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P e r j a n t a i  2 8 . 9 . 2 0 1 2 
09.00 - 16.00 avoin teologinen seminaari: 
 ”The friendship of Taizé & Finland: from Anna-Maija Raittila to today”
10.00  alkaen vastaanotto ja ilmoittautuminen 
 Helsingin tuomiokirkon kryptassa (Kirkkokatu 18)
12.00  päivärukoushetki Tuomiokirkossa 
 majoittuminen seurakuntiin ja perheisiin
17.30  ruokailu Senaatintorilla
18.30  kuoro Tuomiokirkon portailla
19.00  iltarukoushetki Tuomiokirkossa, ristin kumartamisen rukous
 
L a u a n t a i  2 9 . 9 . 2 0 1 2
09.00  aamurukoushetki Tuomiokirkossa, 
 raamattualustus ja pienryhmäkeskustelut 
12.00  lounas Senaatintorilla 
13.00  päivärukoushetki Tuomiokirkossa 
14.30  workshopit ympäri kaupungin keskustaa 
 (katso: Workshopit ja kartta)
16.30  alkaen päivällinen Senaatintorilla
18.00  ortodoksinen ehtoopalvelus 
 Uspenskin katedraalissa (Pormestarinrinne 1)
19.00  ekumeeninen rukoushetki Taizén tapaan 
 Uspenskin katedraalissa 
21.00  illanviettoa Senaatintorilla = OYAK 

S u n n u n t a i  3 0 . 9 . 2 0 1 2
 Jumalanpalvelus ensisijaisesti majoitusseurakunnassa 
 (myös Tuomiokirkossa kello 10 luterilainen messu ja 
 Uspenskin katedraalissa kello 10 ortodoksinen liturgia)
 lounas seurakunnassa tai perheessä
15.00  päätösrukoushetki Tuomiokirkossa 
18.00  Tuomasmessu Taizén tapaan Mikael Agricolan kirkossa 
  (Tehtaankatu 23), veli Alois saarnaa
18.00  englanniksi: katolinen messu Pyhän Marian kirkossa (Mäntytie 2) 
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mikä on 

Taizé?
Taizén ekumeeninen luostariyhteisö si-
jaitsee Taizén kylässä Ranskassa Bur-
gundin maakunnassa. Sen perustaja oli 
sveitsiläinen reformoitu teologi Roger 
Schutz, veli Roger (1915 - 2005). Hän 
koki kutsumukseen elää yhteisöelämää, 
jossa etsitään sovitusta kristittyjen vä-
lillä ja rakennetaanluottamusta kanso-
jen kesken.

Yhteisö muodostui 1940 - 1950 -lu-
vuilla. Siihen kuului aluksi protestant-
teja, 1969 lähtien myös katolilaisia. 
1960-luvulta lähtien yhteisössä alkoi 
vierailla paljon nuoria. 1978 aloitettiin 
”Luottamuksen pyhiinvaellus” eli suuret 
tapahtumat Euroopan eri kaupungeissa. 
Veli Rogerin jälkeen yhteisön johtajana 
on toiminut saksalainen veli Alois.

Nykyisin Taizén tapahtumia järjeste-
tään kaikkialla maailmassa. Yhteisöön 
kuuluu yli sata veljeä noin 30 eri maasta. 
Veljet ansaitsevat elantonsa omalla työl-
lään, eivätkä he ota vastaan lahjoituksia. 
Veljiä elää myös muutamilla maailman 
kriisialueilla todistamassa rauhasta ja ol-
lakseen lähellä kärsiviä ihmisiä.

Olen iloinen, että tulet hiljentymään, ru-
koilemaan ja laulamaan kanssamme 
tänne pohjoiseen. Toivon sinulle innos-
tavia ja rohkaisevia kohtaamisia mo-
nenlaisten ihmisten kanssa.

Taizé on minulle rakas paikka. Sen 
rukouslaulujen sointi kantaa elämääni 
ja meitä. Taizén kautta olen oppinut, mi-
ten taistelu ja rukoushiljaisuus kuuluvat 
jokaisen kristityn elämään.  Rukous ja 
hiljaisuus antavat voimaa ja tilaa nähdä 
olennaisen. Ne kutsuvat toteuttamaan 
Jumalan tahtoa. 

Olet tervetullut luoksemme. Juma-
lan siunaus kanssasi. 

Helsingissä , 15. elokuuta 2012     
Irja Askola

Helsingin hiippakunnan piispan 
Irja Askolan tervehdys

TERvETuLOA TAIZÉ HELsINKI 2012 –TApAHTuMAAN! 

Kansainvälinen, ekumeeninen Taizé-ta-
pahtuma järjestetään Suomessa nyt en-
simmäistä kertaa. Taizé-kokoontumisis-
sa eri kirkkokuntiin kuuluvat nuoret ja 
nuoret aikuiset kohtaavat toisensa kes-
kinäisen kunnioituksen hengessä, etsien 
yhdessä rauhaa ja kristittyjen yhteyttä.

Ekumenian taustalla olevat periaat-
teet, kunnioitus ja yhdistävien asioiden 
etsiminen erottavien sijaan, sopivat myös 
muille elämänaloille. Nämä periaatteet 
tekevät yhteisen elomme rauhassa ja so-
vussa mahdolliseksi vahvistamalla toi-
voa ja keskinäistä luottamusta. Sovin-
non, rauhan ja luottamuksen etsiminen 
on yhä tärkeämpää maailmassamme, 
jossa on valitettavan paljon ristiriito-
ja. Välittämällä lähimmäisestään ja yh-
teisöstään jokainen voi kantaa vastuu-
ta asiasta arjessaan.

Helsinkiin kokoontuu tapahtuman 
aikana nuoria ja nuoria aikuisia monis-
ta eri maista sekä veljiä Taizé-yhteisös-
tä keskustelemaan ja tutustumaan toi-
siinsa. On hienoa, että juuri nuoret itse 
ovat aktiivisesti sekä tapahtuman osal-
listujina että järjestäjinä. Myös muut ta-

Tasavallan Presidentin tervehdys

pahtuman onnistumiseksi työtä tekevät 
vapaaehtoiset ansaitsevat kiitoksen.

Olen iloinen, että te eri maista tulevat 
nuoret kohtaatte toisenne Taizé-tapahtu-
massa täällä Helsingissä. Toivotan omas-
ta puolestani teidät kaikki lämpimäs-
ti tervetulleiksi Suomeen ja toivon teille 
inspiroivaa ja mieleenpainuvaa Taizé-
tapahtumaa.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti

TApAHTuMAN suOJELIJA ON 
TAsAvALLAN pREsIdENTTI sAuLI NIINIsTÖ 
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Tervetuloa
Taizé 
 HELsINKI 2012 -TApAHTuMAAN!

Tapahtuma on suunnattu erityisesti 
15 – 35 -vuotiaille. Ohjelman mukaiset 
rukoushetket ja workshopit ovat avoi-
mia kaikille. Tapahtuman pääkielet ovat 
suomi ja englanti. 

Saapuminen perjantaina 28.9.2012 
kello 10 alkaen Helsingin tuomiokirkon 
kryptaan (Kirkkokatu 18), josta ohjataan 
majoitusseurakuntiin ja jossa jaetaan 
Helsingin seudun liikenteen (HSL: Helsin-
gin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alue) 
joukkoliikenneliput, kartat, ohjelmalehti-
nen ja muu tarvittava. Saapumisesta saat 
lisätietoja toisaalta tässä vihkosessa.

1. Maitse
Bussilla:
http://www.matkahuolto.fi/fi/index.html
Junalla: http://www.vr.fi/fi/
Paikallisliikenne: Taizé-tapahtuman osal-
listujat saavat kolmen päivän turistilipun 
Helsingin seudun liikenteen sponsoroima-
na. Sama lippu käy bussiin, raitiovaunuun, 
metroon, lähijuniin ja kaupungin sisäisille 
lautoille. Saat lippusi saapuessasi ja mak-
saessasi osallistumismaksun. Parhaiten 
Helsingissä löytää perille käyttämällä reit-
tiopasta http://www.reittiopas.fi/

2. Lentäen
Helsinki–Vantaan lentokenttä on noin 20 ki-
lometrin päässä Helsingin keskustasta.
www.helsinki-vantaa.fi/  

Lentokentältä pääsee bussilla 615 Hel-
singin keskustaan, Rautatientorille. Seutulip-
pu maksaa 4,50 /hlö/suunta. Seutulipussa on 
80 minuutin vaihto-oikeus leimatusta ajasta. 

Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Hel-
singin välillä liikennöivät myös Pohjolan Lii-
kenteen Finnair City -bussit, jotka lähtevät 
lentoasemalta ja Helsingin keskustasta 20 
minuutin välein. Finnair-bussin lähtö- ja pää-
telaituri on Elielin aukiolla, Rautatieaseman 

vieressä. Finnair-bussimatka maksaa suun-
taansa noin 6 euroa.

3. Meritse  
Laivoja saapuu Helsinkiin monista Itämeren 
kaupungeista. Helsingin eri satamien tiedot 
saat täältä: http://www.helsinginsatama.fi
www.finnlines.com/
www.tallinksilja.com.fi/
www.eckeroline.fi/
www.lindaline.fi
www.stpeterline.com
www.vikingline.fi

OSALLISTUMISMAKSU 
Suomesta, Pohjoismaista ja Saksasta saapuvil-
le 20 – 35 euroa omantunnon mukaan.  Muis-
ta maista saapuville ja päivävieraille 15 euroa. 
Maksetaan saapuessa pe 28.9. käteisellä.

OSALLISTUMISMAKSULLA SAAT
Helsingin seudun liikenteen viikonloppukor-
tin, ruoan ja majoituksen meidän kauttamme. 
Saat maksettuasi rannekkeen, jolla saat ruoat 
Senaatintorin ruokateltalta. 

OSALLISTUMISMAKSUA ET TARVIT-
SE, JOS aiot osallistua vain rukoushetkiin tai 
raamattualustukseen tai työpajoihin.

  MITEN
     sAAvuT
HELsINKIIN

INFO

Kaupunginjohtaja, ylipormestari Jussi Pajusen tervehdys

Cordially welcome to Helsinki! We are de-
lighted to host the very first Taizé mee-
ting in Finland. Several recent international 
studies have ranked our city as one of the 
most liveable places in the world. But Hel-
sinki is, of course, also a great place just to 
visit with a lot to offer.

In 2012 Helsinki carries the title as World 
Design Capital. Every second year one glo-
bal city is recognized for its accomplish-
ments in utilizing design in societal deve-
lopment. This holistic approach underlines 
all processes that bring about social, eco-
nomic and cultural improvement. Good de-
sign means in our view also better life. 

In addition, Helsinki celebrates this 
year its 200th anniversary as Capital of 
Finland, with many interesting events and 

expositions. The Senate Square is the 
spot where the construction of the institu-
tions of the new capital started. The main 
venue of the Taizé International Meeting, 
i.e. the Helsinki Cathedral, is one of the 
most iconic landmarks of our city, and da-
tes back to this time. 

I wish you an enjoyable stay in Helsinki. 

Jussi Pajunen
Mayor of Helsinki

Dear Participants in the Taizé International Meeting,
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INFO
Tervetulopäivänä pe 28.9. vieraiden vas-
taanotto sijaitsee Tuomiokirkon kryptas-
sa osoitteessa Kirkkokatu 18. 

Krypta sijaitsee Senaatintorilta päin tul-
taessa Tuomiokirkon takana. Tapahtuman 
kyltein varustautuneet opastajat ohjaavat 
sinut paikalle, kunhan löydät Senaatintorin 
ja Tuomiokirkon.

A. KAMPIN BUSSIASEMALTA
Kaukoliikenteen bussit saapuvat Kampin 
keskuksen pohjakerrokseen. Nouse ylös 
ensimmäiseen kerrokseen, osta metrolip-
pu automaatista ja laskeudu heti vastapäi-
sestä, keltaisesta sisäänkäynnistä takaisin 
pohjakerrokseen. Kulje metrolla Itäkeskuk-
sen suuntaan Kaisaniemen metroasemal-
le (väliin jää Rautatientorin metroasema). 
Nouse metron liukuportaat ylös ja jatka kä-
velyä suoraan maanalaiseen tunneliin. 

Tunneli johtaa suoraan Vuorikadulle. 
Käänny vasemmalle ja jatka Yliopistonka-
tua pitkin kunnes tulet Tuomiokirkon tapulin 
juureen, Unioninkadun risteykseen. Käänny 
vasemmalle Unioninkadulle jyrkkään ylämä-
keen ja seuraavasta kadunkulmasta oikeal-
le Kirkkokadulle. Tuomiokirkko on oikealla 
puolellasi. Kirkkokatua noin 100 metriä ala-
mäkeen ja olet perillä. 

B. RAUTATIEASEMALTA tai 
LENTOKENTÄLTÄ
Voit ottaa metron Rautatientorilta seuraaval-
le pysäkille Kaisaniemen metroasemalle ja 
noudattaa yllä olevia ohjeita.

Lentokenttäbussi 615 tulee Rautatie-
ntorille, Rautatieaseman viereen. Finnair-
bussi jättää Rautatieaseman toiselle puolel-
le, Elielin aukiolle. 

C. SATAMISTA
1. VUOSAARI – 
HANSATERMINAALISTA (Finnlines)
Finnlines-laivat saapuvat rahtisatamaan. Mai-
hin noustessa autotta matkustavat kootaan sa-
maan paikkaan, josta laivayhtiön kuljetus vie 
lähimmälle julkisen liikenteen pysäkille. Sata-
masta on noin tunnin matka keskustaan. Han-
saterminaalista lähtee bussi 78.  Matkalla on 
vaihdettava metroon Vuosaaren metroasemalla. 
Metromatka kestää noin 20 minuuttia Helsingin 
keskustaan, Kaisaniemen metroasemalle. 

Kaisaniemessä: Nouse metron liuku-
portaat ylös ja jatka kävelyä suoraan maan-
alaiseen tunneliin. Tunneli johtaa suoraan 
Vuorikadulle. Käänny vasemmalle ja jatka Yli-
opistonkatua pitkin kunnes tulet Tuomiokirkon 
tapulin juureen, Unioninkadun risteykseen. 
Käänny vasemmalle Unioninkadulle jyrkkään 
ylämäkeen ja seuraavasta kadunkulmasta oi-
kealle Kirkkokadulle. Tuomiokirkko on nyt oi-
kealla puolellasi. Kirkkokatua noin 100 metriä 
alamäkeen ja olet perillä. 

2. LÄNSITERMINAALISTA
(Tallink, Eckerö Line ja St. Peterline)
Osoite: Tyynenmerenkatu 8.
Avoinna: ma - su klo 05.30 – 01.00. 
HUOM: Länsisataman aluetta rakennetaan ja 
se on jatkuvien muutosten alla. 

Raitiovaunulla 9: Länsiterminaalissa rai-
tiovaunun pysäkki on noin 100 m päässä ter-
minaalista. Matka-aika keskustaan on noin 
20 min. Jää pois Kaisaniemen pysäkillä. Näet 
myös metrotunnuksen M. Olet Kaisaniemen-
kadulla. Nouse metron sisäänkäynnin ja Ko-
din Anttilan välisiä korkeita portaita Vuorika-
dulle, kulje Vuorikatu päähän asti alamäkeen. 
Käänny vasemmalle ja jatka Yliopistonkatua 
pitkin kunnes tulet Tuomiokirkon tapulin juu-
reen, Unioninkadun risteykseen. Käänny va-
semmalle Unioninkadulle jyrkkään ylämä-
keen ja seuraavasta kadunkulmasta oikealle 
Kirkkokadulle. Tuomiokirkko on nyt oikealla 
puolellasi. Kirkkokatua noin 100 metriä ala-
mäkeen ja olet perillä. 

3. MAKASIINITERMINAALISTA 
(Linda Line) Osoite: Eteläranta 7. 
Avoinna joka päivä klo 6.30–23.00.
Kävellen: Makasiiniterminaalista on noin ki-
lometrin kävelymatka Helsingin tuomiokir-
kolle. Kävele rantaa pitkin kohti keskustaa ja 
Kauppatoria ja Tuomiokirkkoa (se iso valkoi-
nen kirkko). Kauppatorin jälkeen ylitä katu 
(Pohjoisesplanadi) ja kulje edelleen suoraan 
yhden korttelin läpi esim. Sofiankatua pitkin 
kunnes tulet Senaatintorille ja Helsingin Tuo-
miokirkon portaille. Kävele kirkon vieritse 
joko Unioninkatua tai Snellmaninkatua sen 
taakse Kryptaan (Kirkkokatu 18).

Raitiovaunulla 3T: Pysäkki on samalla 
puolella katua kuin terminaali. Kun raitiovau-
nu on tullut Senaatintorin laitaan Aleksante-
rinkadulle, paina pysähtymisnappia. Kävele 
pysäkiltä hieman takaisinpäin Senaatinto-
rille ja Tuomiokirkolle. Kävele kirkon vasem-
malta puolelta ylämäkeen Unioninkatua pit-
kin ja kääntyä oikealle Kirkkokadulle kirkon 
taakse Kryptaan (Kirkkokatu 18).

4. OLYMPIATERMINAALISTA 
(Silja Line) Osoite: Olympiaranta 1. 
Avoinna ma, to, la klo 8.30 – 19.15. 
Ti, ke, pe, su klo 8.30 - 17.00. 
Kävellen: Olympiaterminaalistakin on rei-
lun kilometrin kävelymatka Helsingin tuomio-
kirkolle. Kävele rantaa pitkin kohti keskustaa 
ja Kauppatoria ja Tuomiokirkkoa (se iso val-
koinen kirkko). Kauppatorin jälkeen ylitä katu 
(Pohjoisesplanadi) ja kulje edelleen suoraan 
yhden korttelin läpi esim. Sofiankatua pitkin 
kunnes tulet Senaatintorille ja Helsingin Tuo-
miokirkon portaille. Voit kävellä kirkon vie-
ritse joko Unioninkatua tai Snellmaninkatua 
sen taakse Kryptaan (Kirkkokatu 18).

Raitiovaunulla 3T: Pysäkki on sa-
malla puolella katua kuin terminaali. Kun rai-
tiovaunu on tullut Senaatintorin laitaan Alek-
santerinkadulle, paina pysähtymisnappia. 
Kävele pysäkiltä hieman takaisinpäin Se-
naatintorille ja Tuomiokirkolle. Kävele kirkon 
vasemmalta puolelta ylämäkeen Unioninka-
tua pitkin ja kääntyä oikealle Kirkkokadulle 
kirkon taakse Kryptaan (Kirkkokatu 18).

5. KATAJANOKAN 
TERMINAALISTA (Viking Line)
Osoite: Katajanokanlaituri 8. 
Avoinna ma-la klo 9.00 – 21.30 
ja su 9.00 – 20.00. Satamasta on noin 
2,1 km kävely Helsingin Tuomiokirkolle. 

Raitiovaunulla  4T: Pysäkin näet kä-
vellessäsi ulos satamahallista. Kun raitiovau-
nu on tullut Senaatintorin laitaan Aleksante-
rinkadulle, paina pysähtymisnappia. Kävele 
pysäkiltä hieman takaisinpäin Senaatintoril-
le ja Tuomiokirkolle. Kävele kirkon vasem-
malta puolelta ylämäkeen Unioninkatua pit-
kin ja kääntyä oikealle Kirkkokadulle kirkon 
taakse Kryptaan (Kirkkokatu 18).

        sAApuMINEN 
 TuOMIOKIRKON KRYpTAAN

YLEIsINFORMAATIO
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KRYpTAssA
Torstaina 27.9. kello 18 - 21 
Perjantaina 28.9. kello 10 – 18 

Tuomiokirkon kryptassa sinut otetaan vas-
taan (joudut ehkä hieman jonottamaan)
l   sinulle kerrotaan tapahtumasta pääkohdat
l    voit kysyä mieltäsi askarruttavia kysy-

myksiä
l  pääset heti tutustumaan muihin vierai-

lijoihin 
l  maksat osallistumismaksun käteisellä 

ja saat rannekkeen, jolla saat myöhem-
min ruoat

l   sinulle kerrotaan, missä ja miten majoitut 
ja saat yhteystiedot majoitusperheestäsi

l   saat tarvittavat kartat ja tapahtuman oh-
jelmalehtisen

l  saat Helsingin seudun liikenteen lipun 
(HSL:n lippu), jolla voit liikkua koko vii-
konlopun kaikissa pääkaupunkiseudun 
julkisissa liikennevälineissä (paitsi taksi)

l  sinut ohjataan alkuun majoitusperheesi 
löytämisessä.

TApuLIN 
INFO-pIsTEELLÄ
Jos tulet perjantaina kello 18 jälkeen, 
welcome on siirtynyt Tuomiokirkon tapuliin 
Info-pisteelle, ylätasanteelle kirkon viereen. 
Näet Info-pisteen sijainnin kylteistä ulkona.
Jos tulet lauantaina 29.9., ilmoittaudu sa-
moin Tuomiokirkon tapulin Info-pisteellä.
Info-piste palvelee koko tapahtuman ajan. 
Jos et löydä kumpaakaan paikkaa,soita info-
numeroon +358 50 313 8049.

TAPAAMISPAIKKA (katso kartta)
Voit tehdä kaverisi kanssa treffit tapaamispai-
kalle, joka on Tuomiokirkon eteläovella (Se-
naatintorin puoleinen ovi). Tällä ovella on myös 
majoitusperheiden ja vieraiden tapaamispiste.

WC:t 
1. Tuomiokirkon kryptassa on muutama wc 
naisille ja miehille sekä inva-wc.
2. Senaatintorilla on tapahtuman omia siir-
rettäviä wc:itä. 
3. Kaupungintalon (Pohjoisesplanadi 11-13) 
alakerrassa on useampi  wc, sekä miehille et-
tä naisille sekä inva-wc. 
4. Yliopiston päärakennuksen (Fabianinkatu 
33) aulassa on monia wc:itä sekä miehille et-
tä naisille sekä inva-wc, samoin Porthania-ra-
kennuksen (Yliopistokatu) ala-aulassa. 
5. Tapahtuma-alue on Helsingin ydinkeskus-
tassa. Ympäristön useissa kauppakeskuksis-
sa ja ravintoloissa on wc:itä. Monet ravintolat 
ja kahvilat odottavat sinun ostavan jotain tai 
maksavan wc-maksun (yleensä noin 1 euro). 

YLEISET KULKUVÄLINEET
Taxi. Jos haluat tilata taksin heti paikalle, soi-
ta 01000700.
Raitiovaunut ja juna
Senaatintorin vieritse kulkevat useat raitio-
vaunut, mm. linjat 7, 4, 3 ja 1. Rautatiease-
ma on kävelymatkan päässä.
Bussit
Rautatieaseman molemmin puolin on bus-
siterminaalit paikallisbusseille Helsingissä. 
Espoon bussit lähtevät Kampin keskukses-
ta ja siellä pohjakerroksessa ovat myös kau-
koliikenteen bussit.

MATKATAVARASÄILYTYS 
Tapahtumassa ei ole tavarasäilytystä muu-
toin kuin perjantaina Tuomiokirkon kryptas-
sa. Rautatieasemalla on lähin matkatavara-
säilytys. 

BUSSIEN PYSÄKöINTI
Jokainen bussiseurue järjestää itse pysäköin-
tinsä. Helsingin matkailuneuvonnasta (Poh-
joisesplanadi 19, puh. +359 9 3101 3300) 
saa turistibussinkuljettajille ja oppaille suun-
natun Helsingin turistibussikartan, joka opas-
taa perille tärkeimpiin nähtävyyksiin ja auttaa 
löytämään turistibusseille soveltuvat pysä-
köinti- ja pesupaikat. Karttaan on myös mer-
kitty tärkeimmät väylät Helsingin keskustaan.

ALKOHOLI
Tapahtuma on täysin päihteetön.

KIELET JA TULKKAUS
Tapahtuman pääkielet ovat suomi ja englan-
ti. Tulkkaus welcome-päivänä joillekin ylei-
simmille kielille järjestetään tarpeen mu-
kaan. Workshopeista suuri osa tulkataan 
joko englanniksi tai venäjäksi. Rukoushet-
kissä käytetään eri kieliä Taizén tapaan esi-
rukousjaksossa ja lauluissa.

TUO MUKANASI
Ota mukaan oma istuinalusta sekä makuu-
alusta, makuupussi ja pyyhe. Jos sinulla on 
rukousjakkara, senkin voit ottaa mukaan, 
mutta se ei ole välttämätön. Mikäli soitat jo-
tain instrumenttia, voit ottaa senkin mukaasi.

YLEIsINFORMAATIOINFO

YLEIsINFORMAATIO

W E L C O M E : 
MITÄ TApAHTuu sAAvuTTuAsI? 

ENSIAPU
Koko tapahtuman ajan Tuomiokirkon tapu-
lissa on SPR:n ensiapupiste (katso kartta).

Yleinen hätänumero on 112. Ensiavun nume-
ro tapahtuman aikana on +35840 8013536.

 
ESTEETTöMYYS
Tuomiokirkko: Esteetön sisäänkäynti Kryptas-
ta (Kirkkokatu 18) hissillä kirkkosaliin. Pyydä 
Kryptan suntiota avuksesi.  
Uspenskin katedraali (Pormestarinrinne 1). 
Esteetön sisäänkäynti kirkon takaa. Avusta-
ja välttämätön. Autolla pääsee kirkon taakse, 
josta siirrettävät luiskat sisälle kirkkoon.
Mikael Agricolan kirkko (Tehtaankatu 23). 
Puh: +358 9 2340 6123. Esteetön pääsy 
erillisestä ovesta kirkon takaa (Sepänkadun 
puolelta).

INFO-PISTE JA HÄTÄNUMERO
Tapahtuman info-piste on auki aamusta iltaan 
(pe - su 9-21 ja se sijaitsee Tuomiokirkon ta-
pulissa, johon on esteetön pääsy (katso kartta). 
Sieltä voit käydä kysymässä tapahtumaan liit-
tyviä neuvoja. Info-pisteellä on myös löytötava-
rapiste ja taulu, johon voit jättää viestejä Taizén 
tapaan. 

Tapahtuman ajan palvelee myös yleinen 
hätänumero +358 50 313 8049, jota toi-
vomme sinun käyttävän VAIN, jos et pääse 
infopisteelle ja ongelma ei muuten ratkea. 
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TAIZÉ HELsINKI 2012 -TApAHTuMAN TOIMINNOT

RUOKAILU 
Jos olet maksanut osallistumismaksun ja 
saanut rannekkeen, saat kaikki Taizé-tapah-
tuman ohjelman mukaiset ruokailut Senaa-
tintorilla teltassa. Ruoka on lähtökohtaises-
ti laktoositonta. Kaikesta ruoasta on sekä 
kasvis- että lihavaihtoehto. Muita ruoka-
aineallergioita emme valitettavasti voi ottaa 
huomioon, koska tapahtuma on tehty pienel-
lä budjetilla. Ota ruokailussa saamasi juoma-
pullo talteen ja täytä sitä päivien mittaan. 

Tapahtuma on Helsingin ydinkeskustas-
sa, joten Tuomiokirkon ympäristössä on lu-
kematon määrä erilaisia kahviloita ja ravinto-
loita, jos ruokailujen välillä silti nälkä yllättää. 
Kaisaniemessä on lähin ruokakauppa, met-
rotunnelin yhteydessä.

Talkoolaisten ruokailut torstai-illallelle ja 
perjantaina lounasaikaan on järjestetty erik-
seen ja saat niistä tietoa, kun ilmoittaudut 
talkoolaiseksi. 

MAJOITUS
Odotamme sinua torstaina 27.9. kello 18 - 
21 ja perjantaina 28.9. kello 10 -18 Helsin-
gin tuomiokirkon kryptassa ja perjantaina 
18 - 21 ja lauantaina 29.9. koko päivän Tuo-
miokirkon tapulin info-pisteellä. Tuomiokirk-
ko on iso valkoinen kirkko keskellä Helsingin 
keskustaa. Kryptan sisäänkäynnin löydät ka-
tutasosta kirkon pohjoispuolelta. Siellä saat 
mm. tiedon siitä, missä majoitut, ohjeet sinne 
matkustamisesta sekä tietysti kartan ja Hel-
singin seudun liikenteen viikonloppulipun. 

Tapahtumaan osallistujat majoitetaan 
perheissä ja seurakuntien tiloissa pääkau-
punkiseudulla. Perheet/seurakunnat tarjoavat 
ilta- ja aamupalat sekä huolehtivat sunnun-

tain lounaasta. Kaikille majoittajille on ker-
rottu, että vieraat tuovat mukanaan makuu-
pussin, -alustan sekä pyyhkeen. Ota siis ne 
mukaasi! Tavoitteena on, että mahdollisim-
man moni voisi perjantaina ennen iltaa käydä 
majapaikassaan viemässä matkatavaransa. 

Isäntäperheet/seurakunnat ovat varautu-
neet majoittamaan sinut kahdeksi yöksi (pe-
su). Mahdollisista muista yöpymisistä Helsin-
gissä vastaat itse. 

Tapaamisiin! Maikki Viljanen-Pihkala 
maikki.viljanen@yahoo.com 

TALKOOLAISET
Taizén tapaan tapahtumamme on valmistet-
tu vapaaehtoisvoimin. Tarvitsemme siis pal-
jon talkoolaisia, jotta kaikki sujuisi mukavasti 
ja kaikkeen riittäisi tekijöitä. Sinua tarvitaan! 

Talkoolainen voi esimerkiksi
• laulaa kuorossa
• pystyttää telttoja tai muita rakennelmia
• huolehtia opastekylteistä ja neuvoa tietä 
• pitää huolta siisteydestä
• olla vastaanottamassa osallistujia ja tul-
   kata tai lukea rukoushetkissä raamatun-
   tekstejä omalla kielellään
• jakaa ruokaa jne.

Vielä tervetulopäivänä perjantainakin jaam-
me talkootehtäviä Tuomiokirkon kryptassa. 
Tervetuloa mukaan tekemään Suomen en-
simmäistä Taizé-tapahtumaa!

Pinja Kauko pinja.kauko@helsinki.fi 

Musiikkitalkoolainen, ilmoittaudu suoraan 
Elsalle, elsa.sihvola@helsinki.fi 

Mikäli soitat jotain instrumenttia, voit ot-
taa senkin mukaasi.

Kirkkokatu

Un
io

ni
nk

at
u

Snellm
aninkatu

1. TApuLI
SPR:n ensiapu 
INFO-piste 

2. KAppELI
Hiljainen huone 
Toimisto 
Media
Talkoolaisten taukotila

Hallituskatu
WC:tJÄTEAsTIAT

TELTTA
Ruokailu 

OYAK
sENAATINTORI

Aleksanterinkatu

TAPAAMISPAIKKA

YLEIsINFORMAATIO

LUISKA

KRYpTA/WELCOME
WC

TuOMIOKIRKKO
Rukoushetket

1. 2.
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GuEsTs:
Päivi Linnoinen works as the 
theological advisor to the bishop of 
Helsinki. She is currently preparing 
her doctoral dissertation on the 
theology of Anna-Maija Raittila.

Risto Saarinen is the professor 
of ecumenical theology at the 
University of Helsinki.

Vesa Hirvonen is a university 
lecturer at the University of Joensuu 
and an adjunct professor at the 
University of Helsinki.

Br Alois is the Prior of the 
Taizé Community.

Br Matthew is a brother in the 
Taizé Community and Taizé’s 
contact person for Russia.

David Lazar is a rabbi in the 
Jewish Community of Stockholm.

Morning seminar
location: Porthania, 
PII (Yliopistonkatu 3)

 9.00   Opening words
 9.05   Päivi Linnoinen: The spiritual 
           theology of Anna-Maija Raittila
 9.35   Br Alois: The friendship between 
           br Roger and Anna-Maija
10.05  break
10.20  Risto Saarinen: Theology of Love
11.50  Br Matthew: ”Links between Taizé, 
            Russia, the Nordic countries 
            and Baltic states”
11.20  David Lazar: Taizé: 
            Laudate - Hallelu: 
           Christians and Jews Learning 
           and Praying Together
11.45  Closing words
12-14 Break and opportunity to attend 
           the midday prayer at the Cathedral

Afternoon talk 
location: Porthania, PIII (Yliopistonkatu 3)
14 - 16 Free discussion with the guests 
and the audience

The seminar and talk are open for every-
body and free of charge.

Especially students and people attend-
ing the Taizé Helsinki 2012 event are in-
vited. Upon agreement, the faculty of The-
ology will give study credits for attending 
the event. 

A v o i n  t e o l o g i n e n  s e m i n a a r i :
         ”The friendship of 

Taizé 
   & FINLANd: 
from Anna-Maija Raittila to today”

Perjantaina 28.9.2012 kello 9 -16 
Yliopiston keskustakampuksen 
Porthania-rakennus, 
sali PII (Yliopistonkatu 3)

Anna-Maija Raittila on ollut kes-
keisesti vaikuttamassa Taizén tu-
loon Suomeen. Seminaarissa kes-
kustellaan eri näkökulmista Taizén 
ja Suomen ystävyydestä. Iltapäi-
vän osiossa on tilaa vapaammalle 
keskustelulle aiheesta. 
Seminaarin kieli on englanti. 

More information: 
aura.nortomaa@gmail.com

Anna-Maija Raittila oli suomalainen 
runoilija, mystikko ja kirkon uudista-
ja. Hän löysi Taizén ekumeenisen yh-
teisön 1970-luvulla. Yhteisö inspiroi 
häntä suuresti, ja hän oli veli Rogerin 
ja Aloisin hyvä ystävä. Suomessa hän 
avasi Taizén hengellisyyttä edelläkä-
vijänä monille ihmisille. Muistamme 
lämmöllä Anna-Maijaa ja hänen elä-
mäntyötään, jonka varaan myös Taizé 
Helsinki 2012 -tapahtuma rakentuu.

Taizén priorin, 
veli Aloisin rukous:
“Kristus Jeesus, sinä otat Anna-Maijan 
vastaan ikuiseen elämään. Sinä voitit 
kuoleman ja olet salatusti läsnä jokai-
sessa meissä. Sinä rohkaiset meitä ja 
täytät meidät toivolla. Siksi, vaikka us-
komme onkin haurasta, uskallamme 
sanoa omalla elämällämme: ”Kristus 
on ylösnoussut!”

ANNA-MAIJA RAITTILA
IN MEMORIAM
(23.7.1928 - 25.8.2012)
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INFO

+  TUOMIOKIRKKO: 
  9.   Lähtö Tuomiokirkolta

11.  Tuomiokirkko

12.  Tuomiokirkon kappeli ja alasali

14.  Tuomiokirkon Krypta (Kirkkokatu 18)

+  AGRICOLAN KIRKKO:
 3.  Café Agricola (Sepänkatu 4)

 6.   Agricolan kirkon krypta (Tehtaankatu 23)

15.   Mikael Agricolan kirkon kirkkosali 

 (Tehtaankatu 23) 

 PUNAINEN PALLO
  1.  Helsingin ortodoksisen 
 seurakunnan tilat (Liisankatu 29a)
  2.  Tuomiokirkkoseurakunnan 
 Annankadun Annansali 
 (Annankatu 14 D)
  4.  Kansalliskirjaston Auditorio 
 (Yliopistokatu 1)
  5.  Suomenlinna (lautta Kauppatorilta)
  7.  Bulevardin seurakuntasali 
 (Bulevardi 16 B)
  8.  Katajanokan seurakuntasali 
 (Kauppiaankatu 8-10 B)
10.  Kampin kappeli 
 (Narinkkatori, Simonkatu 7)
13.  Studium Catholicum 
 (Ritarikatu 3 B A 4)

+  USPENSKIN KATEDRAALI

WORKsHOpIT

 KELTAINEN PALLO
  A  KAMPIN BUSSIASEMA 
  B  RAUTATIEASEMA
  C  LÄNSITERMINAALI
  D  MAKASIINITERMINAALI 
  E  OLYMPIATERMINAALI 
  F  KATAJANOKAN TERMINAALI 

10.

8.

7.

5.

4.

2.

1.

A

d

E

F

B

C

+

16

+

+
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LAUANTAINA 29.9. 

klo 14.30–16.30 

(katso kartta)

8. Viihtyvätkö usko ja järki 
samassa päässä? 
Nuorten kysymyksiä uskonnosta 
/ Faith and Reason. Young People’s
Questions About Religion (FIN/ENG)
Paikka: Katajanokan seurakuntasali 
(Kauppiaankatu 8-10 B)
Työpajassa pohditaan, kuinka helppoa 
tai vaikeaa on elää kristittynä maail-
massa, jossa uskontoa kyseenalaistaan 
monesta suunnasta. Kuinka uskonto so-
pii esimerkiksi yhteen tieteen kanssa? 
Mitä tulisi ajatella siitä, että maailmas-
sa on lukematon määrä erilaisia uskon-
toja ja uskomuksia? Entä minkälaisia 
vastauksia uskonto antaa niihin poltta-
viin ongelmiin, joita olemme ihmiskun-
tana kohtaamassa?

9. Kaupunkikierros
 / The City Tour (FIN/ENG)
Paikka: Lähtö Tuomiokirkolta
Helsingin keskeiset paikat leppoisalla 
kierroksella. Näe kuuluisat Temppeliau-
kion kirkko, Eduskuntatalo, Musiikkitalo, 
Kiasma, Kampin kappeli. Lopuksi hetki 
aikaa tutustua Kampin keskukseen.

10. Hiljainen tila 
/ Room for Silence 
Paikka: Kampin kappeli (Narinkkatori, 
Simonkatu 7). Hiljainen tila palvelee ko-
ko tapahtuman ajan.

11. Taizé-lauluja  / Taizé songs 
Paikka: Tuomiokirkko
Tervetuloa laulamaan Taizé-lauluja.
AVOIN HARJOITUS

1. Rukous ja ortodoksinen 
hengellinen elämä 
/ Orthodox Spirituality and Prayer 
(FIN/ENG/RUS)
Paikka: Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan tilat (Liisankatu 29a)
Alustus ja keskustelua aiheesta.

2. Monikasvoinen Helsinki
/ Helsinki with Many Faces 
(FIN/ENG/RUS)
Paikka: Tuomiokirkkoseurakunnan An-
nankadun Annansali (Annankatu 14 D)
Millaista on suomalaisuus tänään? Mil-
laista on elämä Helsingissä? Erilaiset ja 
eri kultturitaustaiset nuoret kertovat ja 
pitävät hauskaa. Laulua, keskustelua ja 
uusia ystäviä.

3. Uskontojen kahvila 
/ The Interfaith Café (FIN/ENG)
Paikka: Café Agricola (Sepänkatu 4)
Uskontojen välinen kahvila on auki kai-
kille. Tervetuloa tapaamaan nuoria eri 
uskonnoista ja kyselemään kaikkea mi-
tä olet halunnut aina kysyä. Voit pistäytyä 
hetkeksi tai istua pidemmäksi aikaa.

4. Saamelaiset - manner-Euroopan 
ainoa alkuperäiskansa 
/ The Sami People – The Only Indigenous 
Culture of Continental Europe 
(FIN/ENG/SAAM)
Paikka: kansalliskirjaston Auditorio 
(Yliopistokatu 1)
Monipuolisessa ohjelmassa tutustutaan 
saamelaisten ainutlaatuiseen elämänta-
paan, uskomuksiin ja historiaan. Työpajaa 
ohjaa saamelaiskulttuurin asiantuntija, fi-

losofian maisteri ja arkeologi. Tervetuloa 
keskustelemaan saamelaisuuden ja al-
kuperäiskansojen kysymyksistä!

5. Let´s go! 
Toimintaa ja meininkiä. 
/ Let´s Go! Action and Outdoor Fun! 
(FIN/ENG)
Paikka: Suomenlinna (lautta Kauppatorilta)
Toimintaa ja tekemistä naurua unohta-
matta. Esittelyssä suomalaiset perinne-
lajit mm. mölkky, eukonkanto.

6. From Silence to Performance. 
It´s theatre! 
/ Hiljaisuudesta ilmaisuun, 
se on teatteria! (ENG/FIN)
Paikka: Agricolan kirkon krypta 
(Tehtaankatu 23)
Kokeilemme teatteri-improvisaation pe-
rusteita yksilö- ja ryhmätyönä luodak-
semme raikkaan ja spontaanin näkökul-
man näyttelemiseen ja löytääksemme 
meditatiivisen asenteen taiteelliseen 
työhön.

7. Autuaita ovat rauhantekijät 
/ Blessed are the Peacemakers 
(FIN/ENG)
Paikka: Bulevardin seurakuntasali 
(Bulevardi 16 B)
Työpajan tarkoitus on käsitellä rauhaa ja 
oikeudenmukaisuutta niin arkisten teko-
jen, poliittisen vaikuttamisen kuin hen-
gellisyyden näkökulmasta. Osallistujat 
oppivat tunnistamaan väkivallan läsnä-
olon ympärillämme ja löytävät konkreet-
tisia keinoja, joilla luoda rauhaa.
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–  ILLANvIETTO sENAATINTORILLA
Lauantai-iltana 29.9.2012 Senaatintorilla on kello 21 – 24 Taizén tapaan vapaa-

muotoista illanviettoa sekä tapahtuman osallistujille että kaupungin omille nuorille. 
Ohjelmassa on musiikkia, yhdessäoloa ja pientä purtavaa.

 
Tule tutustumaan nuoriin yli 20 eri maasta! 

      M i t e n 
T a i z é - r u k o u s h e t k i s s ä 
    o l l a a n ?
Rukoushetkissä lauletaan Taizén laulu-
ja, joiden sanat ovat peräisin Raama-
tusta tai kristillisiltä ajattelijoilta. Lauluja 
toistetaan useaan kertaan, jotta sano-
man ehtisi ymmärtää paremmin.

Raamatuntekstien kuuntelemisen 
jäl-keen vietetään hiljaisuutta. Hiljaisuu-
dessa saat olla ja tuntea vapaasti. Hil-
jaisuuden tarkoituksena ei ole pakottaa 
ajatuksia tiettyyn muottiin, vaan saat olla 
Jumalan läsnäolossa. Rukoushetkiin liit-
tyy myös esirukouksia ja puheenvuoroja.

Perjantai-illan rukoushetken lopuk-
si on mahdollisuus rukoilla ristin äärellä.

Lauantai-iltana Uspenskin kated-
raalissa vietetään ortodoksista ehtoopal-
velusta, jonka jälkeen vietämme samas-
sa paikassa ekumeenista rukoushetkeä.

Sunnuntaiaamuna vietetään ju-
malanpalvelusta paikallisseurakunnis-
sa. Seurakunnat toivottavat lämpimästi 
tervetulleeksi alueellaan majoittuvat vie-
raansa! Tuomiokirkossa on klo 10 kaikille 
avoin messu, jossa lauletaan Taizén lau-
luja ja jossa veli Alois saarnaa. Samaan 
aikaan on esim. Uspenskin katedraalis-
sa ortodoksinen liturgia. Voit kysyä lisä-
tietoja seurakuntien jumalanpalveluksis-
ta info-pisteestä.

RuKOusHETKEN KAAvA

  1. Laulu
  2. Laulu
  3. Rukous
  4. Psalmi
  5. Laulu
  6. Raamatunlukua
  7. Laulu
  8. Hiljaisuus
  9. Rukous/Esirukouksia
10. Isä Meidän (aamurukouksessa)
11. Laulu
12. Lyhyt meditaatiopuhe/Rukous
13. Lauluja

sation with them. In panel discussion Fr. 
Dimitri Sizonenko, a theological advisor 
to Metropolitan Ilarion Alfeev, Fr. Heikki 
Huttunen, general secretary of Finnish 
Ecumenical Counsil, Rev. Dr.
Tomi Karttunen, theological secretary, 
evangelical-lutheran church counsils 
department of international relations.

14.  “Praise the Lord, all peoples!” 
The Psalm workshop 
(vain ENG)
Paikka: Tuomiokirkon Krypta (Kirkkokatu 18)
Reflecting on Psalm 117 with the chief 
rabbi of Sweden and a brother of Taizé. 
This workshop is a dialogue between 
Rabbi David Lazar and brother Norbert.

15. “Indigenous Culture and 
Traditions of North America: 
Young Lakota and Ojibwe Share Their 
Stories” (vain ENG)
Paikka: Mikael Agricolan kirkon kirkko-
sali (Tehtaankatu 23) 
Englanninkielisessä työpajassa Lakota- 
ja Ojibwe kansan nuoret kertovat elä-
mästään ja kulttuuristaan.

12. Rukousnauhat 
kristillisissä perinteissä 
/ The Prayerbeads 
in Christian Tradition (FIN/ENG)
Paikka: Tuomiokirkon kappeli ja alasali
Mikä on katolinen ruusukko? Ortodok-
seilla on oma rukousnauha, entäs lute-
rilaisilla? Tule tekemään itsellesi piispa 
Martin Lönnebon kehittämä rukousnau-
ha ja tutustumaan sen symboliikkaan. 
Työpajassa tutustutaan ja keskustel-
laan rukousnauhoista eri kirkkokuntien 
perinteissä ja hiljennytään kappelissa.

13. Ecumenism: 
Land or End in Sight? 
/ Onko ekumeniaa näkyvissä? 
(ENG/RUS/FIN)
Paikka: Studium Catholicum 
(Ritarikatu 3 B A 4)
The workshop will include a panel of 
Lutheran, Orthodox and Catholic theolo-
gians actively involved in the ecumeni-
cal dialogue. They will share perceptions 
and insights regarding the future of the 
ecumenical movement. The attendees 
will be invited to freely engage in conver-

Oyak on Taizéssä käytetty termi illanvietolle
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Perjantai, päivärukoushetki
Psalmi 86: 10-13 
Sinä olet suuri ja teet ihmetekoja, sinä yk-
sin olet Jumala. Herra, neuvo minulle tie-
si, että noudattaisin sinun totuuttasi. Pai-
na sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi 
kohtaan. Herra, minun Jumalani, sinua mi-
nä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kun-
nioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, 
sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. 

1. Pietarin kirje 3: 10-11 
Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää 
ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön 
kielensä pahoista sanoista ja huulensa 
valhetta puhumasta. Kääntyköön hän 
pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön 
rauhaa ja pyrkiköön siihen.  

Perjantai, iltarukoushetki
Psalmi 36: 5-9
Herra, sinun armosi on avara kuin taivas, 
pilviin ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskau-
tesi on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin 
syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä 
autat, Herra. Ihmeellinen on sinun armo-
si, Jumala! Sinun siipiesi suojaan rientä-
vät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi 
runsain antimin ja annat heidän juoda ilo-
si virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde, 
sinun valostasi me saamme valon. 

Johanneksen evankeliumi 8: 12
Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: 
“Minä olen maailman valo. Se, joka seu-
raa minua, ei kulje pimeässä, vaan hä-
nellä on elämän valo.”

R a a m a t u n t e k s t i t

Lauantai, päivärukoushetki
Psalmi 37: 3-7 
Luota Herraan ja tee hyvää, niin saat 
asua maassasi, turvallisilla laidunmail-
la. Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän an-
taa sinulle mitä sydämesi toivoo. Anna 
tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän 
pitää sinusta huolen! Hän antaa syyttö-
myytesi käydä esiin kirkkaana kuin aa-
mun valo. Sinun oikeutesi loistaa kuin 
keskipäivän aurinko. Ole ääneti Herran 
edessä, odota hänen apuaan!
  
Kirje efesolaisille 3: 16-17 
Rukoilen, että hän sanomattomassa 
kirkkaudessaan hengellään vahvistai-
si ja voimistaisi teidän sisäistä olemus-
tanne. Näin Kristus asuu teidän sydä-
missänne, kun te uskotte, ja rakkaus on 
elämänne perustus ja kasvupohja.  

Lauantai, 
ortodoksinen ehtoopalvelus 
Uspenskin Katedraalissa
Psalmi 104: 1-2 Ylistä Herraa, minun 
sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! Sinun vaat-
teenasi on kirkkaus ja kunnia, valo ympä-
röi sinut kuin viitta. Sinä olet levittänyt tai-
vaan kuin telttakankaan.

Psalmi 141: 1-2 Herra, minä huudan 
sinua! Riennä avukseni, kuule ääneni, 
kun sinua huudan! Olkoon rukoukseni 
edessäsi uhrisavuna, olkoot kohotetut 
käteni iltauhri.

Luukkaan evankeliumi 2: 29-32
Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhas-
sa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun 
silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, 
jonka olet kaikille kansoille valmistanut: 
valon, joka koittaa pakanakansoille, kirk-
kauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Sunnuntai, päätösrukoushetki
Psalmi 84: 1-7 Kuinka ihanat ovat si-
nun asuinsijasi, Herra Sebaot! Minun 
sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun 
se ikävöi Herran temppelin esipihoil-
le. Minun sieluni ja ruumiini kohottaa 
riemuhuudon, kun tulen elävän Juma-
lan eteen. Herra Sebaot, minun kunin-
kaani ja Jumalani! Sinun alttarisi luota 
on varpunenkin löytänyt kodin, pääs-
kynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa 
poikasensa. Miten onnellisia ovatkaan 
ne, jotka saavat asua sinun huoneessa-
si! He ylistävät sinua alati. Onnellisia ne, 
jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka 
kaipaavat pyhälle matkalle. Kun he kul-
kevat vedettömässä laaksossa, sinne 
puhkeaa virvoittava lähde, ja sade an-
taa heille siunauksensa. Askel askeleel-
ta heidän voimansa kasvaa, ja he saa-
puvat Siioniin Jumalan eteen. 

Markuksen evankeliumi 2: 13-14
Jeesus lähti sitten taas järven rantaan. 
Koko ihmisjoukko tuli hänen perässään, 
ja hän opetti heitä. Kulkiessaan tulliase-
man ohi hän näki Leevin, Alfeuksen po-
jan, istuvan siellä. Jeesus sanoi hänel-
le: “Seuraa minua”, ja hän nousi ja lähti 
seuraamaan Jeesusta. 

Lauantai, aamurukoushetki
Psalmi 46 Jumala on turvamme ja lin-
namme, auttajamme hädän hetkellä. 
Sen tähden emme pelkää, vaikka maa 
järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten 
syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohu-
vat, vuoret vapisevat Jumalan suuruu-
den edessä. Virta ja kaikki sen haarat 
ilahduttavat Jumalan kaupunkia, Kor-
keimman pyhiä asuinsijoja. Jumala on 
kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei jär-
ky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. 
Kansojen meri kuohuu, valtakunnat 
horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. 
Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin 
Jumala on turvamme. Tulkaa ja katso-
kaa Herran tekoja, hänen voimansa he-
rättää pelkoa kaikkialla. Koko maail-
masta hän hävittää sodat, hän särkee 
jousen ja taittaa keihään, hän tuhoaa 
kilvet tulessa. “Lakatkaa te huolehti-
masta! Tietäkää, että minä olen Juma-
la, kaikkia kansoja mahtavampi, kor-
kein koko maailmassa.” Herra Sebaot 
on kanssamme, Jaakobin Jumala on 
turvamme.

Johanneksen evankeliumi 11: 25-26 
Jeesus sanoi: “Minä olen ylösnousemus 
ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, 
vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka 
elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Us-
kotko tämän?”
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Suomen evankelisluterilainen kirkko 
Kirkkohallitus Pyhä-painopiste
Kirkkohallitus Ulkoasiain osasto
Kirkollishallitus/kasvatus ja perheasiat
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta
Helsingin seurakuntayhtymä
Espoon seurakuntayhtymä
Mäntsälän seurakunta
Vantaan seurakuntayhtymä
Järvenpään seurakunta
Hyvinkään seurakunta
Ortodoksisten nuorten liitto
Helsingin ortodoksinen seurakunta
Ortodoksinen kirkollishallitus
Katolinen kirkko Suomessa
Kallion seurakunta
Keravan seurakunta
Nordbuk
Lintulan luostari
Valamon luostari
Joensuun Pielisensuun seurakunta
Helsingin Tuomasmessu
Suomen kristillinen ylioppilasliitto SKY 
Suomen NNKY-liitto ry
Helsingin seudun liikenne HSL
Painotalo KopioNiini
Helsingin kaupunki

Lämmin kiitos!

Euroopan tapaamista vietetään seuraavan 
kerran Roomassa 28.12.2012 – 2.1.2013. 
Tapaamisen valmistelee Taizén yhteisö yh-
dessä Rooman hiippakunnan kanssa. Kym-
meniä tuhansia nuoria aikuisia kokoontuu 
ottamaan askeleen veli Rogerin 1970-luvun 
lopulla aloittamalla luottamuksen pyhiinvael-
luksella halki maanpiirin - jo 35:ttä kertaa.

Euroopasta ja muualta saapuvat osan-
ottajat majoittaa Rooman ja lähiseudun ka-
toliset ja muihin kirkkokuntiin kuuluvat per-
heet ja hengelliset yhteisöt. 
http://www.taize.fr/fi_rubrique540.html

Kun palaat kotiin
Toivomme, että Taizé Helsinki 2012 tapah-
tuma auttaa sinua kokemaan Jumalan läs-
näoloa arkisen elämäsi keskellä. Toivomme, 
että voit rakentaa rauhaa ja oikeudenmu-
kaista maailmaa sekä löytää paikkasi omas-
sa paikallisseurakunnassasi.

Helsingin tuomiokirkon kryptassa  vie-
tetään ekumeenista Luottamuksen rukous-
hetkeä joka maanantai klo 18. Tervetuloa 
läheltä ja kaukaa mukaan hiljentymään ja 
laulamaan Taizé-lauluja!

 Hyvää ja siunattua syksyä sinulle, Kris-
tus kanssasi!

Taizé Helsinki 2012 -tapahtuman järjestäjät

Taizén uudenvuodentapaaminen Roomassa

Nordic Children’s and Youth
Committee – NORDBUK


