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ANDAKT

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 Roosa Salminen. 
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Jag tror att mänskan, som de andra djuren, är en del av evolutionen och naturens 
stora kretslopp, men att mänskan till åtskillnad från de andra djuren har lärt sig 
använda språket och därmed också utvecklat förmågan till abstrakt och symboliskt 
tänkande.
   Mänskans förmåga att använda språket och att utveckla allt effektivare tekniska 
hjälpmedel har gett henne makt att behärska och utnyttja de andra djuren och 
exploatera naturens rikedomar, allt för att öka sin egen makt och sitt välbefinnande.
   Denna villfarelse, att mänskan vore naturens herre och att detta skulle legitimera 
mänskans hejdlösa och omättliga rovdrift på djuren, växterna. träden, marken, 
luften och vattnet, just denna cartesiska villfarelse är orsaken till att mänskan som 
art målmedvetet är i färd med att utrota sig själv.
   Som biologisk art, till åtskillnad från de andra djuren, är mänskan självdestruktiv, 
hänsynslös och omåttligt girig. Härigenom skiljer hon sig från de andra djuren.
   Vår tillvaro vilar på spänningen mellan motsatta krafter: ljus och mörker, Gud 
och Satan, godhet och ondska, Eros och Thanatos.
   Om mänskan som biologisk art är destruktiv och ond finns hos den enskilda 
mänskan, eller inom gruppen, också starka krafter som strävar till det goda och 
som värnar om medmänskans trygghet och välbefinnande. Den lycka som så 
många säger sig sträva efter kan uppnås bara genom att leva i endräkt, växelverkan 
och kärlek med naturen och andra mänskor.
   Om jag skulle använda epitetet Gud – vilket jag undviker -  kunde den i handling 
omsatta viljan att jämlikt godta och försonas med andra och sig själv vara min 
gudstro. 
   

Claes Andersson
 Psykiater och författare

 

 Jag tror

På Helsingfors kyrkliga samfällighet engagerar sig allt fler anställda i återvinning av 
prylar och material. Det finns kunskap och möjligheter till miljövänliga lösningar, 
ekologiskt tänkande och hållbar utveckling i ett samhälle som blivit överfullt på 
prylar och materia. Många arbetsplatser, med ledningen i spetsen, kräver idag 
måttlighet i förbruk av elektricitet och papper. Förutom pappersinsamlingar 
gäller det att släcka datorskärmar, lampor, sortera avfall, återanvända material, 
elektroniska apparater och maskiner. Helsingfors kyrkliga samfällighet har ett 
antal lägergårdar, kyrkobyggnader, bostäder och församlingsutrymmen som 
kostar att värma upp och hålla i skick. Att gå in för ekologiska och hållbara 
lösningar betyder inbesparingar ekonomiskt. Samfälligheten har belönats med 
miljöcertifikat i strävandet efter miljövänliga lösningar. 
  För arbetstagarna gäller samma frågeställningar men på annan nivå. Vad kan 
jag göra för att inte behöva slänga bort gammalt som ännu kan användas? I 
samfälligheternas hus på Tredje linjen ordnas regelbundet återvinningsdagar och 
pryltorg där arbetstagarna får byta saker. Du hämtar dit det du inte behöver som 
böcker, kläder, leksaker och får gratis ta med dig det du behöver eller vill ha. 
Övervaktmästare Pirjo Laurila berättar hur man enkelt kan återanvända och 
piffa upp gamla kläder. På nätet finns tips och hemsidor hur man kan lära sig fixa 
gammalt som sedan blir som nytt. Slitna serveringsbrickor får nytt liv med hjälp 
av limlack och servetter, gardiner kan flätas till mattor, knappar och dragkedjor får 
nya liv som smycken. Endast fantasin sätter gränser. Att tillverka nya saker genom 
återanvändning är kreativt, roligt och hållbart i längden. Mera information finns 
på nätet, i handarbetstidningar och i bloggar. 
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LEDAREN

Kyrkan i Helsingfors står inför stora 
utmaningar. Då slantarna i kassakistan 
kommer att sina medan medlemsantalet 
uppvisar ett nästan markant bortfall 
samt statens kompensation för skötseln 
av kulturellt värdefulla byggnader och 
skötseln av begravningsväsendet även 
minskar är lösenordet ”spara”. 
 Nedskärningar på alla håll och kanter 
måste vidtas. Detta har betytt att 
församlingarna och samfälligheten 
redan en tid planerat en ny verksam-
hetskultur samt balansering av ekono-
min. Ramarna och riktlinjerna för 
detta fastslogs enhälligt i Gemensamma 
kyrkofullmäktige senaste vecka. 
 Även det mångkulturella samhället 
har utmanat kyrkan. I Helsingfors 
har man tacklat frågan så pass bra att 
Gemensamma kyrkorådets ordförande 
Juha Rintamäki blivit belönad av staden 
med ett hederstecken av hög rang. 
 Det är nödvändigt att beakta det 
sinande kassaläget i budgeten, ekono-
min kommer att balanseras fram till 
år 2019 genom att spara sammanlagt 
15 miljoner euro. Det betyder också 
minskning av församlingarnas och 
samfällighetens verksamhetsmedel med 
15 procent stegvis. Det gäller också att 
göra sig av med fastigheter.
  Planerna för en ny verksamhetskul-
tur har stöpts i sammanlagt 8 olika 
kommittéer från våren 2015 och varit 
på remiss till våra församlingsråd. 
Dessutom har helsingforsborna fått 
ta ställning till och ge feedback om 
planerna, som nu kan sammanfattas i 7 
olika punkter: Vår verksamhet dirigeras 
av helsingforsarnas behov. Vi söker 
upp de mest utsatta helsingforsarna.  
Vi går dit vart ingen annan går. Vi gör 
mer tillsammans. Vi reagerar tappert 
och snabbt. Vi ger våra arbetstagare 
de färdigheter och den beredskap som 
den nya verksamhetskulturen kräver. Vi 
använder våra utrymmen mångsidigt. 
Dessutom hör den ekonomiska biten 
också hit.
 Inbesparingarna betyder en 
nedskärning av driftsbudgeten med 
15 procent. Det är också meningen att 
skära i personalen med sammanlagt 
200 årsverken genom såkallad naturlig 
avgång. 
   Under fullmäktigebehandlingen fördes 
en livlig diskussion med olika farhågor 
bland annat beträffande personal-
nedskärningarna och den strama 
tidabellen samt en del detaljer och 
formuleringar. Alla var dock ense om 
att det behövs förnyelse. Beredningens 
riktlinjer och ramar godkändes till slut 
enhälligt.
  På hösten fortsätter man att utveckla 
den nya verksamhetskulturen i enlighet 
med riktlinjerna som godkändes. 
Glad sommar!

Alf Lindberg

när kassan sinar

Återvinning på Tredje linjen

Efter trettio år i kyrkans tjänst har arkitekt 
Jari Reponen perspektiv på kyrkans fastig-
hetsväsende. Reponen är född i Helsing-
fors och blev färdig arkitekt år 1969, varef-
ter han arbetade för ett flertal arkitektbyrå-
er och deltog bland annat i ett projekt som 
FN anordnade på de Karibiska öarna. Det 
gällde att hjälpa regeringen i Saint Vincent 
med olika planeringsuppgifter. Det kvalifi-
cerade honom en hel del och bidrog till att 
han 1977 anställdes som byggnadsinspek-
tör (nymera överarkitekt) vid kyrkostyrel-
sen. På 1980-talet deltog Jari i ett projekt 
som anordnades av Kyrkans Utlandshjälp 
i Ingermanland, där han var med och in-
venterade och renoverade sammanlagt 
tolv kyrkor.
  Under barnaåren deltog Jari Reponen i 
kristen klubbverksamhet och kom senare 
i kontakt med ett flertal präster. Efter 14 
år vid kyrkostyrelsen sökte han tjänsten 
som byråarkitekt vid Helsingfors kyrkliga 
samfällighet när den legendariska arki-
tekten Bey Heng blev pensionerad. Vid 
samfälligheten kom han att tjänstgöra 15 
år och under tiden fick han vara med från 
början i olika byggprojekt och bland annat 
sköta konstinförskaffningarna. Han be-
hövde inte längre ständigt vara på resande 
fot som i sitt förra arbete. Kyrkoarkitektur 
hade Jari alltid varit intresserad av och nu 
hade han fått sitt drömjobb.

Okända kyrkor
Jari Reponen kan Helsingfors kyrkor in 
och ut som sina egna fickor. Tidigare var 
kyrkornas placering ganska självklart cen-
tral. Man byggde kyrkorna så att de syn-

tes i städernas centrum och dominerade 
stadsbilden. Men det kom en tid i Helsing-
fors under fastighetsdirektör Arvo Aho, 
då man ansåg att varje församling skulle 
ha en egen kyrka. Då uppkom en hel del 
kyrkobyggnader i de perifera delarna av 
staden.
  Det fanns kyrkor som inte många Hel-
singforsbor visste om, exempelvis Gårds-
backa och Konala samt Jakobacka kyrkor. 
Gårdsbacka kyrka revs och Mikaelskyrkan 
byggdes i stället med den fantastiska ur-
bana altartavlan av Hannu Väisänen.
  Efter att man byggt Tempelplatsen kyrka 
som blev mycket dyr svängde trenden ef-
ter hård kritik. Man gick in för att bygga 
enkelt och anspråkslöst i betong eller trä. 
Då uppkom de så kallade ”lådkyrkorna” 
som senare måste genomgå grundlig re-
novering i ett tidigt skede.
  – Favoritkyrkorna för olika förrättningar 
så som vigsel och jordfästning är Botby 
gårds kapell, Gamla kyrkan samt Johan-
neskyrkan. Man kommer till alla kyrkor i 
Helsingfors med allmänna fortskaffnings-
medel som spårvagn, buss och metro. De 
flesta kyrkor är också handikappvänliga, 
säger Jari Reponen.

Favoritprojekt
Under sin tid i samfälligheten var Jari Re-
ponen primus motor i många arkitekttäv-
lingar. Hans favoritkyrkor i detta avseende 
är Viks kyrka och Degerö kyrka.
  – I Viks kyrka får man genast en upp-
levelse av hur kyrksalen ser ut genom ett 
konstverk av Antti Tanttu med vinträdet 
och grenarna som motiv i aulan. Idén är 

att Kristus är vinträdet och församlingen 
grenarna. Tavlan relaterar till den stora 
altartavlan i kyrkorummet med samma 
motiv. Viks kyrka är byggd av spån, ett 
sällsynt material för ändamålet, berättar 
Reponen.
  Degerö kyrka är också byggd på modernt 
vis och har en mäktig relief av gjord av 
Tauno Pohjolainen. Matteus församling 
har ett eget kapell inne i själva kyrkan. 
Men alltid blev inte arkitekttävlingarnas 
resultat förverkligat. Ett sådant projekt 
var församlingscentret vid Åggelby gamla 
kyrka, som mötte mycket motstånd också 
i Åggelby av grannarna. Det vinnande för-
slaget Lyktan skulle byggas under jorden 
delvis och var svar på ett gammalt behov 
hos dåvarande Markus församling. När 
tiderna blev ekonomiskt sämre lades för-
slaget i fullmäktige på is.
  Under jubelåret 2000 anordnade Jari Re-
ponen en tävling om sakrala föremål för 
eleverna vid Konstindustriella högskolan. 
En modern kollekthåv var iögonenfallan-
de fint formgiven. Dagens digitalisering 
har dock kört förbi kollekthåvarna och 
många församlingar har ersatt kollekthå-
ven med en digitalpryl som avläser bank-
kort. Kanske en sådan ger större kollekter?

Investera klokt
Vad skall man då göra när kassakistan si-
nar så till den grad att samfälligheten skall 
spara 15 miljoner euro på tre år? Enligt 
Jari Reponen gäller det att vara försiktig 
och göra upp en ny strategi för kyrkans 
fastigheter och andra sakrala föremål som 
hör under samma kostnadsställen i bud-
geten.
  – Bara kvalitativt material och kvalita-
tiva byggen bör företas. De bör dessutom 
vara byggda för mångsidigt bruk där för-
samlingarna har möjlighet att få intäkter. 
Innovativa planer behövs när knapphetens 
stjärna börjar lysa.

Text: Alf Lindberg
Foto: Roosa Salminen

Pensionerade byråarkitektens råd:

Kyrkan i Helsingfors skall spara 15 miljoner euro, 
vilket drabbar fastighetsförvaltningen en hel del. 
Tidigare byråarkitekten Jari Reponens recept är 
att bygga med eftertanke och skapa en helt ny 
fastighetsstrategi som gör kyrkorna mångsidiga.

”Knappa tider kräver innovativa lösningar”

Under sin tid i samfälligheten var Jari Reponen primus motor i 
många arkitekttävlingar. Hans favoritkyrkor i detta avseende är 
Viks kyrka och Degerö kyrka. Tavlorna: Kristiina Uusitalo.

Jari Reponen har alltid 
varit intresserad av kyrko-
arkitektur. Jobbet som ar-
kitekt i kyrkans tjänst var 
för honom ett drömjobb. 
Målningen: Unto Pusa.

teckning: Alf Lindberg
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– Vad jag har lärt mig av att som präst 
besökta restaurang och pub? Det låter 
kanske lite konstigt, men här har jag 
lärt mig mycket om vanliga människors 
vanliga liv. När man till exempel i 
församlingen träffar en människa vars 
mamma eller pappa just har dött kan 
berättelsen ibland vara lite polerad och 
finslipad på ytan. Men på puben är det 
annorlunda, människorna är omedelbara 
och rättframma.
 

Uppfödd i prästsläkt
Platsen är puben och restaurangen Päätön 
Kana (”Den Huvudlösa Hönan”) i Kottby, 
ett stenkast från Tusbys brusande motorväg. 
Den helt ordinära lokala samlingsplatsen 
för törstiga och hungriga skulle knappast 
skilja sig från andra krogar om det inte 
vore för  en  viktig ingrediens: Här har 
sedan 1990-talet praktiskt taget varje 
månad präster från Käpylän seurakunta, 
numera Oulunkylän seurakunta, kommit 
för att tillbringa en torsdagskväll på puben 
tillsammans med vanliga kottbybor. Idag 
är församlingsprästen  Kaisa Heininen  en 
av dem.
  - Som ung teolog med stort intresse för 
historia har det varit jättefascinerande 
att höra människor berätta om stora 
personligheter som rört sig i kvarteren 
under decenniernas gång. För mig som 
bor i Berghäll och inte är hemma från den 
här stadsdelen – jag är född och uppvuxen 

i Borgå   – är det spännande att lära sig 
mera om Pohjolagatans historia.
 Egentligen skulle Kaisa börja läsa 
politisk historia efter studentexamen men 
tentlitteraturen i teologi var betydligt 
intressantare. Dessutom är hon ärftligt 
belastad – både bland mammas och 
pappas äldre släktingar hittar vi många 
präster.
  – När jag nu blickar tillbaka på studievalet 
så var det kanske ändå ganska självklart att 
bli präst. Det är också alldeles självklart 
för mig att präster är helt vanliga, normala 
människor – jag har inga fördomar 
om varken yrket som präst eller om 
prästfamiljens roll i samhället.

 

Andras revir
Det var på 1990-talet som prästen och 
själavårdaren  Martti Ajo  startade en 
bibelgrupp för män på Päätön Kana. I en 
intervju i nättidningen Valomerkki från 
år 2003, när han just fått en ny tjänst som 
fängelsepräst, säger han att krogen är den 
plats som visar om prästen står bakom sina 
ord. I församlingsarbetet är arbetsföra, ofta 
ensamma, män en bortglömd målgrupp.
  –  I Åggelby finska församling är alla 
präster i praktiken involverade i projektet 
”pappi goes kapakka”, men alla kanske inte 
alltid tycker att ”det är deras grej”. Som ung 
studentpräst fick jag en kallelse att arbeta 

ute på fältet. Vårt uppdrag är ju att finnas 
där människorna finns. Knappast någon 
ringer eller kommer till pastorskansliet, 
allra minst i Kottby där kyrkan ligger högt 
uppe på en backe. Men puben fungerar 
som ett vardagsrum, hit är det lätt att 
komma, även som präst.
  Kaisa erkänner att hon varje gång känner 
en lätt ilning i magen inför månadens 
pubbesök: Vad ska hända idag, kommer 
jag att möta nån som har en svår situation 
i livet och hur ska jag i så fall på lämpligt 
sätt möta den människan? Första gångerna 
fanns det alltid sådana kroggäster som 
ville testa den unga prästen med kluriga 
frågor, idag är det vanliga, raka dialoger 
som gäller kring ölborden.

  Precis just i det här ögonblicket av 
samtalet höjer en äldre, något svajig man 
sin röst där han sitter i sin mobiltelefon 
vid ett närliggande bord. Med några 
kraftord avslutar han samtalet och stegar 
ut ur puben. Jag frågar Kaisa om hon fått 
skolning i hur man ska hantera situationer 

Min kallelse är att jobba på fältet
När människan inte kommer till kyrkan är 
det kyrkans uppgift att gå ut till folket, mitt 
in i vardagen. För många fungerar pu-
ben som ett vardagsrum, och där, bland 
immande ölglas och stimmande röster, 
hittar man regelbundet en präst iklädd sin 
prästkrage. Åtminstone om man tittar in 
på Päätön Kana i Kottby. 
 

Prästen Kaisa går på pub

Miina Hakonen (t.h.) är på slutrakan med sina teologistudier vid Helsingfors universitet och har som en del av utbildningen praktiserat fyra veckor i Oulunkylän seurakunta. 
– Jag tycker att kyrkan ska gå in i människornas vardag. Dessutom borde kyrkan vara aktiv med att fånga upp människor som vill och kan påverka kyrkans verksamhet.

”
Puben fungerar 
som ett 
vardagsrum, 
hit är det lätt 
att komma, 
även som präst
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där alkohol är inblandad.
  –  Nej, det har vi nog inte fått. Som 
studentpräst lärde jag mig att hela tiden 
röra mig på någon annans golv, någon 
annans revir. En del kroggäster är kanske 
lite osäkra över vår närvaro men de flesta 
är redan så vana att vi regelbundet sitter 
här. Och en och annan väntar faktiskt på 
oss.
 

Avspänd uppmärksamhet
Jag frågar Kaisa hur viktigt det är att hon 
här på puben bär prästens vita krage, att 
hon tydligt signalerar att hon är i tjänst.
  - Utan prästkrage skulle jag ha en annan 
funktion och skulle vara tvungen att 
förklara min närvaro. För min förra chef, 
som jobbade fyrtio år mitt bland dessa 
människor, spelade prästkragen ingen roll 
eftersom alla ändå kände honom. Men jag 
tror att för oss unga teologer är det viktigt 
att bära kragen.
  Att som präst sitta på puben kräver en 
avspänd uppmärksamhet. Kaisa sätter sig 
i närheten av nån eller några, men väntar 
i allmänhet på samtalsinitiativ från andra. 
Och de kommer snabbt, först kanske lite 
trevande men snart helt naturligt.
  -  Prästens närvaro väcker ofta minnen 
av viktiga händelser – kanske en 
konfirmation eller begravning. Eller när 
mamma eller pappa dog. Är det många 
kring bordet kan man kanske inte gå så 
djupt in på någon enskilds minnen och 

situation. Men vid behov har jag både kort 
och telefonnummer att ge om det skulle 
behövas uppföljande samtal.

  Om själva platsen, puben, säger hon 
att det är en mycket trygg plats där den 
sociala kontrollen i allmänhet fungerar 
väl. Men visst – det är viktigt att dra vissa 
gränser: Till exempel veta när och om man 
ska låta sig bjudas på en öl, och att man 
som präst inte sitter och hänger kvar efter 
utsatt tid, i det här fallet kl. 20.
  - Det handlar inte i första hand om 
att skydda mig själv men om att ingen 
kroggäst nästa dag ska behöva ångra vad 
han eller hon sagt eller gjort.
 

text&foto: Mao Lindholm

Min kallelse är att jobba på fältet

Det är väldigt många som bor ensamma 
i sina små bostäder, och då kan puben bli 
som ett vardagsrum där de kan träffa andra 
människor. Därför är viktigt att också vi 
präster sätter oss ner och deltar i samtalen, 
säger Kaisa Heininen.

Allt medan många helsingforsare till 
sommaren söker sig ut på landet eller ut 
i skärgården, stannar många andra helt 
frivilligt kvar i stan. Orsakerna är många, 
börjande med att man helt enkelt inte 
har någon sommarstuga. Somliga jobbar 
stora delar av sommaren. Andra har 
kanske svårt med mobiliteten och föredrar 
hissar och asfalterade trottoarer framför 
skogsstigar och klippor.
  Själv hör jag till dem som stannar i 
stan. Någon liten resa blir det kanske, 
men annars dikteras valet av avsaknaden 
av sommarstuga och bil, i kombination 
med en egen (eller egentligen stadens, på 
arrende) liten tomt i Mosabacka som ska 
skötas. Men jag sörjer inte.
  I Helsingfors finns ju ändå (nästan) allt 
man behöver. På rak arm kommer jag inte 
att tänka på annat som vi saknar av det som 
finns i det övriga Finland än en medeltida 
borg, fjäll och större insjöar. Däremot har 
vi ju till exempel flera sandstränder för 
dem som vill sola sig och simma. Plus 
Simstadion och andra simanläggningar 
både ute och inne.
  Bland allt det andra tänkte jag inte 
gå in självklarheter som Borgbacken, 
Högholmen eller Sveaborg. Men, handen 
på hjärtat, när har du senast vandrat 
omkring på ”vårt Skansen”, Fölisön och 
samtidigt besökt Ekudden? Och visste du 
att också Sveaborgs ”tvillingö” Skanslandet 
numera välkomnar besökare? Och när har 
du senast gjort en rundtur i Helsingfors 
vackra skärgård med någon av båtarna 
från Salutorget?
  Passa för allt i världen på att ta en titt 
på Malms flygplats, innan det i värsta 
fall om några år kan vara för sent! Varför 

åka långa vägar för att spela golf, då 
vi har tre golfbanor i Helsingfors? För 
att inte tala om alla andra idrotts- och 
konditionsanläggningar...
  Och hur är det med alla museer?   
Stadsmuseet i Sederholmska huset har 
just renoverats, och när har du senast 
varit i Villa Hagasund mittemot Natio-
nalmuseet? Har du någonsin besökt 
Tekniska museet vid Gammelstadsforsen? 
Eller Designmuseet i gamla Broban? 
Eller Arkitekturmuseet, Krigsmuseet, 
Mannerheimmuseet, Naturhistoriska mu-
seet, Spårvagnsmuseet ...
  Sedan finns det ju konstmuseer för alla 
konst-, ja även konstiga smaker, från 
Ateneums och Sinebrychoffs klassiska 
konst över Amos Andersons, Didrichsens 
på Granö och Konsthallen till stadens 
konstmuseum HAM i Tennispalatset och 
Kiasma, för att inte tala om alla gallerier...
Herrgårdarna är ett kapitel för sig, 
med Botby, Brändö, Degerö, Drumsö, 
Gumtäkts, Hertonäs, Mejlans, 
Munksnäs, Rastböle, Stansviks, Viks och 
Östersundoms gårdar, Domarby gård med 
dess häst- och hundaktivitet, Fallkulla 
med dess husdjur, Anneberg med dess 
trädgård i Arabia, o.s.v. Och alla mindre 
villor, börjande med de i Fågelsången vid 
Tölöviken. Eller t.ex. Villa Ivan Falin i 
Nybondas – har du någonsin varit där?
  Våra torg och större parker känner 
de flesta till, men det finns nog många 
mer okända parker att upptäcka. Och 
så har vi ju både Botaniska trädgården 
och Vinterträdgården – öppen också på 
sommaren. Och vill du vandra i skog, är 
Centralparken ju faktiskt en sådan!
  Eller varför inte åka spårvagn runt 

KOLUMN

omkring i stan? Ta till exempel ettan 
till Kottby och vandra runt i det unika 
Träkottby, och missa inte att stiga av 
på vägen och titta på idyllen också i 
Trävallgård! Till Anneberg kommer 
du med sexan och åttan. På sommaren 
trafikerar ju också gamla museispårvagnar, 
och så finns ju Koffens pubspåra...
  Eller cykla, om du kan! I innerstaden 
behöver du inte ens ha en egen cykel, utan 
kan billigt hyra en stadscykel!
  Men framför allt: vandra runt i vår 
huvudstad! Gå längs stränderna, börjande 
med Eira- och Brunnsparksstranden, 
Olympiakajen och Salutorget, runt 
Skatudden och längs Norra kajen! För 
att inte tala om Brändös och Drumsös 
stränder, och missa då inte Vilans kapell 
och gravgård på Brändö.
   På tal om gravgårdar är särskilt Sandudds 
en sevärdhet, med dess statsmanna-, 
konstnärs- och hjältegravar, plus de 
ortodoxa, judiska och muslimska delarna. 
Och då du vandrar runt i vår stad, glöm 
inte att vända din blick uppåt! Kyrktornen 
känner alla till, men titta också på alla 
andra torn och tinnar!
  Och glöm förresten inte de två h:na strax 
utanför h:et Helsingfors: vetenskapscentret 
Heureka i Dickursby och det nya 
naturcentret Haltia i Noux! Bägge är alla 
gånger värda ett besök.
  Till slut ett par specifika tips:
Om du ännu inte besökt Helsingfors-
församlingarnas egen ö Lekholmen med 
dess sandstrand, gör det i sommar! Där 
har jag tillbringat några av mina allra 
första somrar, då pappa och mamma var 
engagerade i verksamheten där.
  Och så har vi förstås Helsingfors festspel, i 

år 19.8 – 14.9, med dess varierande kultur-
program – inte bara i Musikhuset utan 
runtom i stan.
  Och missa inte Allsång på Skans... nej, 
Roddstadion den 4 juli och/eller den 
1 augusti! Förr om åren ordnade SFP 
allsångsaftnar där på Midsommaraftonen, 
och sedan ett tiotal år har Helsingfors 
Sång- och musikförbund återupptagit 
traditionen. Kanske vi ses där?
  En varning, dock: du hinner inte med 
allt Helsingfors kan erbjuda under en 
sommar. Det gäller att välja och vraka, och 
spara en del till nästa sommar!

Björn Månsson 
leder SFP:s grupp i 

Helsingfors stadsfullmäktige

sommar i stan – här finns ju (nästan) allt

”
Prästens 
närvaro 
väcker ofta 
minnen 
av viktiga 
händelser
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Ledande diakon Marita Nummelin 
berättar att de som lever på gatan och inte 
har någon annanstans att gå kan komma 
hit och tvätta sig, sina kläder, äta och delta 
i andakt. Här finns möjligheten att träna 
på konditionssal, slöjda i träverkstaden 
eller samtala med en anställd. Kyrkan 
upprätthåller drogfria stödboenden för 
bostadslösa helsingforsare på Tavast- 
och Pargasvägen. Invånarna här har 
tillgång till servicen på Hermanni. Denna 
specialdiakonienhet har 12 anställda, 
förutom förman Nummelin, en pastor, 
3 diakoner, stödboendenas personal, en 
byråsekreterare och 3 vaktmästare. Ett 
antal frivilliga deltar även i verksamheten.           

Veckoprogram
På söndagar ordnas Kyrka & bulla i 
samband med en gudstjänst av modell 
”lågtröskel”. I dagklubben på vardagarna 
får man läsa tidningar, använda dator och 
träffa medarbetare utan tidsbeställning. 
Kaffe, bröd och gröt kan köpas för en billig 
penning. Det bjuds på diakonilunch med 
andakt onsdagar och fredagar kl. 12-13 
och en bibelgrupp samlas på tisdagar kl. 
16. Gatumissionskvällen på onsdagar bär 
frivilligarbetare ansvar för. Temadagar 
som ”Hoppets dag” med utecafé och 
utställningar, där klienter själv medverkar, 
förgyller vardagen. 
  Mika Tammela som är vaktmästare och 
allt i allo på diakonihuset säger att han får 
energi av att hjälpa sina medmänskor. När 
han ser hur de lyser upp och inges hopp 
i sin livssituation blir han själv varm om 
hjärtat. Det kan handla om små saker 
som får stor betydelse i en människas liv. 
Han jobbade tidigare som ungdomsledare 
på Degerö och säger att lönen nu är 
av sekundär betydelse - gemenskapen 
med klienter och arbetskamrater är det 
viktigaste. Gemenskapen är varm och 
humorn frodas bland de anställda på 
Hermanni. Det är något som klienterna 
säkert också märker. 

Gatumission
Kyrkan bedriver gatumission och 
samarbetar med stadens organ och 
tredje sektorn för att nå de svagaste i 
samhället. Juhani Haapamäki jobbar 

på gräsrotsnivå på föreningen ”Vailla 
vakinaista asuntoa ry” (fritt övers. ”Utan 
stadigvarande bostad rf ”) och säger att 
han gärna rekommenderar servicen på 
diakonihuset för sina klienter. De som 
kommer behöver inte vara drogfria eller 
nyktra när de kommer till Hermanni, 
alla har rätt till hjälp. Det handlar om 
människors grundbehov, ett mål mat eller 
rena kläder att byta om till när man tvättat 
sig. Diakonerna vägleder klienter och 
skaffar annan hjälp vid behov. 
  Kyrkans diakonala ungdomsverksamhet 
sköts av enheten Snellu, som finns på 
Andra linjen. Patruller söker sig ut på gator 
och torg, bland annat på fredagskvällar, 
och hjälper ungdomar i nöd.  

Kriminalvårdsarbete
Kimmo Kajos är en av diakonerna på 
Hermanni och jobbar med kriminalvård. 
Det betyder bland annat besök hos 

fångar i huvudstadsregionens fängelser. 
Det handlar även om stöd vid övervakad 
frihet eller samhällstjänst, hjälp med 
stödboende eller när fångar skall ordna 
jobb åt sig. Förutom samtalstjänst och 
själavård finns möjlighet till sysselsättning 
i träverkstaden. I konditionssalen kan 
klienter träna fysiskt, människan är en 
helhet där fysik och psyke inte kan skiljas 
från varandra. När livssituationen ordnar 
upp sig har man tid, eller blir tvungen, att 
tänka över sitt liv och sin framtid. Ett antal 
frivilliga med liknande erfarenheter är 
engagerade och fungerar som kamratstöd 
och lyssnare. En stödperson har 
specialiserat sig på ekonomisk planering 
och hjälper klienter med i frågor som gäller 
den privata ekonomin. När någon behöver 
tillfälligt boende, eller semesterlogi, finns 
en liten lägenhet att tillgå på Hermanni. 
Församlingarnas diakoner samarbetar 
med verksamhetscentret och hör sig för 
då en klient är i akut nöd.

Öppna dörrar för alla
Kyrkan i Helsingfors bedriver diakoniverksamhet på 
Tavastvägen 73 i Helsingfors. Diakonihuset Hermanni 
betjänar fångar, bostadslösa och marginaliserade 
missbrukare och stöder församlingarna i deras arbete 
bland missbrukare. Då andra dörrar stängs är man 
alltid välkommen hit. Huset invigdes 2004 i Paavalin 
seurakuntas tidigare utrymmen.

Träverkstaden
Marita Nummelin presenterar oss för 
trotjänaren Markku ”Pöly”, som sedan 1998 
jobbat på frivillig basis i träverkstaden. 
Den fanns då på Annegatan. Han kom 
själv en gång i tiden för att fördriva tiden 
och nu fungerar han som stöd för andra. 
Att tillverka saker är terapeutiskt och 
konkret, man ser egna skapelser födas. 
Här tillverkas en stor del av de möbler och 
redskap som diakonihuset behöver. Med 
åren har det blivit allt från blomkrukor, 
bord, leksaker och nu senast små 
handträkors, som sjukhussjälavårdarna 
beställt. Det är sex äldre män, i en 
medelålder över 60, som är stamkunder på 
träverkstaden. Ibland blir Markku tvungen 
att begränsa antalet deltagare, verkstaden 
är inte stor. I huvudsak används överblivet 
virke och återvinningsmaterial. Markku 
poängterar att alla i verkstaden är jämlika 
och man respekterar varandra, samarbetet 
bygger på ömsesidigt förtroende. En viktig 
regel är att man inte kommer onykter 
eller drogad till verkstaden och det är 
klienterna medvetna om - med sågar, 
borr- och slipmaskiner kan man inte ta 
risker. 
   Marita Nummelin berättar om en avliden 
stamklient som satt och såg på altartavlan 
i kyrksalen. Den föreställer Jesus på korset 
och stamklienten tyckte Jesus behövde 
kompisar vid sin sida. Projektet resulterade 
i två tavlor som föreställer rövare på 
korset, de pryder numera altartavlans 
båda sidor. Så nu hänger Jesus med sina 
två rövarkompisar vid altaret. Tavlorna 
tillverkade stamklienten själv tillsammans 
med Markku i träverkstaden. Föreningen 
”Vastuunkantajat ry” (fritt övers. 
”Ansvarsbärarna rf ”) driver ett loppis i 
grannhuset och hantverkarna samarbetar 
med det. I träverkstaden limmas, slipas 
och målas slitna möbler som sedan säljs 
på loppiset. Föreningen grundades 1986 
och upprätthåller ett rehabiliteringshem, 
för missbrukande män, Tarpoila i 
Kvarnbäcken. Stödet männen får grundar 
sig på kristna värderingar och hjälper 
männen i vardagens utmaningar.

text: Ann-Christine Halmén-Kronlund 
foto: Erkki Talvila

- Diakonihuset Hermanni invigdes 
2004 på Tavastvägen 73
-för fångar, bostadslösa och 
missbrukare
-veckoprogram, andakter, mat, 
tvättmöjligheter, konditionssal, 
träverkstad
-12 anställda bl.a. en präst, 
diakoner, vaktmästare, personal 
vid stödboendena
-samarbetar med nätverk, 
staden, ”Vailla vakinaista asuntoa 
ry” och ”Vastuunkantajat ry” 

FAKTA

Föreståndare Marita Nummelin med Markku ”Pöly” i träverkstaden.Altartavlan ”Jesus på korset” fick rövarkompisar på var sin sina.

Juhani Haapamäki trivs i konditionssalen.
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Öppna dörrar för alla
När rockjournalisten Nalle Österman i 
början av året besökte ett väckelsemöte i 
Åbo med väckelse- och domedagspredi-
kanten Leo Meller och därefter skrev ett 
långt reportage för nättidskriften Iltama-
kasiini, var hans läsare och följare inte 
sena med sina förskräckta kommentarer: 
”Vad är det här för skit, har du helt flip-
pat ur?”
  Den hånande tonen förklaras åtmins-
tone delvis av somliga läsares fördomar. 
Få hade förväntat sig att Nalle Österman 
skulle börja dra paralleller mellan en rock-
konsert och ett väckelsemöte, men själv 
tilltalades han av analogin.
  – Det intressanta för mig är att se likhe-
terna. Precis som människor vallfärdar till 
pingstmöten och stormöten i Österbotten, 
vallfärdar stora skaror till rockarenor. När 
Billy Graham var i Helsingfors på 1980-ta-
let drog han 30 000 människor på Hel-
singfors stadion flera kvällar i rad. När jag 
nyligen såg AC/DC i Prag var 70 000 an-
dra människor också där. Som jag ser det 
handlar det om vem som har ett budskap 
och om det till och med är samma bud-
skap som framförs i olika former.
  Att Nalle Österman själv blev rockjour-
nalist hänger enligt honom ihop med att 
han i första hand är människa, som små-
ningom fått olika epitet som visat sig an-
vändbara. Rockjournalist har varit ett sånt 
begrepp.
  – I dag förefaller det ändå som om det 
börjar vara slutrockat för de flesta stora 
rockstjärnor. Inte uppstår det heller nya 
förmågor på samma sätt som när AC/DC 
och Rolling Stones slog igenom. 
På senare tid har Österman sedan skrivit 
om allt från Johanna Tukiainens vittnes-
mål om Jesus under sina spelningar till 
utnämningen av popstjärnan Jippu till 
musikevangelist.

Rock och islam som fiender
Just AC/DC fick också i övrigt en viktig 
position i Östermans liv. Det var efter en 
spelning i Helsingfors Ishall 1986 som 
Östermans föräldrar blev uppvaktade av 

religiösa fanatiker som kom och frågade 
hur de kunde släppa sitt barn på en dylik 
konsert som närmast kunde jämföras med 
satanistisk mässa.

  – Det intressanta är att om man snabb-
spolar framåt så står vår katolska utrikes-
minister Timo Soini trettio år senare i Ta-
vastehus på samma AC/DC:s spelning och 
förklarar att det här var oerhört bra rock-
musik. Det förefaller som om vi i vår kul-
tur alltid söker hotbilder och fiender, och 
om det var rocken som demoniserades för 
trettio år sedan är det i dag islam som är 
den stora fienden i samhällsdiskussionen.
Du vill knappast förneka att det skulle ha 
funnits rockmusik med satanistiska drag?
  –  Visst har det funnits shockrock och 
black metal-skurkar i Norge på 90-talet 
som bränt kyrkor, men det är som med all-
ting: i allt finns en mörk och en ljus sida. 
Det gäller att lära sig handskas med både 
och.
  Och hur ser den ljusa sidan ut inom rock-
musiken?
  – Ta till exempel en festival som Tuska, 
hårdrocksfestivalen i Helsingfors. När 
man läser om den i medierna påminns 
man i allmänhet om att där finns en väl-

digt fin samhörighet, en gemenskap och 
medmänsklighet. Att oberoende av land 
och kulturell bakgrund kunna finna en 
gemenskap är en fin sak. Sen är det synd 
att samhällsklimatet under de två senaste 
åren börjat bli allt mera rasistiskt i vårt 
land.

Religiös surfare
I religiöst hänseende är Österman själv nå-
got av en surfare. I alla religioner ser han 
positiva sidor och för honom har det vikti-
gaste varit att hitta själsfrid.
  Nästan så fort han blev myndig skrev han 
ut sig ur kyrkan, för att det fanns så myck-
et som han inte ”kunde köpa”.
  – Tanken på att bara de som trodde på 
en viss Gud skulle komma till himmelen 
kändes för mig tragisk, eftersom jag ville 
se att vi alla egentligen är Guds barn. Men 
på senare tid har det hjälpt att välja en sån 
form av tron som jag själv kan omfatta.
  Det allt mer polariserade samhällskli-
matet i Finland med rasistiska rörelser 
som Soldiers of Odin och Rajat kiinni 
och kyrkans starka ställningstaganden för 
människor av olika härkomst har ändå fått 
Österman att åter överväga att skriva in sig 
igen.
  – Det har ju varit bra att kyrkan har tagit 
avstånd från det negativa och välkomnat 
idén om att vi alla är Guds barn. Och vi 
måste ju på något sätt ge en hjälpande 
hand åt dem som flyr krig och söker ett 

möter allt

I tider av ett hård-
nande samhällsklimat 
har kyrkan allt krafti-
gare tagit ställning för 
humana värderingar. 
Det har fått också en 
ex-medlem som Nalle 
Österman att överväga 
att skriva in sig igen.

Nalle Österman gillar att åka i väg från mörkret i Finland under vintermånaderna. Här är han avporträtterad på Madeira i december.

nytt ställe att bygga sitt liv på. I dag tänker 
jag att om det finns en organisation som är 
intresserad av att hjälpa människor genom 
att uppbära kyrkoskatt så kan jag alldeles 
bra överväga att skriva in mig även om jag 
inte köper allt som sägs där, säger Öster-
man.
  Det som framför allt inverkat på Öster-
mans gudsbild är hans egna upplevelser 
och erfarenheter.
  – Ibland ser man konstverk som till ex-
empel i Sixtinska kapellet i Vatikanen där 
man ser att någon har haft en otrolig vil-
jestyrka eller måste ha inspirerats av en 
gudomlig urkraft för att få till stånd det. 
Nog upplever jag också själv att jag har 
träffat Gud och att han har uppenbarat sig 
för mig, till exempel i stunder då fingrar-
na bara löpt över tangenterna av ledning. 
Men det här är min egen upplevelse, som 
var och en själv får tro på. Och det är väl 
hela idén bakom Gud och Bibeln: att man 
måste tro.
Vad tycker du till exempel om metallmäs-
sorna?
  –  Idén är bra. Överlag är det viktigt att 
kyrkan skall kunna fungera som en mö-
tesplats för så många som möjligt, utan att 
stänga ute någon. Det finns religiösa upp-
rorsmakare som försöker dela upp folk i vi 
och ni, men det är viktigare att erbjuda en 
plattform för en rösternas mångfald. Det 
är oerhört fint om nya tankegångar kan 
uppstå kring det. 

Text: Wilhelm Kvist

Nalle

”

oftare en gudomlig urkraft

Det viktigaste 
har varit att 
hitta själsfrid
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Sommar

PM
JOHANNES 
FÖRSAMLING
Högmässor söndagar kl.12 
i Johanneskyrkan. 
Sommargudstjänst i Brunakärrs 
koloniträdgård, söndagen 10.7 kl.15.
Sommarcafé i Hörnan. 
Må 27.6–8.8 kl.13-15.
Orgelandakt och sommarcafé i 
S:t Jacob. On 1.6–31.8 kl.14.
Helsingfors Orgelsommar i 
Johanneskyrkan:
3.8 kl.19 V Barras, saxofon, 
V Thévenaz, orgel.
10.8 kl.19 P Paukkunen, orgel.
17.8 kl.19 I Gápová, sopran, H Valtasaari, 
sopran, R Valtasaari, orgel.
24.8 kl.19 H U Hielscher, orgel.
31.8 kl.19 Kantorer från Johannes förs, 
Helsingin Tuomiokirkkosrk och 
Kallion srk.
Klavertramp i Berghälls kyrka, kl.12, 
varannan to 9.6–18.8. ”Klavertramp 
runt Östersjön”. Efteråt berättar A 
M Böckerman, A Hätönen och D-U 
Almqvist om musiken i kapellsalen, serv.
Lunchmusik i Gamla kyrkan, 
tisdagar kl.12. 
Sommarutfärd till Sibbo, 21.7. 
Info och anmäln. senare.
Pilgrimsvandring från Johanneskyrkan 
18.8 kl.17. Repo-Rostedt, Böckerman.

MATTEUS 
FÖRSAMLING
LUNCHMUSIK i Matteuskyrkan 
varannan onsdag kl.12  
Caféet är öppet före och efter 
musikstunden 
15.6 kl.12 A Forsman, orgel 
29.6 kl.12 K Vanhamäki, orgel 
13.7 kl.12 K Kopsa, orgel 
27.7 kl.12 M Sundroos, piano, 
sång & orgel 
10.8 kl.12 M Laaksonen & H Kakkonen 
24.8 kl.12 H Kakkonen, K Vanhamäki & 
A Forsman 
GUDSTJÄNSTER
Högmässa i Matteuskyrkan varje söndag 
kl.12, förutom 21.6 och 7.8 
Högmässa i Östersundom kyrka: 
lö 25.6 kl.12. Kyrkkaffe.
sö 7.8 kl.12 (obs tiden!) folkvisemässa. 
Meddela kansliet ifall du behöver skjuts. 
Högmässa i Marielundskapellet i Nordsjö 
kyrka: 

sö 11.9 kl.10 (sommarpaus juni-augusti) 
Högmässa i Degerö kyrka: 
sö 18.9 kl.10 (sommarpaus juni-augusti) 

MED METRO TILL MUSIKEN 
Sommarmusik varje tisdag kl.19  
Fritt inträde, programblad 7 €
21.6 kl.19 Matteuskyrkan 
28.6 kl.19 Mikaelskyrkan 
5.7 kl.19, Havsrastböle kapell 
12.7 kl.19 Kvarnbäckens kyrka 
19.7 kl.19 Matteuskyrkan 
26.7 kl.19 Mikaelskyrkan  
2.8 kl.19 Havsrastböle kapell 
9.8 kl.19 Kvarnbäckens kyrka 
16.8 kl.19 Matteuskyrkan 
23.8 kl.19 Mikaelskyrkan 
30.8 kl.19 Avslutningskonsert, 
Nordsjö kyrka
PILGRIMSVANDRING 
to den 28.7 till Degerö kyrka, 
start kl.18 från Matteuskyrkan. 
Vi vandrar i lugn takt och avslutar 
med andakt och kvällste. 
Ta gärna med en flaska vatten, 
bekväma skor och kläder. 
Anm. senast 26.7 tfn 09 2340 7300 
eller via mail matteus.fors@evl.fi  

PETRUS 
FÖRSAMLING  
 
Sö 19.06:
- kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka.
- kl.13 Högmässa i Munksnäs kyrka.
- kl.16.30 Sommarpuls på Café Torpet. 
Knytkalas.

Sö 26.06:
- kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka.
- kl.13 Högmässa i Munksnäs kyrka.

Sö 03.07, 10.07, 17.07, 24.07 och 31.07:
- kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka.
- kl.13 Högmässa i Munksnäs kyrka.
- kl.16.30 Sommarpuls på Café Torpet 
Knytkalas.

Sö 07.08:
- kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka.
- kl.12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka.
- kl.16.30 Sommarpuls på Café Torpet. 
Knytkalas.

Sö 14.08:
- kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka.
- kl.13 Högmässa i Munksnäs kyrka.
- kl.16.30 Sommarpuls på Café Torpet. 
Knytkalas.

Ons 17.08:
- kl.18 Konsert med Peter Hilli och Liisa 
Ahlberg i Malms kyrka.

Sö 21.08:
- kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka.
- kl.12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka.
- kl.13.30 Konfirmation för läger 1, 
Munkshöjden.
- kl.16.30 Puls i Södra Haga kyrka.

Sö 28.08:
- kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka.
- kl.12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka.
- kl.13.30 Konfirmation för läger 2, 
Munkshöjden.
- kl.16.30 Puls i Södra Haga kyrka.

15–17.8 sommardagar på Björkebo. 
Bibelundervisning, små talkoarbeten, 
umgås. Man kan delta en eller flera dagar. 
Anmälan senast 11.8 till kansliet. 
Petrus församlings kansli, Haga 
Prästgårdsv. 2, öppet må-fre kl.10–13. 
Stängt under midsommarveckan: 21–
27.06.

OLAUS PETRI 
FÖRSAMLING
Juni Sö 19.6 och 26.6 kl.11 högmässa
Juli Sö 3.7, 10.7, 17.7 kl.12 högmässa 
sammanlyst till Johanneskyrkan.
Sö 24.7, 31.7 kl.11 högmässa.
Augusti Sö 7.8 (konfirmation), 14.8, 
21.8 och 28.8 kl.11 högmässa
Helgsmålsbön – Musikandakt varje 
lördag kl.18 - ca 18.30 frånsett 
midsommardagen 25.6.

DEUTSCHE 
GEMEINDE 
So 19.6, 26.6 um 11 Uhr 
Gottesdienst (Panzig)
So 3.7 um 11 Uhr Gottsdienst mit 
Abendmahl (Görk)
So 10.7, 17.7, 24.7, 31.7, 7.8 
um 11 Uhr Gottesdienst (Görk)
So 14.8. um 11 Uhr 

Gottesdienst  (Fischer)
So 21.8. um 12 Uhr Gartengottesdienst 
im Seniorenwohnheim (Beutel, Fischer)
So 28.8. um 11 uhr Gottesdienst (Fischer)

HELSINGFORS 
PROSTERI
LEKHOLMEN
Program varje dag för ungdomar och 
för barn på tisdagar. Onsdagskvällar 
ungdomsmässa och på torsdagar mässa/
andakt i Taizéstil. Lekholmen är ett 
samarbete mellan Matteus, Petrus och 
Johannes församlingar, att övernatta 
kostar ingenting. Familjeläger på 
Lekholmen 19–21 augusti för alla tre 
församlingar. Pris: vuxna 45 €, barn 
(3–17 år) 35 €, under 3-åringar gratis, 
kost och logi ingår i priset. Anm. Sussi 
tel. 0505609157, susanna.isaksson@evl.
fi. Biljett till Lekholmen 3 € tur-retur/
person. Båttidtabell 5.6 – 14.8 2015 
(Ingen trafik under midsommaren 24-
26.6) INFO: www.lekholmen.fi och www.
saaristokuljetus.fi

KAMPENS KAPELL
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut, 
helgdagar 10–18. Mer info www.
helsingforsforsamlingar.fi  

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar 
på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 
1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra 
webbaserade hjälptjänster på http://www.
samtalstjänst.fi.  Ring eller skriv när Du 
behöver stöd! 


