Temppeliaukion kirkko
Rakastettu ja monipuolinen kirkko kallion sisällä

Kirkon rakentaminen ja
lasikupolin valmistuminen
Kuva: Aulis Ryyppo

Kirkkoherran tervehdys

Ainoa laatuaan

Temppeliaukion kirkko kutsuu pyhyyden ja kauneuden
äärelle. Kallioon louhittu kirkkosali viestii ihmisen
kaipuusta kokea vapautta ja turvallisuutta. Kirkon
arkkitehtuuri synnyttää tunteen Jumalan, ihmisen ja
luonnon välisestä yhteydestä. Ajaton sanoma Jumalan
armosta ja rakkaudesta on ollut ja tulee olemaan
jokaiselle kirkossa kävijälle tarkoitettu. Olkoon Sinun
käyntisi tässä kirkossa siunattu.

Helsingin Etu-Töölössä sijaitseva Temppeliaukion kirkko on yksi
Suomen tunnetuimmista kirkoista ja suosituimmista nähtävyyksistä. Sen arkkitehtuuri on ainutlaatuista, sillä kupolikattoinen
kirkko on louhittu peruskallion sisään. Kupolia kiertävä kattoikkunoiden rivi tuo kirkkosaliin runsaasti valoa.

Hannu Ronimus
Töölön seurakunnan kirkkoherra

Kirkon historia on mielenkiintoinen. Alue oli varattu kirkolle jo
Etu-Töölön ensimmäisessä asemakaavassa vuonna 1906, mistä
kertovat myös paikannimet Temppelikatu ja Temppeliaukio. Rakennustöihin päästiin kuitenkin vasta kolmen arkkitehtikilpailun
jälkeen, ja kirkko valmistui vuonna 1969.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

Temppeliaukion kirkossa ei ole kelloja.
Niiden sijaan soitetaan Taneli Kuusiston luoma
kellopelisävelmä kirkon ulkoseinissä olevista
kovaäänisistä.

1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.
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Kirkon ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen, jotka voittivat viimeisen, vuosina 1960–1961 pidetyn
arkkitehtikilpailun. Perinteisistä kirkoista radikaalisti poikkeava
rakennus herätti aluksi ihmetystä ja vastustustakin. Sittemmin se
on kuitenkin muotoutunut osaksi Helsingin kulttuurikuvaa ja on
suosittu paitsi nähtävyytenä myös esimerkiksi hääkirkkona.
Timo ja Tuomo Suomalainen suunnittelivat myös kirkon urkujen
julkisivun. Urut on rakentanut Urkurakentamo Veikko Virtanen,
ja ne valmistuivat vuonna 1975. Uruissa on neljä sormiota, jalkio,
43 äänikertaa ja yhteensä 3 001 pilliä.

Töölöläistä kiinteistönvälitystä vuodesta 1990
www.ylinkerros.fi

Runeberginkatu 61, 00260 Helsinki
Asuntojen myynti I Asuntojen vuokraus I Asuntojen arvio I Ullakkoasunnot

Kirkossa ei ole lainkaan varsinaista alttaritaulua, vaan sen paikalla
on jääkauden aikainen kalliohalkeama, joka paljastui louhintatöiden yhteydessä kirkon rakentamisvaiheessa. Muutenkin kirkon
ilme on rosoinen ja jylhä eikä esimerkiksi kalliopintaisia sisäseiniä
ole siistitty, vaan louhintatöiden jäljet ovat edelleen näkyvissä.

Kirkkosalin korkein kohta on 13 metriä.
Kattokupolin halkaisija on 24 metriä, ja
siihen on käytetty 22 kilometriä kuparinauhaa.

Kirkon monet kasvot
Temppeliaukion kirkko on yksi Töölön evankelisluterilaisen
seurakunnan neljästä kirkosta. Siellä järjestetään joka sunnuntai
kaikille avoin jumalanpalvelus ja sen lisäksi monenlaisia erityisjumalanpalveluksia. Lisäksi kirkko on suosittu kaste-, vihki- ja
konfirmaatiokirkko.
Varsinaisen käyttötarkoituksensa ohella kirkko palvelee konserttisalina. Hyvän akustiikkansa ja vaikuttavan tunnelmansa
ansiosta kirkko on todella suosittu paikka niin seurakunnan
kuin ulkopuolistenkin tahojen järjestämille konserteille, ja siellä

Kirkkotekstiilit ja vihkiryijyn on suunnitellut
tekstiilitaiteilija Tellervo Strömmer. Alttarikrusifiksin, kastemaljan ja lähetyskynttelikön
on suunnitellut takoja Kauko Moisio.

järjestetäänkin joka vuosi noin 400 konserttia ja vastaavaa
tapahtumaa. Orkesterille on varattu lattiatilaa, ja kuoroja varten
kirkossa on porrastettu koroke.
Temppeliaukion kirkko on yksi Suomen suosituimmista matkailukohteista, jossa vuonna 2018 kävi lähes 850 000 vierailijaa.
Kirkko kiinnostaa niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin turisteja, ja
kirkossa on saatavana opastusta useilla eri kielillä. Yksi merkittävä vierailijaryhmä ovat arkkitehtiopiskelijat, joille jopa maailman
mittakaavassa uniikki kirkko on kiinnostava vierailukohde.

ravintolaperho.fi

Kivenheiton päässä Temppeliaukion
kirkosta muunneltavat kabinettitilat
Autamme tilaisuutenne suunnittelussa.
Ota yhteyttä, myynti@perho.fi

Kirkkosalin lisäksi Temppeliaukion kirkossa
on seurakuntasali, takkahuone, kerhotilat ja
morsiushuone. Seurakuntasalia ja takkahuonetta
voi varata esimerkiksi perhejuhliin, ja kerhotiloissa toimii erilaisia seurakunnan kerhoja.

Emme peri tilavuokraa, vain tarjoilut!

YKSITYISTILAISUUDET
TÖÖLÖ

Häät, ristiäiset, hautajaiset tai muistotilaisuudet.
Myös yritysten tykypäivät ja työpaikan kokoukset
aina 200 henkeen asti!

Kerro meille tilaisuudestasi, me toteutamme!

www.ravintolakaarti .fi | toimisto@ravintolakaarti.fi | Pohjoinen Hesperiankatu 33 A, Helsinki

Kirkon monet kasvot
Temppeliaukion kirkko on aktiivisessa käytössä joka päivä.
Töölön seurakunta järjestää kirkossa jumalanpalvelusten lisäksi
muun muassa kerhoja, piirejä, pyhäkouluja ja muuta toimintaa
kaikenikäisille. Kirkossa on keskiviikkoa lukuun ottamatta
arkipäivisin noin 15 minuutin mittainen englanninkielinen
rukoushetki.
Kirkossa järjestetään vierailumaksun hintaan sisältyvä englanninkielinen opastus kesäkaudella arkipäivisin klo 16. Muina aikoina

Katso tulevat tapahtumat:
www.temppeliaukionkirkko.fi
> tapahtumat

kirkkoon voi tutustua itsenäisesti. Omalle ryhmälle on myös
mahdollista varata yksityinen opastus, tiedustelut etukäteen
sähköpostilla temppeliaukio@evl.fi.
Kirkon kesäkahvila on auki kesä-, heinä- ja elokuussa joka päivä
kello 9.30–17. Tarjolla on laaja valikoima niin makeita kuin suolaisiakin herkkuja, ja myös useat erikoisruokavaliot on huomioitu. Kahvilasta voi ostaa kirkkovierailua varten ennakkolippuja
alennettuun hintaan.

Otteita ohjelmasta

Mikkelinpäivänä 2019 Temppeliaukion kirkko
täyttää 50 vuotta. Sen kunniaksi tarjolla on
monenlaisia tapahtumia läpi juhlavuoden.
Tutustu koko ohjelmaan kirkon nettisivuilla.

Ke 25.9. klo 18 Gospel Gentlemen
Su 29.9. klo 10 50-vuotisjuhlamessu (televisioidaan)
Su 29.9. klo 18 gaalakonsertti, jossa esiintyy taiteilijoita
vuosikymmenten varrelta
Pe 27.9. klo 9
Eläinten urkukarnevaali -koululaiskonsertit
ja 10.30
ja klo 18 koko perheen konsertti
Ma 30.9. klo 18 yhteislaulukonsertti
Ke 2.10. klo 18 Laulu-Miehet Matti Hyökin johdolla
Pe 4.10. klo 18 juhlakonsertti Tälle kalliolle...
Esa Ruuttunen, baritoni ja Tapio Tiitu, urut
Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy.

Lähihoitaja- sekä muistihoitajapalvelut Helsingissä, Espoossa
ja Vantaalla. Vi betjänar också
på svenska.

040 581 2124
www.dianacare.fi

Hyvä mieli – sydämellinen palvelu
Tarjolla turvallista palvelutaloasumista ja
ikäihmisille suunnattua avointa toimintaa.
Tervetuloa tutustumaan!
Kantin Pysäkki ja Käpylän Pysäkki
Ota yhteyttä asiakaspalveluun puh. 040 017 3031

Temppeliaukion kirkko
Lutherinkatu 3, 00100 Helsinki
temppeliaukio@evl.fi
Puh. 09 2340 6320
www.temppeliaukionkirkko.fi
www.helsinginseurakunnat.fi/toolonseurakunta

Varmistathan aukiolon etukäteen nettisivuilta,
sillä aukioloajat vaihtelevat kirkossa
järjestettävien tapahtumien mukaan.

Muina päivinä vierailumaksu 3 euroa/hlö
kaikille 18 vuotta täyttäneille.
Vapaa pääsy Töölön seurakunnan jäsenille.

Osta lippusi ennakkoon
www.temppeliaukionkirkko.fi
> suunnittelevierailusi

• www.jssuomi.fi

Keskiviikkoisin vapaa pääsy alkaen klo 15
(loka–huhtikuu) tai klo 16 (touko–syyskuu).

