissä, joten 
vapaaaikaa on vähän.
Mikä on pelottavin koke-
muksesi?
– Pelottavinta ja samalla 
rohkeinta on ollut yksin mat
kustaminen maailmalla. Oli ilo 
huomata, että pärjäsin hyvin 
itsekseni.
Mikä on pelottavinta tässä 
ajassa?
– Pelottavinta on ilmaston
muutos. On myös huolestutta
vaa huomata, miten kapea
katseisia monista ihmisistä on 
tullut. Toivoisin, että vaikeista
kin aiheista pystyttäisiin kes
kustelemaan ilman konfliktia. 
Kuka tarvitsisi rohkaisua 
juuri nyt?
– Lapset kaipaavat rohkaisua. 
Heille pitäisi kertoa, että ei 
tarvitse olla suosittu tubettaja 
tai treenattu fitnesstähti pär
jätäkseen elämässä. Jokainen 
kelpaa sellaisena kuin on. 
Miten rohkaiset toisia?
– Olen ystävällinen ja yritän 
muistaa sanoa positiivisia 
asioita ihmisille. Ystävällisillä 
sanoilla ja pienillä hyvillä 
teoilla voi muuttaa maailmaa.



Pelkoa ei 
rakkaudessa 

ole, vaan 
täydellinen 

rakkaus 
karkottaa 

pelon.
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