
 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.  Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen 
ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, 
sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pe-
lätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla 
hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli 
toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 
hän rakastaa.Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan ve-
roluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa 
Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona 
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Näitä mietin aikanaan pikkupoikana katsel-
lessani joulukuuseen ripustettavia kiiltä-
väpintaisia joulupalloja. Millaisen väri-ilot-
telun ne muodostivatkaan! Joulukuusen 

palloista rakentui olennainen kokonaisuus kuusemme 
koristelussa. Kunnon joulua ei voinut kuvitellakaan ilman 
noita värikkäitä ja kiiltäväpintaisia palloja. Kiiltävä pallo 
ei tuoksunut miltään. Mutta se heijasti kuvan. Kun vei 
kasvonsa lähelle palloa, ensimmäiseksi pallon pinnalta 
heijastui nenä. Sitten erottuivat silmät ja lopulta kasvot. 
Kun meni taaksepäin, kokonaiskuva pienentyi ja hämärtyi.

Joulu on kuin kiiltäväpintainen joulukuusenpallo. Jouluna 
Jumala lähestyy meitä havaittavalla ja konkreettisella ta-
valla syntymällä ihmiseksi, yhdeksi meistä. Joulu heijastaa 
meille Jumalan kasvot, rakastavan Jumalan kasvot. Joulu-
na Jumala tulee luoksemme Jeesuksessa. Syntyminen kes-
kelle tavallisten ihmisten arkipäivää, keskelle majatalon-
pitäjien ja köyhien paimenten työmaata, osoittaa meille 
sen, että Jumala on keskellä elämän arkea ja todellisuutta. 
Jumalan läsnäolo ei ole kiinni ulkoisista puitteista.

Joulun sanoma lapsen syntymisestä kertoo meille kirkkaalla 
tavalla jokaisen ihmisen elämän suunnattomasta arvosta. Jos 
Jumala valitsi omaksi osakseen lapsen kaltaisuuden kaikkine 
kasvukipuineen, kuinka suuresti sen tulisi puhutella meitä ai-
kuisia katsellessamme jokaista lasta, ihonväristä ja sukupuo-
lesta riippumatta. Samanlainen lapsihan meissä jokaisessa ai-
kuisessa myös piilee. Meidänkin silmiemme kautta maailmaa 
katselee kerran tänne syntyneen pienokaisen tapittava katse. 
Juuri tällaisin silmin Jumalakin aikanaan maailmaa katseli pie-
nessä Jeesus-lapsessa.

Uskallammeko me asettua lapsen asemaan? Uskallammeko 
katsella maailmaa ja elämää samalla tavalla kuin pieni lapsi 
sitä katsoo, luottavaisena ja toiveikkaan odottavana? Samal-
la tavoin kuin lapsi katsoo luottavaisin mielin vanhempiinsa, 
samalla tavoin luultavasti Jumala toivoisi meidän katsovan 
häntä, Luojaamme, sekä toisiamme, kanssakulkijoita, elämän 
matkakumppanuutta jakavia, lähimmäisiä lähellä ja kaukana. 
Uteliaana, luottavaisena ja toiveikkaan odottavana.

Lapsenmielistä joulua sinulle
Jouni Hartikainen
kappalainen

Sininen vai 
punainen, 
vihreä vai 

kultainen?
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Brevet jag aldrig glömmer
 

Gamla och Nya Testamentets berättelser. 
Vi kommer ihåg Mose som mötte Gud i 
den brinnande busken under sin ensamma 
vandring eller ärkeängeln Gabriels chock-
besked till Maria om att hon skall bli havan-
de och föda ett barn.

Bibelns berättelser och Guds handlande 
idag visar oss att han bryr sig om oss. Han 
håller hela världen i sin hand. Gud är mera 
än hjälp i hopplösa situationer. Han har en 
plan för vår framtid och han visar den ofta 
på ett oväntat sätt.

Vi � rar just första advent och snart är julen 
här. När vi lyssnar till julevangeliet om äng-
larna på Betlehems ängar så kan vi utan 
överdrift säga att Jesu födelse i ett stall var 
en så stor överraskning att de � esta, inklu-
sive herdarna, hade svårt att tro att det var 
sant. Så är det ännu idag. Guds handlande 
är på många sätt ett mysterium. Men det 
som vi också denna advents- och jultid kan 
vara övertygade om är att Gud fortsätter att 
handla till vårt bästa. Han vill gripa in i vårt 
ibland tilltrasslade vardagsliv, men han vill 
mera. Gud sände sin Son för att förlåta oss 
det som vi brutit mot Gud och mot varandra. 
Han vill hela det som är trasigt i vårt liv. Men 
han vill också förverkliga sina goda planer 
för vår framtid. 

Det kom ett brev till oss från 
en helt okänd person. Det 
är länge sen men jag minns 
det väl. Jag stod i det varma 

solljuset på trappan till vårt hus i Fatick i 
Senegal när min hustru Britta gav brevet 
till mig.
Okänd avsändare. Jag började förvånad 
läsa brevet med stigande intresse. Jag 
märkte att brevet talade rakt in i den svåra 
situation som vi just då befann oss i. Bre-
vets författare skrev att hon inte kände 
oss, men att Gud uppmanade henne att 
skriva. Hon citerade följande bibelord:
”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att 
den väldiga kraften skall vara Guds och 
inte komma från oss. Vi är på allt sätt 
trängda, men inte utan utväg, rådvilla, 
men inte rådlösa, förföljda men inte över-
givna, nerslagna men inte utslagna.”
Brev förändrade inte allt, men vi började 
se ljuset i andra ändan av en mörk tunnel.
Allt gick väl till slut.

Jag kunde berätta � era exempel på hur 
Gud oväntat gripit in i mitt liv och visat en 
utväg i en trängd livssituation. Men det är 
ju inte enbart i svåra situationer som Guds 
hjälper oss. Han griper in mitt i den ibland 
enformiga vardag där du och jag be� nner 
oss. Det är ju något som går igenom både Bengt  Lassus on Munkkiniemen seurakunnan alueella toimivan 

ruotsinkielisen seurakunnan, Petrus församlingin, kirkkoherra. 
Kuva Päivi Lipasti.

Låt oss under adventstiden stilla oss inför 
Jesus och be, att han som kom, på nytt får 
komma in i vårt liv som Hjälparen men ock-
så som Frälsaren och Konungen.

Jag vill önska Dig bästa läsare en Fridfull Ad-
vents- och Jultid och ett Välsignat Nytt År! 

Bengt Lassus, kyrkoherde

III Adventtisunnuntai 15.12. 
klo 15 Lehtisaaren kappeli 
Saariston joulujuhla – 
Pyhän Laurin kappeli 30 vuotta
Kerholaisten esityksiä, yhteislaulua, joulu-
laulumessu, puuroa ym.  Mukana Uolevi Nur-
minen, Liisa Seppänen, Tuula Ylikoski, Pirkko 
Kraft, Tiina Tuohimaa, Heli Ahonen, Tarja 
Frilander, Kari Leikko. Musiikista vastaavat 
Hanna Rämö, Jorma Valjakka ja Tuiri Lyijynen. 

IV Adventtisunnuntai 22.12. 
klo 11 Munkkivuoren kirkko 
Juhlamessu – 
Munkkivuoren kirkko 50 vuotta
Silja Forsberg, saarna; Jouni Hartikainen, 
Elise Rinne, Maija Åker, Jonna Imeläinen, 
Hanna Rämö, Reetta Mäkinen, Kaisa 
Sidoro� , Osmo Tolonen, Munkkiniemen 
kirkkokuoro,  MunLaulu -lauluyhtye
Juhlakirkkokahvit.

juhlitaan 
pyöreitä
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 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
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kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
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Perjantai 29.11.
klo 9.30 Leikkipuisto Ulvila
Adventtihartaus
Tarja Frilander, Rauna Mannermaa, Auli 
Etäniemi

Lauantai 30.11. 
klo 10 Munkkiniemen kirkko
Kiitos- ja jäähyväisjuhla vuosien 
saatossa palvelleelle
Munkkiniemen seurakuntatalolle
klo 10.30-14 Munkkiniemen seurakuntata-
lo ja pihapiiri
Myyjäiset, kirpputori, puuro- ym. tarjoilua 
mukana seurakunta ja yhteistyökumppanit

klo 12 Munkkivuoren ostoskeskus
Joulunavaus ja Hoosianna
Leo Glad, Hanna Rämö

klo 15 Munkkivuoren kirkko
Adventtikonsertti
Lions Club Munkkivuori. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 € alueen nuorisotyön hyväksi

I Adventtisunnuntai 1.12. 
klo 10 Lehtisaaren kappeli
Messu, Hoosianna!
Elise Rinne, Kaisa Sidoro� .  Tule laulamaan 
yhdessä Hoosiannaa!

klo 11 Munkkivuoren kirkko
Messu, Hoosianna!
Jouni Hartikainen, Leo Glad, Jonna 
Imeläinen Maija Åker, Mia Salmio, Leena 
Leppilahti, joululahjapuu. Tule laulamaan 
yhdessä Hoosiannaa!
Kirkkokahvit.

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu, Hoosianna!
Jouni Hartikainen, Leo Glad, Hanna Rämö. 
Tule laulamaan yhdessä 
Hoosiannaa!

klo 16 Munkkiniemen kirkko
Jumalan perheväen adventtimessu
(keppiaasi-askartelu klo 14 alkaen, mes-
sun jälkeen iltapala)
Tarja Frilander, Hanna Rämö.

klo 17 Munkkivuoren kirkko
Messu
Kotiryhmäverkosto

Keskiviikko 4.12. 
klo 18 Munkkivuoren kirkko
Joulukonsertti - Taas kaikki kauniit 
muistot
Jaakko Kortekangas, baritoni ja Jonna 
Imeläinen, piano ja urut. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 €. Konsertin tuotto Munkki-
niemen seurakunnan musiikkityölle.

Itsenäisyyspäivä 6.12. 
klo 10 Munkkiniemen kirkko
Jumalanpalvelus
Elise Rinne, Kari Leikko, Jonna Imeläi-
nen. Soitinyhtye Puhallus Kalle Hassisen 
johdolla.
Partiolaisten lupauksenanto.
Seppeltenlasku klo 12.15 Munkkiniemen 
sankarihaudalla. Lakit.lis. Erkki Wuori, 
puhe; Jonna Imeläinen, Soitinyhtye Pu-
hallus Kalle Hassisen johdolla (säävaraus).

II Adventtisunnuntai 8.12. 

klo 11 Munkkivuoren kirkko
Messu
Kari Leikko, Sinikka Peltohaka, Hanna Rämö.

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu
Kari Leikko, Sinikka Peltohaka, Hanna Rämö.

klo 15 Munkkivuoren kirkko
Lasten kauneimmat joululaulut
Tiina Tuohimaa, Hanna Rämö

Maanantai 9.12. 
klo 10 Munkkiniemen kirkko
Lasten ja perheiden joulukirkko
Tarja Frilander, Leena Eronen, Hanna Rämö.
Tervetuloa myös kotihoidossa olevat lapset 
hoitajineen!

klo 18 Munkkivuoren kirkko
Kauneimmat joululaulut, omaishoita-
jille ja heidän perheilleen
Elise Rinne, Mia Salmio, Hanna Rämö

Tiistai 10.12. 
klo 10 Lehtisaaren kappeli
Lasten ja perheiden joulukirkko
Tarja Frilander, Tiina Tuohimaa, Heli Aho-
nen, Hanna Rämö.
Tervetuloa myös kotihoidossa olevat lapset 
hoitajineen!

klo 18 Munkkiniemen kirkko
Suomen Kodály-kuoron joulukonsertti 
johtaa Julia Lainema.
Vapaa pääsy.

Keskiviikko 11.12. 
klo 9.30 Munkkivuoren kirkko
Lasten ja perheiden joulukirkko
Tarja Frilander, Rauna Mannermaa, Auli 
Etäniemi, Hanna Rämö.
Tervetuloa myös kotihoidossa olevat lapset 
hoitajineen!

klo 13 Munkkivuoren seurakuntatalo
Keskiviikkokahvit
Leena Inkeri Erkkilä kertoo runoistaan ja 
niiden synnystä; Jouni Hartikainen.

klo 18 Munkkiniemen kirkko
Kauneimmat joululaulut
Kari Leikko, Hanna Rämö, lauluyhtye AiA

Joulunaika  
30.11.2013-6.1.2014

Siunattua 
Joulunaikaa 

Leo Glad
kirkkoherra
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 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.  Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen 
ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, 
sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pe-
lätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla 
hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli 
toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 
hän rakastaa.Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan ve-
roluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa 
Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona 
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sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pe-
sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 

lätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla 
hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli 
toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 

on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 
hän rakastaa.Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan ve-
roluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa 

ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, 
sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pe-
sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pe-
sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 

lätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla 
hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli 
toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 

on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 
hän rakastaa.Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan ve-
roluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa 

5

Keskiviikko 18.12. 

klo 18 Munkkivuoren kirkko
Joulukonsertti
Procantus-kuoro. Vapaa pääsy

klo 18 Munkkiniemen kirkko
Valon lapsi -konsertti
Jouluinen musiikkikuvaelma,  jossa esiin-
tyy MunLaulu -kuoro Jonna Imeläisen 
johdolla sekä Munkkiniemen seura-
kunnan nuorten bändi Tapio Heinilän 
johdolla.  Mukana myös Munkkiniemen 
seurakunnan isosia. Vapaa pääsy

Torstai 19.12. 
klo 18 Munkkivuoren  kirkko
Kauneimmat joululaulut
Jonna Imeläinen, Soitinyhtye Puhallus 
Kalle Hassisen johdolla sekä Naiskuoro 
Diskantti Jonna Imeläisen johdolla

Perjantai 20.12. 
klo 13 Munkkiniemen Palvelukeskus
Kauneimmat joululaulut
Sinikka Peltohaka, Hanna Rämö

Lauantai 21.12. 
klo 18 Munkkivuoren kirkko
Munkkivuoren kirkko 50 vuotta 
–Juhlakonsertti
Konsertissa esiintyvät mm. Jonna Ime-
läinen, laulu; Hanna Rämö, laulu; Reetta 
Mäkinen, laulu;  Hannu Holma, laulu; 
Osmo Tolonen, urut sekä muita Munkki-
niemen alueen muusikoita.  Vapaa pääsy

IV Adventtisunnuntai 22.12. 
klo 11 Munkkivuoren kirkko
Juhlamessu –
Munkkivuoren kirkko 50 vuotta
Silja Forsberg, saarna; Jouni Hartikainen, 
Elise Rinne, Maija Åker, Jonna Imeläinen, 
Hanna Rämö, Reetta Mäkinen, Kaisa 
Sidoro� , Osmo Tolonen, Munkkiniemen 
kirkkokuoro,  MunLaulu -lauluyhtye
Juhlakirkkokahvit
(Munkkiniemen kirkossa ei ole erillistä 
messua)

Jouluaatto 24.12. 
klo 13 Munkkiniemen kirkko
Lasten ja perheiden jouluaaton hartaus 
Tarja Frilander, Hanna Rämö

klo 15 Munkkiniemen kirkko
Jouluaaton hartaus
Jouni Hartikainen, Jonna Imeläinen

klo 15 Munkkivuoren kirkko
Lasten ja perheiden jouluaaton hartaus 
Tarja Frilander, Hanna Rämö.

klo 16 Munkkivuoren kirkko
Jouluaaton hartaus
Elise Rinne, Hanna Rämö; Hanna Tissari, huilu

klo 16 Lehtisaaren kappeli
Jouluaaton hartaus
Sinikka Peltohaka, Jonna Imeläinen

klo 23 Munkkiniemen kirkko
Jouluyön kynttiläkirkko
Kari Leikko, Jonna Imeläinen, Hanna Rämö

1. Joulupäivä 25.12. 
klo 8 Munkkivuoren kirkko
Joulukirkko - sanajumalanpalvelus
 Tarja Frilander, Hanna Rämö.

2. Joulupäivä,
Tapaninpäivä 26.12. 
klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu
Kari Leikko, Sinikka Peltohaka, Jonna Imeläi-
nen, Tuomas Pitkänen

Sunnuntai 29.12. 
klo 11 Munkkivuoren kirkko
Messu
Jouni Hartikainen, Kari Leikko

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu
Jouni Hartikainen, Kari Leikko

Uudenvuodenpäivä 1.1.2014 
klo 11 Munkkiniemen kirkko
Messu
Tarja Frilander, Sinikka Peltohaka

Sunnuntai 5.1. 
klo 11 Munkkivuoren kirkko
Messu

Loppiainen 6.1. 
klo 11 Munkkiniemen kirkko
Messu

Torstai 12.12. 
klo 19 Munkkivuoren kirkko
Naiskuoro Diskantin joulukonsertti & 
Joululevyn julkistamistilaisuus 
johtaa Jonna Imeläinen, Mikko Helenius, 
piano; Saara Markkanen, huilu. Ohjelma 10 € 

Lauantai 14.12. 
klo 18 Munkkivuoren kirkko
Joulukonsertti ”Oh, Happy Day”
Yön Kuningattaret -lauluyhtye & Pyhi-
mykset -Big Band. Vapaa pääsy

III Adventtisunnuntai 15.12. 
klo 11 Munkkivuoren kirkko
Messu
Sinikka Peltohaka, Tarja Frilander, Jonna 
Imeläinen

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu
Sinikka Peltohaka, Tarja Frilander, Jonna 
Imeläinen

klo 15 Lehtisaaren kappeli
Saariston joulujuhla – 
Pyhän Laurin kappeli 30 vuotta
Kerholaisten esityksiä, yhteislaulua, joulu-
laulumessu, puuroa, torttua, pipareita
Mukana Uolevi Nurminen, Liisa Seppänen, 
Tuula Ylikoski, Pirkko Kraft, Tiina Tuohi-
maa, Heli Ahonen, Tarja Frilander, Kari 
Leikko. Musiikista vastaavat Hanna Rämö, 
Jorma Valjakka ja Tuiri Lyijynen. 

klo 17 Munkkivuoren kirkko
Messu
Kotiryhmäverkosto

Tiistai 17.12. 
klo 18 Munkkivuoren kirkko
Joulukonsertti
Mieskuoro Muntra Musikanter. Vapaa 
pääsy Joulukuvat Hetu Saarinen
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 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.  Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen 
ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, 
sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pe-
lätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla 
hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli 
toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 
hän rakastaa.Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan ve-
roluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa 
Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona 
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sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
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Muutosta ilmassa
 

Historiaa
1540 ensimmäinen maininta paikasta 

Munxneby, kirjoitettu myös muodois-
sa Muncknäs, Muncksnääs ja Munknäs

1950-luvulla alueen pohjoisosa rakennettiin 
ja sen nimeksi tuli Munkkivuori

1954  Munkkiniemen kirkko rakennettiin
1961  Munkkiniemen seurakunta perustet-

tiin (aiemmin alue kuului Huopalah-
den seurakuntaan)

1963  Munkkivuoren kirkko ja seurakuntata-
lo rakennettiin

1967  Munkkivuoren seurakunta erotettiin 
Munkkiniemen seurakunnasta

1983  Pyhän Laurin kappeli eli Lehtisaaren 
kappeli ja seurakuntatilat rakennettiin

1986  Hirsitalo (rak. 1933 nykyiselle paikal-
leen) saneerattiin Munkkiniemen seu-
rakuntataloksi

1997  Munkkivuoren kirkon ja seurakuntata-
lon peruskorjaus

1998  Munkkiniemen kirkon peruskorjaus
2010 ( 31.12.) Munkkiniemen ja Munkkivuo-

ren seurakunnat lakkautettiin
2011 ( 1.1.) Munkkiniemen (uusi) seurakunta 

perustettiin. Siihen kuuluvat Vanha 
Munkkiniemi, Niemenmäki, Munk-
kivuori ja Talinranta sekä Kuusisaari, 
Lehtisaari ja Kaskisaari.

1, 2  Munkkiniemen kirkko, Tiilipolku 6  
3, 4  Munkkivuoren kirkko,  Raumantie 3
5, 6  Lehtisaaren kappeli, Papinpöydänkuja 4
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 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.  Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen 
ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, 
sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pe-
lätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla 
hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli 
toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 
hän rakastaa.Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan ve-
roluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa 
Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona 
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Muutoksista on järjestetty tiedotus- ja kes-
kustelutilaisuuksia. Kuvassa kirkkoherra 
Glad vastaa kysymyksiin. 

Munkkiniemen ja Munk-
kivuoren seurakunnat 
yhdistyivät Munkki-
niemen seurakunnaksi 

kolme vuotta sitten.  Nämä vuodet ovat 
merkinneet muutosta toimintatavoissa 
ja toiminnan sopeuttamista johtuen mm. 
merkittävästi vähentyneestä vuosittaises-
ta määrärahasta. Samalla kiinteistö-, hen-
kilöstö- ja toimintakulut ovat kasvaneet. 
Tulevat lähivuodet näyttävät samansuun-
taisilta.

Kuluneen vuoden alussa seurakunta-
neuvosto joutui sen tosiasian eteen, että 
Munkkiniemen seurakunnan on vähen-
nettävä vuosittaisia menojaan edelleen 
merkittävästi. Henkilöstö on näinä kolme-
na vuonna jo vähentynyt viidellä työnteki-
jällä, lisäksi toimintaa on pyöritetty paljolti 
vapaaehtoisvoimin. Toisaalta kiinteistöku-

lut ovat kasvaneet. Tällä hetkellä Munkki-
niemen seurakunnalla on kiinteistötilaa yli 
Helsingin seurakuntien keskiarvon, mutta 
henkilöstöä sen alle. 
Munkkiniemen seurakunnassa oli vuoden 
2013 alussa jäseniä 11 000, alueen koko-
naisväestön ollessa 15 340, joista kirkon 
jäseniä 71 %. Heidän käytettävissään on 
ollut kolme kirkkotilaa, Munkkivuoren 
kirkko ja seurakuntatalo, Munkkiniemen 
kirkko oheistiloineen ja seurakuntatalo 
sekä Lehtisaaren kappeli ja seurakuntasali.

Seurakuntaneuvosto teki vuoden alussa 
vaikean päätöksen, jonka mukaan Munk-
kiniemen seurakuntatalosta luovutaan 
vuoden 2014 alusta. Talon omistaa Hel-
singin seurakuntayhtymä, jonka kanssa 
vuokrasopimus näin raukeaa. Seurakun-
tatalon nykyisiä toimintoja on pyritty 
järjestämään ja siirtämään jäljelle jääviin 

tiloihin mm. huomioimalla eri kellonajat 
ja käyttämällä tiloja siten tehokkaammin. 
Käynnissä olevat korjaustoimet tähtäävät 
tilojen monipuolisempaan käyttöön.

Lehtisaaren kappelin ympäristössä raken-
taminen on saatettu päätökseen ja tilat  
ovat täysimääräisesti käytössä. 
Munkkiniemen kirkon eteisaulaa kehite-
tään monimuotoisempaan kokoontumi-
seen, mm. lämpölasit on jo vaihdettu ja 
kalustusta suunniteltu. 

Munkkivuoren seurakuntatalossa on parin 
kuukauden ajan tehty muutostöitä, jot-
ta toimistotilat sekä kirkkoherranvirasto 
voidaan sinne sijoittaa. Samalla kiinteistö 
saatetaan ajanmukaisemmaksi huomioi-
malla esteetön kulku. Tilojen on tarkoitus 
valmistua vuoden loppuun mennessä. 
Muuton ajankohta ei ole vielä selvillä.

Muutosta ilmassa ...

Munkkivuoren seurakuntatalon remontin 
ajaksi toiminnalle löytyi väistötila mm. 
Munkkivuoren ostoskeskuksen ala-aulas-
ta, jossa järjestettiin yhteislauluhetki ja kes-
kiviikkokahvit lokakuussa. Mukaan saattoi 
liittyä vaikka kauppareissulla. Tilaisuus to-
teutettiin yhteistyössä Munkin yrittäjäyh-
distyksen kanssa. Äänentoistosta vastasi 
Risto Kultala Music Centeristä. 

Teksti Päivi Lipasti 
Kuvat Päivi Lipasti ja Hetu Saarinen
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 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
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sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pe-
lätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla 
hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli 
toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 
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Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona 
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Tavataan 
messussa
•  Munkkivuoren kirkko su klo 11
•  Munkkiniemen kirkko su klo 13
•  Lehtisaaren kappeli su klo 10 

   kerran kuukaudessa

•  Lisäksi järjestetään messuja, 
jotka on suunnattu lapsi-
perheille, nuorille tai esim. 
hiljaisuutta kaipaaville.

Julkisuudessa puhutaan usein 
siitä, kuinka vain harvat käy-
vät kirkoissa. Munkkiniemen 
seurakunnassa on kuitenkin ti-
laisuuksia, jotka vetävät kirkon 
jopa täyteen väkeä. Toisaalta 
myös pienempi tilaisuus voi 
tarjota hartautta ja hiljaisuut-
ta sitä kaipaavalle. Tässä seu-
rakuntalaiset kertovat omista 
messukokemuksistaan.

Seurankuntaveisuu koskettaa

kon sijasta osunutkin auditorioon. Se, että 
salin lattia viettää kohti alttaria, auttaa 
kuitenkin näkemään puhujan. Vasemman 
seinustan puurakenteista erottuvat urut.
”Kaipaan seurakuntaveisuuta, kaunis vir-
renveisuu koskettaa minua. Aikaisemmin 
myös vapaissa suunnissa seurakunta lauloi 
yhteislauluja, mutta yhä enemmän myös 
hengellisissä tilaisuuksissa valtaa alaa säh-
köisesti vahvistettu musiikki, musiikkiryh-
mät ja rytmimusiikki. Pidän liturgiaosuuk-
sista, kun ne toteutetaan ajatuksella, eikä 
ulkokohtaisesti.” Ehkä siksi, että Marja-
Liisa Villikka lukee Raamattua, hän odot-
taa saarnoilta enemmän kuin usein saa. 
Hänen mielestään on hyvä, että messussa 
luetaan ihan suoraan Raamattua. ”Mutta 
saarnoissa odottaisin enemmän sanan-
selitystä ja tietoa taustoista, ovathan 
saarnaajat teologeja.  Voisi olla enemmän 
keskustelutilaisuuksia, jossa voisi kysyä ja 
keskustella Raamatun aiheista.”

Marja-Liisa Villikka käy messussa kotikir-
kossaan silloin, kun ei ole viettämässä tal-
viaikaa Aurinkorannikolla Espanjassa. Siel-
lä kirkko on aina täynnä, mutta Suomessa 
läsnä on ehkä kourallinen ihmisiä.
”Se surettaa minua. En tiedä, mistä se 
johtuu. Ainakin aikaa luulisi olevan, koska 
vapaa-aika on lisääntynyt. Vai onko sit-
tenkin vikaa tilaisuuden sisällössä jotain, 
mikä ei houkuttele? Jos ravintola on tyh-
jä, se ei houkuttele, vaan saa epäilemään, 
onko hinta–laatu -suhde kohdallaan tai 
huono ruoka. Pitäisikö messuun ehkä 
saada enemmän eloa? Messun toteuttajat 
esitellään nykyisin hyvin.” Messua toteut-
tavat vaihtuvat papit, eikä heitä opi tunte-
maan henkilökohtaisesti. Vapaaehtoisten 
laittamilla kirkkokahveilla voi keskustella 
ja tutustua toisiin. Marja-Liisan mielestä 
kirkko on kodikas ja hän toivoo messujen 
jatkuvan Munkkiniemessä.

”Hiljaisuus ja hartaus ovat minulle tärkei-
tä. Ihmisten määrällä ei ole ehkä suurta-
kaan merkitystä, kun tulee kohtaamaan 
Jumalaa.” Kirkkoon on helppo poiketa 
myös muuten kuin messuun. Viipymään 
hiljaisuudessa, vaikka vain ihan yksin.

Munkkiniemen kirkolle 
pääsee hyvin julkisilla 
liikennevälineillä, mutta 
sinne ei eksy vahingossa. 

Sen verran vaatimattomasti ja itsestään 
melua pitämättä kirkko asettuu alueen 
muiden rakennusten joukkoon.
”Minulle on tärkeää, että omalla asuin-
alueella on kirkko. Valitettavasti näyttää 
siltä, että kirkon ja kyläkulttuurin yhteys 
on Suomessa häviämässä kansainvälisty-
misen myötä”, sanoo Marja-Liisa Villikka. 
Hän saapuu sunnuntaina kello 13 alkavaan 
messuun kävellen. Koti on suunnilleen ka-
dun toisella puolen.

Marja-Liisa tottui kuuntelemaan naapuris-
ta kuuluvia kirkonkelloja ja ymmärtämään 
niiden viestejä lapsuudessaan Jämsänkos-
kella. Hän kävi pyhäkoulua. Uskovaisen 
mummon kanssa hän kävi joskus myös 
vapaakirkon tilaisuuksissa. Opiskelutove-
rien kanssa tie vei helluntaiseurakuntaan. 
Sieltä löytyi puolisokin. Myöhemmin Mar-
ja-Liisa palasi lapsuuskirkkonsa jäseneksi 
toisen puolisonsa myötä. ”Luterilaisen 
messun hiljaisuus ja pyhyys tuntuu hyväl-
tä. Voit olla omine ajatuksinesi sellaisena 
kuin olet. ”
Munkkiniemen kirkkorakennuksen sisä-
puolella voi vastassa olla yllätys. Kun avaa 
oven kirkkosaliin, ei oikein tiedä, onko kir-

Minun messuni ...

Marja-Liisa Villikka 
viihtyy Munkkinie-
men kirkossa. Teksti Ulla-Maija Vilmi

Kuva Päivi Lipasti

MU2013_Yhteys_ORIG_1311_klo22_MMN.indd   8 11/13/2013   10:16:33 PM



 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.  Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen 
ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, 
sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pe-
lätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla 
hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli 
toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 
hän rakastaa.Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan ve-
roluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa 
Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona 
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Messu metalliristin alla

Munkkiniemen seurakunnassa metallimes-
suja on ollut tänä syksynä jo kahdesti. Ensi 
vuoden puolella suunnitelmissa on järjestää 
messu säännöllisesti kerran kuussa. 

Metallimessu on vastannut ihmisten tar-
peeseen uudenlaisesta ja oman aikamme 
yhtä suosittua musiikinlajia käyttävästä 
messusta. Tapahtumalle on ollut sosiaalista 
tilausta. Kekäläinen kertookin, että kristilli-
nen metallimusiikki kiinnostaa, sillä on oma 
suuri kannattajakuntansa. Messujen aikana 
kirkot ovat lähestulkoon täyttyneet eri puo-
lilla Suomea. 

Metallimessussa kävijöitä ovat tutkineet 
Helsingin yliopiston ja Diakonia-ammatti-
korkeakoulun opiskelijat opinnäytetöinään. 
Osallistuvien ikähaarukka on ollut parista 
kuukaudesta aina yli 90-vuotiaisiin. Kes-
kiverto messuun osallistuja on 47-vuotias 
nainen. Vastoin yleistä luuloa, messu ei siis 
ole pelkästään nuorten juttu, se kiinnostaa 
kaikenikäisiä naisia ja miehiä. 

”Mutta musiikki on se juttu”,  muistuttaa  
Kekäläinen.

Metallimessu löysi nopeas-
ti omat ystävänsä. Seit-
semän vuoden aikana 
messuja on järjestetty 

eri puolilla Suomea jo reilut sata. Myös 
Ruotsissa on jo käyty. Mutta ei tämän näin 
pitänyt mennä. 

Vuoden 2006 kesäkuussa Temppeliaukion 
kirkko täyttyi ääriään myöten kristillisestä 
hevimusiikista innostuneesta yleisöstä. 
Kirkkosaliin ahtautuneiden, lähes 800 
osanottajan lisäksi ulkopuolelle jäi use-
ampi sata. ”Kun messu oli kerran pidetty, 
me järjestäjät ajattelimme, että tämä oli 
sitten tässä”, kertaa alun tapahtumia Haka 
Kekäläinen. Mutta pyyntöjä messun uusi-
misesta alkoi tulla tsunamin lailla: niiltä 
ihmisiltä, jotka jäivät ovien ulkopuolelle, 
kirkossa olleilta ja sitten sellaisilta, jotka 
olivat kuulleet asiasta. 

”Yleisön pyynnöstä tämä on mennyt 
tähän malliin”, sanoo Kekäläinen, Pitä-
jänmäen seurakunnan diakoniapastori. 
Omaa osuuttaan uudenlaisen messun 
ideoimisessa hän ei haluaisi korostaa. On-
pahan vain ollut yhtenä mukana silloin, 
kun kirkon tilaisuuksissa on pohdittu he-
vimusiikin sopimista kirkon tilaisuuksiin. 
Metallimessu-nimen isäksi hän kuitenkin 
tunnustautuu. 

Metallimessu  
to klo 19 Munkkivuoren kirkko 
keväällä 30.1., 27.2., 27.3., 17.4.
www. metallimessu.com

Kuvat ja teksti Hilkka Jukarainen.

Minun messuni ...
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 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
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toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
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Minun messuni ...

Kotiryhmäverkosto löysi itselleen pesän Munkkivuoresta

On sunnuntai-ilta, kello käy 
kohti viittä. Munkkivuoren 
kirkko näyttää taas täyt-
tyvän. Tulijat ovat monen 

ikäisiä. Joukossa on lapsiperheitä. On 
alkamassa Kotiryhmäverkoston messu. 
Munkkiniemen seurakunnan kanssa teh-
dyn sopimuksen mukaisesti verkoston työ 
alueella on seurakunnan työtä.  

Musiikkiryhmä käynnistelee soittoaan. 
Ylistyslaulujen sanat heijastetaan kirkon 
seinälle. Juontajat kertovat välillä, mitä 
messussa tapahtuu. Samoin jotain siitä, 
miten itse löysi uskon, mitä usko on omas-
sa elämässä ja kuinka tärkeää on rukoilla 
sairaiden parantumisen puolesta. 
Ylistyslaulujakso kestää puolisen tuntia. 
Sen jälkeen tilaisuuden lapset lähetetään 
siunauksin omiin ohjelmiinsa. Leikki-ikäi-
sille on tarjolla oma ohjelmansa, ja isom-
mille niin ikään omansa.

”Verkostomessuissa lapset on otetaan hy-
vin huomioon. Heille on tarjolla askarte-
lua, laulua, leikkiä ja muuta viriketoimin-
taa. Ei lapsi jaksaisi olla paikallaan kahta 
tuntia. Olen käynyt verkoston messuissa 

2000-luvun alusta alkaen. Tulemme vai-
moni kanssa tänne 8-vuotiaan poikamme 
kanssa”, kertoo Juha Karilainen. 

Lasten lähdettyä alkaa saarna. Verkostos-
sa sitä sanotaan myös opetukseksi. Tällä 
kertaa sen pitää verkoston pappi Riikka 
Ruokonen. Hän puhuu anteeksiantami-
sesta, armosta ja armottomuudesta. Puhe 
sisältää monta esimerkkiä tavallisesta elä-
mästä. Puhe kestää liki 30 minuuttia.
Kun on aika kerätä kolehti, juontajat ko-
rostavat, että Kotiryhmäverkosto toimii 
vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Sillä 
on kuusi työntekijää, joista kolme on pää-
toimisia.
Lapset palaavat kirkkoon ennen ehtoolli-
sen vieton alkamista voidakseen osallistua 
sille perheidensä kanssa.  Ehtoollisen toi-
mittaa pappi. Hänen kanssaan sitä jakavat 
vapaaehtoiset.

”Kunkin messun järjestämisestä vastaa 
aina kaksi solua kerrallaan. Järjestelyihin 
osallistuu noin 25-30 vapaaehtoista joka 
kerta. Verkostossa toimii 50 solua, joissa 
on yhteensä 300 jäsentä. Arviolta 80 pro-
senttia messun kävijöistä on solujen jäse-

niä. Toki toivotamme tervetulleiksi muut-
kin, etenkin lähialueen ihmiset”, Riikka 
Ruokonen muistuttaa.

Messun päätyttyä voi halutessaan mennä 
kirkon etuosaan ja pyytää sinne kokoon-
tuneita verkostolaisia rukoilemaan puo-
lestaan. Kirkkosalin perälle on järjestetty 
oma pöytä uusia kävijöitä varten. Verkos-
toinformaation lisäksi tarjolla on mehua 
ja piirakkaa. Kirkkokahveja on kirkolla toki 
tarjolla muillekin osanottajille.

Juha Karilainen on vetänyt pitkään mies-
ten solua, joka kokoontuu kerran viikossa. 
Solu tekee ulospäin suuntautuvaa työtä 
pitämällä keskustelukerhoa Kaunialan so-
tavammasairaalassa kolmen viikon välein.
”Aluksi puhuttiin sotajuttuja, mutta myö-
hemmin siirryttiin hengen asioihin. Ne 
koetaan selvästikin tärkeiksi. Nykyään 
osanottajat huomauttavat, että alkaa olla 
aika siirtyä asiaan”, Juha Karilainen kertoo.
Myös esimerkiksi Love People palveluta-
pahtumat Narinkkatorilla ovat verkoston 
ulospäin suuntautuvaa toimintaa.

Teksti Ulla-Maija Vilmi Kuvat Antti Äkräs

Pikkukuvassa Kotiryhmäverkoston toiminnanjohtaja 
Petri Patronen ja poikansa Luukas.
Isossa kuvassa messu Munkkivuoren kirkossa. 

Kotiryhmäverkoston messu  
joka toinen su klo 17  Munkkivuoren 
kirkko  www. verkosto.net
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 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.  Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen 
ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, 
sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pe-
lätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla 
hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli 
toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 
hän rakastaa.Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan ve-
roluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa 
Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona 
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aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran 

on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 
hän rakastaa.Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan ve-
roluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa 
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Minun messuni ...

”Rukouksessa avautuu yhteys”

On tiistai ja Munkkivuoren 
kirkossa alkaa Ulla-Chris-
tina Sjömanin esiruko-
usrukousilta. Förbön och 

tack, esirukous ja kiitos -ilta on ruotsin-
kielisen Petrus församlingin toimintaa.
Jo tuntia aiemmin kirkon oven edessä 
jonottaa ihmisiä. Mahtuvatko kaikki 
sisälle? Kirkon sisällä ovat tilaisuuden 
järjestelyt meneillään. Jonon puheen-
sorinasta erottuu venäjänkielinen kes-
kustelu. 

”Meillä on menossa 40-vuotisjuhla-
vuosi. Seurakunnan lehtorina toiminut 
Ulla-Christina Sjöman aloitti illat tam-
mikuussa 1973. Jo alkuaikoina illoista 
tuli kaksikielisiä”, kertoo kirkkoherra 
Bengt Lassus toivottaessaan ihmisiä 
tervetulleeksi. Hän  myös juontaa illan.
Mauno Rostamo sanoo tottuneensa 
kaksikielisyyteen.” Hän on käynyt il-
loissa vuodesta 1985. Sitä ennen hän 
osallistui kotikirkossaan Espoonlah-
dessa rukouskokoukseen. ”Koin kirkon 
penkissä yhtäkkiä, että olen saanut 
kaikki syntini anteeksi. Se yllätti mi-
nut. Sen jälkeen lähdin Ulla-Christinan 
kokouksiin.” Jossain vaiheessa 1990-lu-
kua Rostamo kävi esirukousilloissa har-
vemmin, mutta vuosituhannen vaih-
teesta alkaen taas säännöllisemmin. 
”Sairastin viidesti vakavaa sairautta. 
Olen saanut lääkäreiltä ja rukousilloista 
valtavasti apua ja tukea. ”

Kirkko täyttyy ihmisistä. Kaikki sentään 
mahtuvat. Kirkkoherra esittelee illan 

kulkua.n”Jaossa on lappuja, joihin voi 
kirjoittaa rukousaiheita, ja ne kootaan 
Ulla-Christinan rukoiltavaksi. Ennen 
yhteistä rukousta luetaan Raamat-
tua, lauletaan ylistyskuoron johdolla 
ja kuullaan saarna”, selostaa Lassus ja 
esittelee sielunhoitotiimin jäsenet. 
”Tilaisuuden jälkeen halukkaat voivat 
jutella tiimiläisten kanssa. Heissä on 
seurakunnan työntekijöitä ja vapaaeh-
toisia, joiden joukossa on myös mielen-
terveyden ammattilaisia. Heitä sitoo 
vaitiolovelvollisuus.”

Kun tilaisuus etenee rukoilemiseen, 
Ulla-Christina Sjöman aloittaa kiitos-
aiheilla. Moni on saanut helpotusta 

sairauteensa tai parantunut kokonaan. 
Pariskunta odottaa vihdoinkin kaipaa-
maansa lasta.
”Kymmenet kiitosaiheet todistavat sii-
tä, että Jumala toimii. Jumala ei halua, 
että ihminen sairastuu, vaan päinvas-
toin, että hän paranee ja saa rauhan”, 
sanoo Rostamo. Hän pitää sairaiden 
puolesta rukoilemista erittäin tärkeänä 
ja ajattelee esirukoilemista tehtävänä, 
jota hän toteuttaa rukousilloissa, vaik-
ka näyttäisikin vain istuvan penkissä. 
”Rukouksessa avautuu yhteys Juma-
laan”, hän sanoo.

Teksti Ulla-Maija Vilmi
Kuva Päivi Lipasti

Kaipaatko lauluiloa elämääsi?
Tule Munkkiniemen kirkkokuoroon!
Harjoitukset torstaisin klo 18-19.30 alkaen 16.1.2014 Munkkiniemen 
kirkossa kanttori Kaisa Sidoro�  n johdolla.
Aiempi kuorolaulukokemus ei ole välttämättömyys,
into ja halu laulaa yhdessä sitäkin tärkeämpää!
Tervetuloa nauttimaan musiikista! 

Ulla-Christina Sjömanin 
esirukousilta 
 – Förbon och tack
joka toinen ti klo 19 
Munkkivuoren kirkko. 
www.petrusforsamling.net/
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 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
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sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
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toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
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Kauneimmat joululaulut 

8.12.  klo 15  Munkkivuoren kirkko, Lasten kauneimmat joululaulut

9.12.  klo 18  Munkkivuoren kirkko, erityisesti omaishoitajille perheineen

11.12.  klo 18  Munkkiniemen kirkko

15.12.  klo 15  Lehtisaaren kappeli, Saariston joulujuhla ja puuro.

 19.12.  klo 18  Munkkivuoren kirkko

Joulu saapuu jokaiselle, 

lapselle ja aikuiselle

Haluatko ilahduttaa vähävaraista 

seurakunnan alueella asuvaa? 

Munkkiniemen seurakunnan diakoniatyö on 

kerännyt 50 seurakunnan alueella asuvien 

vähävaraisten perheiden lasten ja aikuisten 

lahjatoiveita. Sinulla on mahdollisuus valita 

yksi tai useampi pieni lahjatoive kirkkosaliin 

valmistetusta lahjatoivepuusta. Lahjojen tulee 

olla uusia tai itse tehtyjä (arvoltaan max 50 €). 

Toiveet ovat noudettavissa joulupuusta 

Munkkivuoren kirkosta 1. adventtina 

1.12. klo 11 alkavan messun yhteydessä. 

Tied. diakonissa Mia Salmio p. 09 2340 5128.
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