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Den här bilagan ges ut av Helsingfors evangelisk-lutherska församlingar 
och utkommer med fyra nummer om året. Har du idéer och synpunkter, 
kontakta informationssekreterare Alf Lindberg vid samfällighetens 
kommunikationsenhet, tfn. 2340 2238. Layout och pärmbild Roosa Salminen. 
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Människor är ofta oresonliga, 
illojala och egoistiska

- förlåt dem ändå.
Om du är generös kommer du 

kanske att anklagas för själviska motiv
- var generös ändå.

Om du är framgångsrik, kommer du att 
vinna falska vänner och sanna fiender

- var framgångsrik ändå.
Det du tillbringar år att bygga upp, 

kan någon annan rasera över en natt
- bygg ändå.

Det goda du gör idag, 
kommer kanske att vara glömt i morgon

- gör gott ändå.
Ge världen det bästa du har, 

och det kanske inte räcker
 - ge det bästa du har ändå.

För i slutändan är det här en 
sak mellan dig och Gud

- det var trots allt aldrig en sak 
mellan dig och dem ändå.

Moder Teresa.

Gör det ändå

foto: Roosa Salminen

2  Andakt av Moder Teresa

3 Niina Junttila festtalare när  
 Samtalstjänsten fyllde 50
 Alf Lindberg

3  Redaktören har ordet
 Alf Lindberg

4-5 Brev av
 Nanna Helaakoski
 Ulf Särs
 Mette Strauss
 Maria Sundblom-Lindberg

6-7 Kandidaterna i 
 Församlingsvalet 2014

8 Höst PM
 sammanställt av 
 Ann-Christine 
 Halmén-Kronlund

I Johanneskyrkans krypta ordnas en ikon-
utställning med ikoner av Alice Kronqvist 
(1925-2013). Ikonerna är både målade och 
broderade och säljs till förmån för det nya 
barnsjukhuset 2017. Utställningen öppnar 
fredagen den 24 oktober och pågår till den 
2 november (utställningen öppnar kl. 10 
den 25.10, 27.10, 29.10–1.11 samt kl. 14 
den 24.10, 26.10, 28.10 och 2.11). HE

Ikoner till förmån 
för barnsjukhuset
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REDAKTÖREN 
HAR ORDET

Församlingsvalets kampanjöppning skedde 
på medietorget i Sanomahuset genom en 
offentlig diskussion mellan statsminister 
Alexander Stubb och ärkebiskop Kari 
Mäkinen. Temat var traditionernas 
betydelse. Diskussionen rörde sig om 
ensamhet, tolerans och religionens roll i 
dagens samhälle.

Statsminister Stubb konstaterade bland 
annat att att man i vårt land har rätt att 
hålla sin tro och sitt själslandskap för sig 
själv och menade, att det är positivt att 
det finns institutionella traditioner för att 
uttrycka sin tro. 

Ärkebiskop Kari Mäkinen konstaterade 
för sin del, att det är så mycket i vårt 
samhälle som förändras snabbt, men att vi 
genom traditionerna kan uppleva trygghet. 
Andakten och den stilla stunden upplevdes 
positiva av Alexander Stubb. Diskussionen 
böljade sedan från kärlek och rädslor till 
könsneutrala äktenskap samt rättigheter att 
uttrycka sig på samma villkor. 

Att poängtera traditionernas värde betyder 
också att se medbestämmanderätten i vårt 
samhälle som viktig. Kyrkan har under 
tidernas lopp varit med om att forma 
det finländska samhället i enlighet med 
nordiska priciper om självstyre.     

I  den kyrkliga organisationens utveckling 
kan också ses det finländska samhällets 
utveckling.

När idéerna om folkligt deltagande i 
styrelsen slog igenom kom kyrkan att 
gå i bräschen för ett demokratiskt styre. 
Lekmannaelementet togs med i den 
kyrkliga lagstiftningen och därför har vi i 
dag demokratiska val i vår kyrka till dess 
förtroendeorgan.

I församlingsvalet väljs vart fjärde år  
medlemmar till Gemensamma kyrkofull-
mäktige och församlingsrådet när det 
är frågan om en kyrklig samfällighet. 
De förtroendevalda representerar 
församlingsmedlemmarna och samarbetar 
med de församlingsanställda. De är med 
om att fatta beslut, påverka, bolla idéer 
och utveckla församlingens verksamhet 
i Gemensamma kyrkofullmäktige och –
kyrkorådet samt församlingsråden.

Det är viktigt, att rösta i de förestående 
församlingsvalen och genom det påverka 
kyrkans framtid. Förhandsröstningen sker 
den 27-31 oktober medan själva valdagen 
infaller på fars dag den 9 november 2014. 
Väl mött!

Alf Lindberg

Traditioner

Stämningen var högt i tak då Samtalstjänsten och Palve-
leva puhelin firade sina 50 år i Församlingarnas hus den 
1 oktober. Republikens president Sauli Niinistö hälsade 
och sände tack till alla dejourer för värdefullt arbete de 
hjälbehövande till fromma. Samtalstjänstens egen psalm 
461 ”Som människor möts vi på vägen” sjöngs och så gott 
som alla nuvarande och tidigare verksamhetsledare samt 
många pionjärer i samtalstjänsten var närvarande.
  Biskop Kaarlo Kalliala, som stod för öppningsorden, 
hade redan som ung beväring då han var intagen på då-
varande militärsjukhuset Tilkka, kommit i kontakt med 
Samtalstjänsten. Kalliala framhöll hur viktigt det är, att en 
medmänniska lyssnar när en annan medmänniska befin-
ner sig i kris. Ensamheten är i grunden en känsla av att 
man inte har något värde, att man är meningslös.

Jag blir hörd, alltså har jag betydelse
  - Otaliga gånger har jag upprepat en fras, som jag hört 
psykohistoriker Juha Siltala yttra, nämligen att den störs-

ta behållningen  av alla är att få den andra människans 
godkännande ansikte mot ansikte. Människan blir ”salig” 
av att bli sedd och väl bemött. Det är som en försmak av 
himmelriket, menade Kalliala. Ingen teknik kan ersätta en 
medmänniskas närvaro. I medmänniskans röst kan man 
höra Guds röst och känna hans närvaro. Man kan förnim-
ma värmen av den Gud som bryr sig.
  Docent Niina Junttila höll ett festföredrag som fick 
mycket tack. Hon poängterade hur destruktiv ensamhe-
ten kan vara. Hennes utgångspunkt var undersökningar 
bland skolelever. Den emotionella ensamheten och käns-
lan av att ingen bryr sig leder till depression samt psykisk 
sjukdom i förlängningen. Den sociala ensamheten kan i 
sin tur vara svår att skönja då en medmänniska kan känna 
sig ensam också bland en mängd kamrater. Hon jämförde 
sitt tema med samtalen i samtalstjänsten och pekade på 
vikten av att lyssna samt gå bredvid sin medmänniska en 
bit på vägen.

50-årshistorik
Vid festen publicerades Samtalstjänstens och Palveleva 
puhelins nya historik ”Yhteys toiseen ihmiseen – Kontakt 
med en annan människa.” Boken ingår i Kyrkostyrelsens 
serie av publikationer inom Diakoni och själavård. Bo-
kens svenska text är skriven av pol.dr Maj Tuomela.
   Maj Tuomela skriver bland annat följande om samtalen 
och de jourhavande: ”Sedan starten 1964 har man kunnat 
konstatera, att kyrkans samtalstjänst har svarat på män-
niskors behov av att samtala anonymt om sin ensamhet, 
sin sjukdom och sina relationsproblem. Kyrkans jour har 
fått vara biktstol och kristelefon, men också en medmän-
niska i vardagens bekymmer.”

 Alf Lindberg

tema för Samtalstjänstens festår
 

Ensamhet, lidande och hopp  

foto: Erkki Talvila

Glada miner på 50-årsfesten. Fr.v. Teologie doktor Jukka Koivisto, verksamhetsledare Helena Ojanperä-Samulin, biskop 
Kaarlo Kalliala och politices doktor Maj Tuomela.

Glädje och inspiration: Titi Gävert med en av pionjärerna 
Björn Harms.

foto: Erkki Talvila

foto: Erkki Talvila

foto: Roosa Salminen

Sjukhuspastor Jouko Sihvo (t.v.) var den första sekretera-
ren för Kyrkans jourtelefon. Vid hans sida Titi Gävert och 
Björn Harms.

Samtalstjänstens och Palveleva 
puhelins 50-årsfest i Församling-
arnas hus blev såväl högtidlig som 
hjärtevarm med tankeväckande 
inslag av festårets tema ”ensam-
het, lidande och hopp”. Under fes-
ten publicerades en historik med 
namnet ”Yhteys toiseen ihmiseen - 
Kontakt med en annan människa”.
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KRISTI KYRKA ÄR TILL FÖR ALLA!
Kära medlem i församlingsrådet i min församling Johannes!

Jag skriver till dig därför att det är församlingsrådet som skall leda församlingens verksamhet och främja dess 

andliga liv, gudstjänster, kristen fostran, själavård, diakoni och mission. Församlingen är inte ett företag, där kyr-

koherden är vd, församlingsrådet en styrelse, som bara godkänner den operativa ledningens planer, och medlem-

marna kunder, som de anställda producerar tjänster åt.

  Jag vill se församlingen som en gemenskap, där medlemmarna själva tar ansvar för, planerar och utformar verk-

samheten. Församlingen är så stor att alla inte direkt kan vara med och påverka. Därför väljer vi församlingsråd.

  Du företräder dem som röstar på dig och alla församlingsmedlemmar som du har kontakt med och träffar i ditt 

dagliga liv.  
  Jag hoppas att församlingsrådet självt skall vara en gemenskap, där ni lär känna varandra och stöder varandra 

både i er uppgift och i ert andliga liv. Jag hoppas att den gemenskapen skall innesluta också de anställda, så att alla 

verkar i samma riktning.
  Jag hoppas att alla medlemmar i församlingsrådet ges möjlighet och är villiga att använda sin kunskap och erfa-

renhet i resursgrupper för ekonomi, information och församlingens olika verksamhetsformer.

Jag hoppas att du aktivt deltar i församlingens gudstjänster och övriga verksamhet, för fram önskemål från dem 

du möter, eftisföräldrar, ungdomar, körsångare, pensionärer, m.fl., och uppmuntrar dem att engagera sig och bära 

ansvar i församlingen. 
  Det är viktigt att församlingen beaktar sina medlemmars önskemål. Vår församling har en högkyrklig tradition, 

men vi kunde satsa mera på andra gudstjänster som utformas av församlingsmedlemmarna själva. Regnbågsmäs-

san i samarbete med Regnbågsankan är ett gott exempel på hur vi kan samarbeta med medborgarorganisationer.

Diakonin skall framför allt handla om att engagera församlingsmedlemmar att ta ansvar för dem som lider nöd 

och inte minst för de många ensamma i vår församling. En speciell utmaning är de flyktingar och hemlösa romer 

som finns på vårt område.
  Vår församling är Rättvis handel-församling och samfälligheten har kyrkans miljödiplom. Jag hoppas att för-

samlingen tar det på allvar och uppmuntrar och stöder medlemmarna att leva hållbart. Det innefattar ett aktivt 

engagemang för mission och internationell diakoni.

I församlingsrådet finns många som stöder förnyelserörelsen Kom alla. Jag hoppas vår församling lever upp till 

rörelsens motto: Kristi kyrka är till för alla!

Ulf Särs  

Jag vet inte till vem jag skriver. Jag vet bara vad du har lovat mig. Om du blir vald har du lovat befrämja 

goda gärningar. Du har lovat att du representerar olika sorters människor.  Men inte kan du ju veta vilka 

gärningar jag tycker är goda i församlingsarbetet, om jag inte berättar det för dig. Jag skriver till dig såhär i förväg, så 

att du skall kunna infria ditt vallöfte också till mig. Jag arbetar i Kampens kapell och vår verksamhet fungerar fint. Jag tänkte 

presentera den för dig som riktlinje för goda gärningar.

  Min arbetsplats är belägen mitt i stadens livligaste centrum. Även du promenerar här förbi nu och då. Kanske du också 

sticker dig in? Många säger att det är trevligt att vi finns här mitt bland folk. Här kommer vi till mitt första önskemål. Skulle 

du kunna föra kyrkan närmare församlingsbornas vanliga vardag i din hemförsamling? Kunde du verkställa något i din 

församling som skulle nå den som tycker kyrkans dörr är för tung att öppna, för främmande att stiga igenom? Det skulle 

glädja mig.  Att få samarbeta med kunniga frivilligarbetare är fint. Många är pensionärer med längre erfarenhet av livet än vad jag har. 

Vi skulle inte klara oss utan dem. Var och en har något specialkunnande som vi annars skulle sakna i vårt team. Tänk vad 

fint, om du kunde hjälpa människor att frivilligt erbjuda sitt kunnande och sina specialgåvor i församlingen? 

  Nog vet jag ju att vi inte är av samma åsikt i allt.  På något så gott, att vi alla kristna någon dag skulle vara eniga i allt här i li-

vet,  vågar jag inte tro. Det behöver vi inte heller vara. Det som stör mig är att nyhetsrubrikerna gällande församlingsärenden 

ofta är så motstridiga. Allt det goda som görs i församlingarna hamnar i skymundan när man publicerar argsinta rubriker. 

Här kommer vi till det sista jag vill be dig om. Kunde du vara vänlig och konstruktiv, även då, när vi inte alla är överens om 

vilka goda gärningar som skall förverkligas i församlingen? Vi behöver inte vara av samma åsikt, men nog kunna bete o s s 

som människor.  När jag nu modigt skrivit till dig om mina önskemål, utgående från mitt arbete, vill jag gärna höra dina idéer. Snart 

får jag ett namn och en bild på dig, kom då och berätta för mig hur jag skall kunna göra goda gärningar i 

vår stad.
Med vänliga hälsningar,

Nanna Helaakoski

Till dig, som lovade gott.

Brev till kyrkans nya beslutsfattare

Nanna Helaakoski 
är präst i Kampens 
kapell.

Ulf Särs är 
pensionär.

Mette Strauss är 
verksamhetsledare 
för KRAN r.f.

Maria Sundblom-
Lindberg är präst 
och familjeterapeut



5 Helsingfors Extra5

Jag önskar dig många kloka och väl övervägda beslut på vägen! 

Vi lever i ekonomiskt sett mycket kärva tider. Finlands ekonomi har krympt under de senaste åren, kunderna inom diakonin, på socialen 

och arbetskraftsbyråerna har ökat och tyvärr kommer den rådande recessionen att leda till ett ökat missbruk. Dessutom utvecklas 

ständigt nya drogliknande preparat.  När tiderna blir ekonomiskt sämre både i samhället och i församlingarna är det avgörande att 

församlingarna satsar på diakonin. Kloka är i mitt tycke de beslut som fattas för att t. ex. anställa fler diakoniarbetare i en församling. 

Sådana beslut välkomnar jag varmt!

  När det gäller att förebygga missbruk är det bra att tänka på hur man kunde stöda barn och unga och ge dem en stark självkänsla för 

att de sedan kan och vågar säga nej till det destruktiva. Vi vuxna ska vara goda förebilder för barnen. 

  Församlingarna kan konkret stärka barns självkänsla via t. ex. sin eftermiddagsverksamhet. Många barn kan handgripligen känna av 

ensamheten då föräldrarna eller föräldern jobbar långa dagar. Barn till ensamförsörjare är här speciellt utsatta. En åttaåring bör och 

ska inte i mitt tycke tillbringa långa eftermiddagar ensam hemma, kanske t. o. m. endast i sällskap med sin smarttelefon och datorspel.  

  I vår tid är också ensamma äldre och socialt utslagna, t. ex. personer som lider av psykisk ohälsa eller missbruk, värda att satsa på. 

Många av dem varken syns eller hörs och om det inte finns en medvetenhet om dem så glöms de helt enkelt bort.

  Församlingarnas samtalstjänst, som precis firade sitt 50-årsjubileum, erbjuder ett fantastiskt stöd för personer som är rädda, trötta, 

desperata eller bara kontaktsökande. Det här är något som fortsättningsvis bör stödas.  

  Jourtelefonen för närstående till missbrukare är tyvärr nu stängd. Den blev för dyr att upprätthålla. Mitt förslag vore, och det här är 

också något jag nu kommer att jobba och lobba för, är att församlingarna skulle överta den här jouren. 

  Erfarenhetsexpertisen bör bättre tas tillvara också i Svenskfinland. Den erfarenhet en person har som blivit fri från missbruk och 

tillfrisknat från psykisk ohälsa är värdefull. KRAN har detta år i samarbete med bland annat KoKoA rf – föreningen för utbildade 

erfarenhetsexperter –medvetet valt att satsa på att arrangera erfarenhetsexpertkvällar för att erfarenhetsexpertisen skulle få ett bättre 

fotfäste också i Svenskfinland.

  Det bör slutligen finnas plats för alla i församlingens gemenskap och den ska vara en livskraftig sådan som kan erbjuda sina medlemmar 

en meningsfull tillvaro med t. ex. frivilligarbete och stöd. 

Mette Strauss

Det är valår! ropar de halvfeta svarta rubrikerna, men valår är det väl varje år? Precis som det är valdag alla dagar. Jag menar inte bara 

valet mellan makaronilåda och spenatplättar till middag utan också mellan att säga till eller tiga, engagera sig eller titta på, gnälla eller 

göra något åt saken.  
En gång var det kanske dina föräldrar som valde att du skulle döpas och en gång gick du gänglig mot din första nattvard och valde att bli 

kvar i din kyrka. Många väljer en kyrklig vigsel och nästan alla väljer en präst när man för sista gången befinner sig under kalkade och 

målade valv. Man väljer vad man ska tro på i Bibeln och vilka läror man ska följa. Vi väljer förstås olika och sen strider, debatterar och 

tänker vi tyst kring våra val. Man väljer ju sen inte heller sin tro en gång utan många. Sund tro rör på sig, förändras av livet.

  Vi väljer mer i dag än för 100 år sedan och därför väljer vi också bort. Vi väljer bort om kyrkan kränker eller om den inte motsvarar det 

vi själva tror på. Vi väljer bort medlemskapet om vi inte längre tror på Gud eller om vi inte behöver riter vid livsrondellerna. Sekularise-

ring heter det när kyrkan blir oviktig i samhället, men jag tycker att man visar på att kyrkan är viktig både när man väljer bort den och när 

man väljer att vara kvar. Likgiltighet är sekularisering. En utskrivning kan faktiskt vara ett andligt engagemang, men utifrån är det svårt 

att göra något åt det som händer i församlingen. Att lämna är att ge upp. Det finns ett tredje alternativ till att välja bort eller till att välja 

att vara kvar. Det är att välja att man vill ha mer. En djupare, bredare, närmare, ärligare och andligare kyrka. Att välja att bli kandidat i ett 

församlingsval är att verkligen tro på att man kan göra skillnad. Att välja att rösta i ett församlingsval är att vara med och ge liv åt något 

nytt. Nytt behöver kyrkan hela tiden. Ny luft, ny kraft, nytt tänk, nytt mod, ny kärlek och nya människor. 

  Men nytt skrämmer ofta. Annorlunda väcker känslor. Så vill du verkligen förändra så måste du våga mer än vanligt. Våga stå för dina 

åsikter och stå ut med kyrklig byråkrati. Våga vara lite mera Jesus och inte dra dig för att rensa tempel och ta barn i famn. 

  ”Poesin finns för att göra smärtan mindre och hoppet större” sa Bob Hansson i en intervju och jag snor den repliken rakt av för att be-

skriva varför jag en gång valde en smal väg mot korset och varför jag har valt att vara kvar. Nu ska jag välja igen. Välja en typ som ger 

hopp till dem som tvekar och tror, till heteron och homon, till kvinnor och män, barn och äldre, sjuka och friska. En typ 

som helt enkelt vågar tro på den goda kyrkan och jobba för det, för alla.

Maria Sundblom-Lindberg

Bästa blivande kyrkliga beslutsfattare!

Till dig, som lovade gott.

Till dig som får rösta 

Brev till kyrkans nya beslutsfattare

Nanna Helaakoski

foto: Roosa Salm
inen
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10. AHOLA Kai
ekon. mag., 
Nordsjö

11. BRUUN Eva
CGR-revisor, 
Nordsjö

12. ERIKSON-
BLOMFELT Gun
rektor, Degerö

13. GÄDDA 
Matias
projektchef, 
Stensböle

14. LAMPENIUS 
Markus
DI, Botby

15. LÅNG-
STRÖM 
Christina
fysioterapeut, 
Gårdsbacka

5. ANDERSSON 
Andreas
studerande, 
Nordsjö

6. LINDROOS 
Stefanie
studerande, 
Östra Centrum

7. LÖNNQVIST 
Sarah
studerande, 
Botby

8. LINDEMAN 
Tonje
studerande, 
Nordsjö

9. BERGMAN 
Jenny-Maria
studerande, 
Mellungsby

2. BÄRLUND Johan
professor, jur. dr, 
Bortre Tölö

3. JOHANSSON 
Mikael
handelsteknker, 
nämdeman, 
Mejlans

4. KESKINEN Lotta
ekon. mag., pol. 
kand., Drumsö

5. LUNDSTEN Lars
fil. dr, Hagnäs

6. LÅNGBACKA 
Hedvig
redaktör, fil. mag., 
Ulrikasborg

7. LÖNNQVIST 
Carre
koordinator för 
barn- och ung-
domsverksamhet, 
Mejlans

Församlingsvalet 2014

16. JOHANSSON 
Mikael
handelstekniker, 
nämdeman, 
Mejlans

17. KESKINEN 
Lotta
ekon. mag, pol. 
kand., Drumsö

18. KLEMETZ 
Maria
fil. mag., ämnes-
lärare i filosofi, 
Drumsö

19. LAGERGREN 
Henry
stud. merkonom, 
Ulrikasborg

20. LÅNGBACKA 
Hedvig
redaktör, fil. 
mag., Ulrikas-
borg

21. LÖNNQVIST 
Carre
koordinator för 
barn- och ung-
domsverksam-
het, Mejlans

10. ANNER Rea
diakon, pol. kand., 
Skatudden

11. BJÖRNBERG-
ENCKELL Maria
fil. mag., Gardes-
staden

12. BLAUBERG Rolf
lärare i moders-
mål och litteratur, 
klasslärare, Ulri-
kasborg

13. BÄRLUND 
Johan
professor, jur. dr, 
Bortre Tölö

14. ELVING-AN-
DERSÉN Christina
socionomstude-
rande, Drumsö

15. GRAN Nina
kulturpedagog, fil. 
mag., Drumsö

JOHANNES FÖRSAMLING

22. MÄNTYLÄ Lena
specialläkare i 
psykiatri, kognitiv 
psykoterapeut, 
Drumsö

23. STENBÄCK 
Henrik
generalsekrete-
rare för svenska 
riksdagsgruppen, 
Kajsaniemi

24. STORGÅRDS 
Karl Gustav
överste ia., Drumsö

25. SÄLLSTRÖM Karl
verksamhetsledare, 
Kronohagen

26. SÄRS Atti
f.d. ekonomian-
svarig, f.d. försam-
lingssekreterare, 
Gräsviken

27. TRÄSKMAN 
Anhild
spec. lärare, Drumsö

28. ÖHMAN Pia
socialarbetare, 
hemmamamma, 
Mejlans

Gemensamma kyrkofullmäktige 
(vit röstsedel)

MATTEUS FÖRSAMLING

2. AHOLA Kai
ekon. mag., 
Nordsjö

3. ANDERSSON 
Andreas
studerande, 
Nordsjö

4. TOLLANDER 
Ingmar
DE, pensionär, 
Jollas, Degerö

9. TRÄSKMAN 
Anhild
spec. lärare, 
Drumsö

Församlingsrådet 
(orange röstsedel)

Gemensamma 
kyrkofullmäktige
(vit röstsedel)

Församlingsrådet 
(orange röstsedel)

I MATTEUS 
UNGDOM 
KANDIDAT-
LISTA

II VÅRT 
MATTEUS 
KANDI-
DATLISTA

I FOLK-
KYRKANS 
VÄNNER I 
JOHANNES

8. SÄLLSTRÖM 
Karl
verksamhetsle-
dare, Kronoha-
gen

I VÅRT
MATTEUS

I FOLK-
KYRKANS 
VÄNNER I 
JOHANNES

9.11 Röstning i Högbergs-
salen, Högbergsgatan 10 E 
kl.11–20
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29. STEN Maria
pastor, 
sakkunnig, 
Munkshöjden

30. SAND-
STRÖM 
Caroline
fil. dr., hu-
vudredaktör, 
Munksnäs

31. GRAN-
LUND Jona
tf ungdoms-
arbetsledare, 
teolog, Stapel-
staden

Församlingsvalet 2014
MATTEUS FÖRSAMLING

16. NORDSTRÖM 
Siv
arkitekt, Nordsjö

17. SALENIUS 
Jan-Anders
fil. mag., ämneslä-
rare, Degerö

18. SALENIUS 
Maria
fil. dr., universi-
tetslektor, Degerö

19. SALOKIVI 
Jouni
Senior Manager, 
Brändö

20. STENFORS-
MERIKALLIO 
Denice
MBA, teologiestu-
derande, Nordsjö

21. STENMAN 
Hedvig
dipl. korr., 
Kvarnbäcken

22. STRANDBERG 
Karin
ledande diako-
nissa, Nordsjö

23. SVANFELDT-
WINTER Torsten
sociolog, Nordsjö

24. SÖDER-
STRÖM Annica
fil. kand., Nordsjö

25. VIKSTRÖM Ulf
DI, Botby

26. WIKSTRÖM 
Anders
medelanskaff-
ningschef, Ultuna

PETRUS FÖRSAMLING

3. ANTTILA 
Tuomas
teol. mag., 
ämneslärare, 
Lillhoplax

4. SUNDIUS 
Tom
docent, Månsas

5. FERNSTRÖM 
Stig-Olof
prost, 

6. PERRET 
Christoffer
företagare, 
Södra Haga

7. SANDSTRÖM 
Caroline
fil. dr., 
huvudredaktör, 
Munksnäs

2. CANTELL 
Olof
socialarbetare, 
Ladugården, Vik

8. ANTTILA 
Tuomas
teol. mag., 
ämneslärare, 
Lillhoplax

9. HANNUS 
Linda
studerande, 
Norra Haga

10. JÄRVELÄI-
NEN Jan
diplomingenjör, 
Rönnbacka

11. LINDÉN 
Göran
med. lic., 
Svedängen

12. NYSTRÖM 
Annika
fil. mag., pol. 
mag., 
Svedängen

13. NYSTRÖM 
Mikael
med. dr., 
Svedängen

14. PERRET 
Heidi
socionom YH, 
barnträdgårds-
lärare, 
Magnuskärr

15. PERRET 
Johannes
ekon. mag., 
Magnuskärr

16. GRANVIK 
Annica
konsument-
rättsrådgi-
vare, agronom, 
Britas

17. AUDAS-KASS 
Amanda
gymnasielärare, 
Stenhagen

18. DIDRICHSEN 
Peter
museidirektör, 
Svedjeholmen

19. FERNSTRÖM 
Kristina
fil. mag., 

20. LASSUS 
Britta
pensionerad 
speciallärare, 
Norra Haga

21. MIKKONEN 
Juliana
ergoterapi-
studerande, 
Kottby

22. MIKKONEN 
Tommy
idrottsinstruk-
tör, barnskö-
tare, Kottby

23. NORKKO 
Ellen
studerande, 
Munksnäs

24. PERRET 
Christoffer
företagare, 
Södra Haga

25. PIMENOFF 
Susanna
fil. mag., 
företagare, 
Åggelby

26. RISKA Ingrid
fil. mag., Gamlas

27. SNICKARS 
Matias
studerande, 
Malmgård

28. CANTELL 
Olof
socialarbetare, 
Ladugården, 
Vik

Rösta på förhand
 

Kyrkan i Helsingfors
Församlingsrådet 
(orange röstsedel)

Gemensamma 
kyrkofullmäktige
(vit röstsedel)

Församlingsrådet 
(orange röstsedel)

27-31.10 eller på 
valdagen 9.11.2014!

I KANDIDATLIS-
TA SOCIALDE-
MOKRATERNA

II KANDIDAT-
LISTA HELA 
PETRUS

I KANDIDATLIS-
TA TRO OCH 
GEMENSKAP

II KANDIDAT-
LISTA PETRUS 
FRAMTID

III KANDIDAT-
LISTA SO-
CIALDEMO-
KRATERNA

IV KANDI-
DATLISTA 
PETRUS 
FÖR ALLA

Du kan rösta på förhand i hela 
landet 27–31.10. Förhandsröst-
ning dagligen på alla pastors-
kanslier kl. 9–18 (se sista sidan) 
samt i köpcentren i Itis, Kaari, 
på Narinkens torg och Malmin-
tori kl. 12–19.

Förhandsröstning dessutom 
29.10 i Folkhälsans seniorhus 
(16–20), Torpet på Köpingsvä-
gen 48 (16–20), pastorskansliet 
i Matteus församling (18–20). 
Den 30.10 röstning i Gymnasiet 
Lärkan (9.30–15), Yrkeshögsko-
lan Arcada (13–15), Petrus pas-
torskansli (18–20).

Alla röstningsställen och kandi-
dattest på forsamlingsvalet.fi.

9.11 Röstning i Åggelby gamla kyrka (kl.11–12), Munks-
näs kyrka (kl.13–17) och pastorskansliet i Petrus försam-
ling, Vespervägen 12 A (kl.18–20)

9.11 Röstning i Försam-
lingssalen i Matteuskyrkan, 
Åbohusvägen 3 kl.11–20
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 E
00120 Helsingfors

09-23407700
kyrkoherde

Johan Westerlund
 
 

www.helsingforsforsamlingar.fi
Matteus församling

Åbohusvägen 3
00900 Helsingfors

09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 
 

Petrus församling
Vespervägen 12 A
00320 Helsingfors

09-23407100
kyrkoherde

Bengt Lassus

JOHANNES 
FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Sö 26.10 kl.10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Busck-Nielsen, Almqvist, S:t 
Jacobskören. Kyrkkaffe.
kl.12 Familjemässa i Johanneskyrkan. 
Repo-Rostedt, Fogelberg, Natalie Ball. 
Kronans barnkör. Servering.
Ti 28.10  kl.12 Lunchmusik i Gamla 
kyrkan med Julia Tamminen.
kl.19 Tomasmässa i Johanneskyrkan. 
Ulf Skogström, Jani Edström.
On 29.10 kl.19 Veckomässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Almqvist. 
kl.13–16 Diakoniträffen samlas på 
Narinken och serverar varm saft samt 
tilltugg.
Lö 1.11 kl.12 Parentationshögmässa 
i Johanneskyrkan. Lindström, Terho, 
Johannes församlings kantori.
Sö 2.11 kl.12 Högmässa i 
Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, 
Lindström, Enlund. Kyrkkaffe. 
kl.16 Familjemässa i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Fogelberg, Natalie Ball. 
S:t Jacobs barnkör. Servering.
kl.18 Requiemmässa i Gamla Kyrkan. 
Busck-Nielsen, Almqvist, Enlund, 
Fogelberg. Tomas Vokalensemble.
Ti 4.11 kl.12 Lunchmusik i Gamla 
kyrkan med Anne Hätönen.
kl.19 Mässa i Taizéanda i 
Johanneskyrkan. Terho, Almqvist.
On 5.11 kl.16–18.30 Family fun i S:t 
Jacobs kyrka. Information: 
nenne.lappalainen@evl.fi. 
kl.18 Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Enlund. 
Sö 9.11 kl.10 (OBS) Högmässa i 
Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, 
Lindström, Enlund, Fogelberg. 
Kyrkkaffe.
Församlingsval kl.11–20, 
röstningslokalen finns i 
Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E, 
2 våningen.
Ti 11.11 kl.12 Lunchmusik i Gamla 
kyrkan med Sixten Enlund. 
kl.19 Mariavesper i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Enlund.

On 12.11 kl.19 Veckomässa i Gamla 
kyrkan. Lindström, Almqvist.
Sö 16.11 kl.12 Högmässa i 
Johanneskyrkan. Terho. Kyrkkaffe. 
kl.16 Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Terho, 
Westerlund, Almqvist. Chorus Sanctae 
Ceciliae. Kyrkkaffe.
Övrigt:
Ikonutsällning i Johanneskyrkans krypta 
24.10–2.11.2014. Ikoner målade/brodera-
de av Alice Kronqvist (1925-1913) säljs 
till förmån för Nya Barnsjukhuset 2017. 
Utställningen öppen:
fre 24.10 14-19 ons 29.10 10-15
lör 25.10 10-15 tor 30.10 10-15
sön 26.10 14-18 fre 31.10 10-15
mån 27.10 10-15 lör 1.11 10-12
tis 28.10 14-19 sön 2.11 14-16

MATTEUS 
FÖRSAMLING
www.matteus.fi 
On 22.10 kl. 8.30-9 morgonmässa varje 
onsdag i Matteuskyrkan.  
On 22.10  kl.18 MU-mässa, Matteus 
Ungdom -mässa. Även 29.10, 5.11,12.11, 
19.11, 26.11 kl.18 En kort mässa med 
bönevandring, kyrkfika efteråt.
Sö 26.10  kl.12 högmässa, Rönnberg, 
Brunell, Matteus kyrkokör, Sundroos. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe.
On 29.10 kl.8.30-9 morgonmässa varje 
onsdag i Matteuskyrkan.  
On 29.10 kl.18 MU-mässa, Matteus 
Ungdom -mässa. Bönevandring, kyrkfika 
efteråt.
Sö 2.11 kl.12 högmässa, Rönnberg, 
Sundroos. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
On 5.11 kl.8.30-9 morgonmässa varje 
onsdag i Matteuskyrkan.  
On 5.11 
kl. 18 MU-mässa, Matteus Ungdom 
-mässa. Bönevandring, kyrkfika efteråt.
Sö 9.11 kl.11 tvåspråkig högmässa med 
Vartiokylän seurakunta. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe.
Församlingsvalet inleds efter avslutad 
högmässa.
Sö 9.11 kl.18 Välgörenhetskonsert med 
Matteus Ungdom - Music! Kakbuffé.

MATTEUSKYRKAN
Må 10.11 kl.11 knattekyrka, Rönnberg, 
Bärlund-Palm, D Forsén. Leksakskollekt. 
Kaffe, saft och bröd. 
Sö 16.11 kl.12 högmässa, Hallvar, Brunell. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 16.11 kl.18 kvällsmässa, Matteus & 
Arbis Gospel med Daniela & Staffan 
medverkar. Barnpassning och –program. 
Efteråt kvällste.
BOTBYGÅRDS KAPELL 
Botbygårdsvägen 5
Lö 1.11 kl.18 mässa till de avlidnas 
minne och ljuständning, Hallvar, Ahlfors, 
Sundroos och A Westerlund.
ÖSTERSUNDOM KYRKA 
Kapellvägen 65
Sö 2.11 kl.10 högmässa, Hallvar, 
Sundroos. Kyrkkaffe.
DEGERÖ KYRKA 
Rävsundsvägen 13
Sö 16.11 kl.10 högmässa, Forsén, Brunell. 
Kyrkkaffe.

Kom med och sjung i projektmanskör
Vi sjunger i Matteuskyrkan på 
självständighetsdagen 6.12 och håller 5 
övningar i Matteuskyrkan på onsdagar 
kl. 19-20, start 5.11. Anm. senast 1.11 till 
Mauriz Brunell, mauriz.brunell@uniarts.
fi / 040-869 8899.

PETRUS 
FÖRSAMLING
 
www.petrusforsamling.net 
Fr.o.m. 1.11 ändras Petrus kanslitider: öp-
pet må-fre kl. 10-14. Tfn. (09) 2340 7100. 
sö 26.10 kl.10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka. Kass, Ahlberg. Kyrkkaffe. 
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Varho. 
kl.15.30 Puls-gudstjänst i Petruscentret, 
Vespervägen 12 A, 2 vån.  
ti 28.10  kl.19 Förbön och tack i Munks-
höjdens kyrka. S-O Fernström, Lassus, 

Ahlberg. Barnpassning. Kyrkdörrarna 
öppnas kl. 18.30.
lö 1.11 kl.10 Gudstjänst i Åggelby gam-
la kyrka. Sandell, Hilli. 
kl.15 Parentation i Månsas kyrka. Las-
sus, Hilli, Vokalensemble.
sö 2.11 kl.10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Varho. Kyrkkaffe. 
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Hilli. 
kl.15.30 Puls-gudstjänst i Petruscentret. 
sö 9.11 kl.10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe.
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Varho. 
kl.15.30 Puls-gudstjänst i Petruscentret. 
ti 11.11 kl.19 Förbön och tack i Mun-
kshöjdens kyrka. H Perret, Lassus, 
Ahlberg.
sö 16.11 kl.10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka. Björk, Ahlberg. Kyrkkaffe.
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Predikan: Magnus Dahlbacka, Sandell. 
kl.12 Högmässa i Kårböle kapell. 
Thylin. Kyrkkaffe.
kl.15.30 Puls-gudstjänst i Petruscentret. 

DEUTSCHE 
GEMEINDE
So 26.10. um 11 Uhr Gottesdienst 
(Panzig), Kinderkirche
Fr 31.10. um 19 Uhr Musikalische 
Vesper zum Reformationstag

OLAUS PETRI
26.10 Sö 11 familjemässa. Viinikka, 
Stewen.

HELSINGFORS 
PROSTERI
TOMASMÄSSA 
28.10 kl.19 i Johanneskyrkan. Ulf 
Skogström, Jani Edström.
25.11 kl.19 i Johanneskyrkan. 20-års 
jubileum. Minna Silfvergren, biskop 
Björn Vikström.
KAMPENS KAPELL
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut 
samt helgdagar 10–18. 
SAMTALSTJÄNST  50 ÅR 
Församlingarnas samtalstjänst 
dejourerar på tfn 01019-0072 (från   
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 
20-24. Webbaserad   
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour 

 

26.10-16.11.2014
Höst PM


