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Yläkomeromme joululaatikosta kaikenlaisten punaisten, valkoisten ja vihreiden koris-
teiden joukossa on rykelmä ohutta metallista kultalankaa. Täpötäydessä laatikossa  
se tuppaa takertumaan enkelien siipiin ja lampaiden villoihin. Kun avaan tuon laatikon 
adventin alkaessa, selvittelen ensin nuo kultalangat irti kaikesta muusta. Sitten otan 
esille nelihaaraisen adventtikynttelikön ja kaikki pienet enkelikoristeet. Muu saa vielä 
jäädä odottamaan joulua, myös tuo kultalanka, joka jouluaattona selvitellään uudel-
leen ja levitellään kuusenoksille kimaltelemaan. 

Tuon kultalangan myötä mietin luottamusta – käsissäni sykeröllinen ”luottamuksen 
kultalankaa”.  Useinkaan en ole saanut jouluaattoon mennessä valmistelluksi kaikkea 
sitä moninaista, mitä taas olin ajatellut. Aattoiltana selvitellessäni tuota lankavyyhtiä 
mietin: Ei haittaa. Joulu tulee valmistelematta tai valmistellen. Se tulee, koska tulemi-
nen ei ole ihmisestä kiinni, vaan Jumalasta. 

“Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo ja ehtii, vaan se että Jumala armahtaa.” 
(Room. 9:16) 

Betlehemin ensimmäistä joulua ei valmisteltu. Se tuli yllätyksenä. 
Paimenet olivat arkityössään ja yhtäkkiä enkelit olivat kertomassa heille ihmeestä. 
Jumala yllätti. Silloin ja yhä joulu on joulun sanoman kohteeksi joutumista. 
Me emme valmistautumisellamme saa aikaan Jumalan tulemista luoksemme. 
Voimme korkeintaan vähän odottaa, rukoilla ja pelätä. 
Joulu ei ole sitä, että ihminen keksii sanoja joulusta. 

Joulu on sitä, että Jumala sanoo meille. 
Joulu alkaa siitä, että Jumala tulee ja puhuu meille. 
Joulu on pysähtymistä miettimään sitä, mitä kerran Betlehemissä tapahtui 
ja mitä siitä meille on sanottu. 
Joulu on uskoa Jeesuksen tuomaan ihmeelliseen valoon. 
Se on luottamista siihen, että Jumala pitää huolen. 
Jouluyön ihmeellinen valo yltää kaikkialle. Se tuo toivoa ja luottamusta 
sinne, missä on ehditty valmistella, ja sinne, missä ei ehditty tai jaksettu. 
Joulu annetaan meille lahjaksi, meille lahjoitetaan luottamus ja toivo. 

Siunattua adventtiaikaa ja riemullista joulujuhlaa!

Hetu Saarinen
nuorisotyönohjaaja

Jouluajatusteni virittäjinä kaksi kirjaa: 
Eero Huovinen: Pitkä ilo - Joulun evankeliumi (WSOY 2002) 
Juhani Rekola: Ilo pimeydessä (Kirjapaja 2013)
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JOULUPUUKERÄYS
Haluatko tuoda jouluiloa Munkkiniemen seurakunnan 

alueella asuvalle vähävaraiselle? 

Seurakuntamme alueella asuu ihmisiä, jotka esim. työttö-

myyden tai sairauden vuoksi sinnittelevät pienillä tuloil-

la. Tiedossamme on lapsia, jotka ilman ulkopuolisten tu-

kea saattaisivat tänä jouluna jäädä ilman joululahjaa. Voit 

ottaa toiveen joulupuusta sunnuntaina 30.11. klo 11  

alkavassa messussa Munkkivuoren kirkossa. Sisältä löydät 

tiedon tytöstä tai pojasta ja iästä ja lahjatoiveesta. 

Voit hankkia lahjan (enintään 50 €). Toimita lahjasi torstaihin 

11.12. mennessä kirkkoherranvirastoon ma, ti, to ja pe 

klo 9-13, ke klo 14-17,  Raumantie 3. Kiinnitä paketoituun lah-

jaan kuusesta saamasi numeroitu lappu. Näin diakoniatyön-

tekijät osaavat toimittaa lahjan oikealle lapselle. Lisätietoja 

Mia Salmio p. 09 2340 5128.  Kiitos lahjoituksestasi! 

Siunattua Joulua!

 

Kari Leikko syntyi Turussa, mutta jo nel-
jän kuukauden ikäisenä hänestä tuli laut-
tasaarelainen. Ensimmäinen opinahjo oli 
Myllykallion kansakoulu Lauttasaaressa. 
Ylioppilaslakki painettiin päähän Helsin-
gin Lyseossa, maineikkaassa silloisessa 
poikakoulussa Ressussa vuonna 1970.
Kun Kari valmistui teologian maisteriksi 
Helsingin yliopistosta, papin paikka oli 
haussa mm. Munkkiniemessä, johon hän 
tuli valituksi. Reilut 37 vuotta on vieräh-

tänyt täällä. Aika on siirtyä ansaitulle 
vapaalle, eläkkeelle, näinhän sanonta 
kuuluu. Karin tuntien, paljon mielenkiin-
toista on vielä edessä.

Palataan ajassa taaksepäin
Kun Kari sai papin viran Munkkiniemes-
tä, työyhteisö ja seurakuntaväki ottivat 
Leikon pariskunnan lämpimästi vastaan. 
Virka-asuntokin järjestyi edesmenneen 
kirkkoherran asunnosta, jossa oli kuusi 
huonetta ja keittiö. Nuori pariskunta toi 
pirttikaluston ja makuulaverin. Turhan 
isosta kodista päästiin sittemmin Riihi-
tien ja Tammitien kulmaukseen, jossa 
perhe asui lähes kaksikymmentä vuotta. 
Kun lapset muuttivat kotoa pois, asetut-
tiin omaan Munkkivuoren kotiin.
Munkkiniemen ja Munkkivuoren seu-
rakuntien yhdistyminen on ollut Karin 
mukaan vaikea asia,  molempien seu-
rakuntien väen kuin myös seurakuntien 
työntekijöiden kannalta. Jotakin pienten 
seurakuntien kodikkuudesta on mene-
tetty. Toivottavasti erilaisista mielipiteis-
tä huolimatta me kaikki voisimme tuntea 
nykyisen Munkkiniemen seurakunnan 
omaksemme.

Mitä papin työ on pitänyt sisällään?
Karin mielestä hyvin monenlaista kaiken 
ikäisten parissa. Erityisen mieluista on ol-

lut toimia lasten ja nuorten kanssa. Tun-
tuu siltä kuin aina nuortuisi muutamalla 
vuodella oltuaan nuorten kanssa leirillä. 
Kirkollisissa toimituksissa on tullut tavat-
tua tuhansia ihmisiä. Raskainta on ollut 
omaisten kanssa saattaa lasta tai nuor-
ta ennenaikaisesti hautaan. Silloin kai 
pappia juuri eniten on kuitenkin tarvittu. 
Tänä päivänä hallinnolliset tehtävät luke-
mattomine pitkine kokouksineen vievät 
liikaa aikaa. Ajan voisi käyttää mielek-
käämmin jumalanpalveluksiin valmis-
tautumiseen ja ihmisten kohtaamiseen 
kirkollisissa toimituksissa - miksei myös 
kulkiessa munkinseudun raiteilla. Tätä 
mieltä olen myös minä, toivoisin näke-
väni seurakuntamme papit kohtaamassa 
ihmisiä, antautumassa keskusteluun us-
kon ja elämän kysymyksissä satunnaises-
sakin tilanteessa ja ympäristössä.

Mitä Kari Leikko toivoo nyt avautu-
vasta vapaudesta? 
Terveitä vuosia, puuhastelua lastenlas-
ten kanssa ja purjehdusta avoimilla ve-
sillä. Kirkossakin tulee varmasti käytyä. 
Marjut-vaimon toive toteutuu, kun Karin 
kiireinen työ arki-iltoineen ja viikonlop-
puineen nyt loppuu. Neljänkymmenen 
vuoden yhteiselo jatkuu seuraten neljän 
lapsenlapsen varttumista.

Teksti: Helena Leinonen

Kari Leikko Munkkiniemen pappina vuodesta 1977
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PERJANTAI 28.11.
klo 9.30 Leikkipuisto Ulvila
Adventtihartaus 
Tarja Frilander, Kaisa Sidoroff,  
Rauna Mannermaa, Risto Kultala

LAUANTAI 29.11.
klo 12 Munkkivuoren ostoskeskuksen aula
Joulunavaus ja Hoosianna yhteis-
lauluna
Leo Glad ja Kaisa Sidoroff
järj. Munkin yrittäjäyhdistys ja seurakunta

1. ADVENTTISUNNUNTAI 
30.11. 
klo 10 Lehtisaaren kappeli
Messu ja Hoosianna
Elise Rinne, Senni Valtonen

klo 11 Munkkivuoren kirkko
Messu ja Hoosianna
Tarja Frilander, Kaisa Sidoroff;  
Markku Renko, trumpetti.  
Joululahjapuu. Kirkkokahvit

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu ja Hoosianna
Tarja Frilander, Senni Valtonen

klo 17 Munkkiniemen kirkko
Jumalan perheväen  
adventtihartaus ja iltapala
Tarja Frilander, lapsikuoro Kaisa Sidoroffin 
johdolla.
“Keppiaasiratsastus” kirkon lähi-
ympäristössä alkaen klo 16.30.

PERJANTAI 5.12.
klo 10 lähtö Sanoma Magazinen  
edestä, Lapinmäentie 1
Reipas ulkoliikuntaryhmä +65  
– Pikku-Huopalahden kierros

ITSENÄISYYSPÄIVÄ  6.12.
klo 11 Munkkiniemen kirkko
Sanajumalanpalvelus
Sinikka Peltohaka, Senni Valtonen;  
Soitinyhtye Puhallus. Kirkkokahvit

klo 12.15 Munkkiniemen  
sankarihaudalla
Seppeltenlasku
Sinikka Peltohaka, Senni Valtonen, 
Soitinyhtye Puhallus

2. ADVENTTISUNNUNTAI  
7.12.
klo 11 Munkkivuoren kirkko
Messu
Elise Rinne, Kaisa Sidoroff;  
Riku Salminen, baritoni

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu
Elise Rinne, Senni Valtonen

klo 17 Munkkivuoren kirkko
Messu
Kotiryhmäverkosto, verkosto.net

KESKIVIIKKO 10.12.
klo 13 Munkkivuoren seurakuntatalo
Keskiviikkokahvit ja joulujuhla

klo 18 Munkkivuoren kirkko
Arkimessu
Jouni Hartikainen, Senni Valtonen

LAUANTAI  13.12.
klo 12–14 Munkkiniemen kirkon aula
Myyjäiset
Mukana Munkkiniemen Martat ja 
seurakunnan lähetystyö, SPR

3. ADVENTTISUNNUNTAI  

MAANANTAI 1.12.
klo 10 Munkkivuoren seurakuntatalo
Tuolijumppaa ikäihmisille

klo 13 Munkkivuoren seurakuntatalo
Merimieskirkkopiiri

klo 16–18 Munkkiniemen kirkko
Rukouspalvelu
Läsnä on henkilöitä, jotka rukoilevat puoles-
tasi.

klo 18.30 Munkkivuoren seurakuntatalo
Kirjallisuuspiiri
Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys,  
WSOY, alustus Kati Lind

TIISTAI 2.12.
klo 13 Munkkiniemen kirkon aula
Olohuone ja kahvila

KESKIVIIKKO 3.12.
klo 9.30–11.30 Munkkivuoren seurakunta-
talo
Avoin päiväkerho

klo 13 Munkkivuoren seurakuntatalo
Keskiviikkokahvit – aiheena Jean Sibelius

klo 15–16.30 Munkkiniemen kirkon kerhotila
Ensilapsikerho

TORSTAI 4.12. 
klo 10.15 Lehtisaaren kappeli
Raamattupiiri

klo 13 Munkkiniemen kirkon aula
Eläkeläisten kahvihetki

klo 15–16.30 Munkkiniemen kirkon kerho-
huone
Avoin päiväkerho

Joulunajan tapahtumia
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21.12.
klo 11 Munkkivuoren kirkko
Kauneimmat joululaulut -messu
Sinikka Peltohaka, Kaisa Sidoroff; 
Satu Honkala, sopraano

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Kauneimmat joululaulut -messu
Sinikka Peltohaka, Kaisa Sidoroff, Senni 
Valtonen

JOULUAATTO 24.12.
klo 13 Munkkiniemen kirkko
Lasten ja perheiden aattohartaus
Tarja Frilander, Kaisa Sidoroff

klo 15 Munkkiniemen kirkko
Aattohartaus
Leo Glad, Senni Valtonen

klo 15 Munkkivuoren kirkko
Lasten ja perheiden aattohartaus
Tarja Frilander, Kaisa Sidoroff

klo 16 Munkkivuoren kirkko
Aattohartaus
Elise Rinne, Kaisa Sidoroff

klo 16 Lehtisaaren kappeli
Aattohartaus
Jouni Hartikainen, Senni Valtonen

klo 23 Munkkiniemen kirkko
Jouluyön kynttiläkirkko
Jouni Hartikainen, 
Senni Valtonen

JOULUPÄIVÄ 25.12.

klo 8 Munkkivuoren kirkko
Joulukirkko
Jouni Hartikainen, Senni Valtonen

TAPANINPÄIVÄ 26.12.
klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu
Elise Rinne, Kaisa Sidoroff

SUNNUNTAI 28.12.
klo 11 Munkkivuoren kirkko
Messu
Tarja Frilander, Kaisa Sidoroff

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu
Tarja Frilander, Kaisa Sidoroff

UUDENVUODENPÄIVÄ 
1.1.2015
klo 13 Munkkiniemen kirkko
Sanajumalanpalvelus
Jouni Hartikainen, Senni Valtonen

SUNNUNTAI 4.1.
klo 11 Munkkivuoren kirkko
Messu
Elise Rinne, Kaisa Sidoroff 

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu
Elise Rinne, Kaisa Sidoroff

LOPPIAINEN 6.1.
klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu
Tarja Frilander, Senni Valtonen

14.12.
klo 11 Munkkivuoren kirkko
Messu
Tarja Frilander, Senni Valtonen

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Messu
Tarja Frilander, Senni Valtonen

klo 15 Lehtisaaren kappeli
Saariston joulujuhla, puurojuhla 
ja kauneimmat joululaulut
Tarja Frilander, Senni Valtonen

klo 12–17 Seurasaari
Joulupolku
Munkkivuoren iltapäiväkerholaiset 
esittävät joulukuvaelman
joulupolku.net

MAANANTAI  15.12.
klo 10 Munkkiniemen kirkko
Lasten joulukirkko
Tarja Frilander, Kaisa Sidoroff
Tervetuloa kerhoissa, päiväkodeissa ja 
kotihoidossa olevat lapset hoitajineen.
Päiväkotien lapset esiintyvät. Nyyttärit 
avoimessa päiväkerhossa. 

KESKIVIIKKO 17.12.
klo 9.30 Munkkivuoren kirkko
Lasten joulukirkko
Tarja Frilander, Kaisa Sidoroff
Tervetuloa kerhoissa, päiväkodeissa ja 
kotihoidossa olevat lapset hoitajineen.
Päiväkotien lapset esiintyvät. Nyyttärit 
avoimessa päiväkerhossa. 

TORSTAI 18.12.
klo 10 Lehtisaaren kappeli
Lasten joulukirkko
Tarja Frilander, Kaisa Sidoroff
Tervetuloa kerhoissa, päiväkodeissa ja 
kotihoidossa olevat lapset hoitajineen.

4. ADVENTTISUNNUNTAI 
Musiikkikooste 

seuraavalla 
aukeamalla 

s. 6–7

Joulunajan tapahtumia

Joulunajan
tapahtumia
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Joulunajan musiikkia Joulunajan musiikkia

Munkkivuoren kirkko, Raumantie 3   *   Munkkiniemen kirkko, Tiilipolku 6   *   Lehtisaaren kappeli, Papinpöydänkuja 4 Munkkivuoren kirkko, Raumantie 3   *   Munkkiniemen kirkko, Tiilipolku 6   *   Lehtisaaren kappeli, Papinpöydänkuja 4

PERJANTAI 28.11.
klo 18 Munkkivuoren kirkko
Joulua ootellessa
Helsingin Kannelkuoron joulukonsertti
joht. Lenne Mitt
Kaisa Sidoroff, urut
Vapaa pääsy, ohjelma 8€ kuorolaisilta ja ovelta
 

Suomen 
Kodály-kuoro

Maria 
Kuivinen

Jonna 
Imeläinen

PERJANTAI 19.12.
klo 19 Munkkivuoren kirkko
Keskellä liljain ja ruusujen
Joulukonsertti Hyvä Joulumieli 
-keräyksen tukemiseksi. Esiintyjät:
Hannele Honkavirta, laulu
Annuliina Ikäheimo, laulu
Lauri Honkavirta, piano
Ohjelmassa mm. Bach, Mendels-
sohn, Wolf, Palmgren, Mozart.
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 
 
MAANANTAI 22.12.
klo 18 Munkkiniemen kirkko
Joulukonsertti
Timo Alakotila, piano
Maria Kalaniemi, harmonikka
Senni Valtonen, kantele
Nykykansanmusiikkia, virsiä ja  
improvisaatiota.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€ 
 

Senni 
Valtonen

Maria 
Kalaniemi

Timo 
Alakotila

Aito ja alkuperäinen joulumusiikin 
suosittu radiokanava, Toivontuot-
tajien Jouluradio, soi ensimmäi-
sestä adventista 30.11.2014 alkaen 
loppiaiseen 6.1.2015 asti.

Tarjolla on monipuolinen vali-
koima joulumusiikkia meiltä ja 
maailmalta. Nettisivujen kautta 
voi kuunnella pääkanavan lisäksi 
seitsemää erilaista joulumusiikki-
kanavaa.

•

Pikku jouluradio lapsille ja 
lapsenmielisille        Julradion 
suomenruotsalaista ja skandinaa-
vista joululaulu        Kauneimmat 
joululaulut -kanavalla rakaste-
tuimmat joululaulut        X-mas 
-kanavalla kevyen musiikin 
jouluhelmet        Rouhea joulu 
-kanava soittaa rokahtavimmat 
joulukappaleet pilke silmäkul-
massa       Klassinen joulu 
klassisen musiikin joulukattauk-
sen        Jõuluraadio vironkielistä 
joulumusiikkia. 

FM-taajuudet 2014:

Helsinki 102 MHz
Espoo 103,1 MHz
Vantaa 103,1 ja 102,0 MHz.

•
•

•

•
•

Joulunajan 
musiikkia

Muut joulunajan 
tapahtumat 

s. 4–5

Reeta Laurila ja
Karoliina Koponen

MAANANTAI 8.12.
klo 19 Munkkivuoren kirkko
Joulusta jouluun
Reeta Laurila, laulu 
Karoliina Koponen, piano
Vapaa pääsy, ohjelma 5€
 
TIISTAI 9.12.
klo 19 Munkkiniemen kirkko
Joulukonsertti
Balalaikkaorkesteri Kalinka
joht. Albina Parkkonen
solisteina Katja Harvala, laulu; 
Pekka Vihervirta, domra; 
Igor Gaisumov, balalaikka
Vapaa pääsy, ohjelma 10€
 
KESKIVIIKKO 10.12.
klo 18.30 Munkkiniemen kirkko
Suomen Kodály-kuoron 
joulukonsertti
joht. Julia Lainema
Vapaa pääsy, ohjelma 10€
 
TORSTAI 11.12.
klo 19 Munkkiniemen kirkko
Joulu! Konsertti 
Showkuoro Aventur, ei niin perin-
teinen tapahtuma, sopii kaikille. 
Ilmainen ennakkolippu Munkki-
niemen puistotie 15:sta. 
järj. Kiinteistömaailma Munkki-
niemi
 
LAUANTAI 13.12.
klo 18 Munkkivuoren kirkko 
Joulu ihanin ...
Naiskuoro Diskantti, 
johtaa Jonna Imeläinen. 
Taru Ritavesi, piano. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

KESKIVIIKKO 17.12.
klo 19 Munkkivuoren kirkko
Sekakuoro Procantuksen 
tunnelmallinen 
joulukonsertti
joht. Mirjam Kyrönseppä
Vapaa pääsy, ohjelma 10€

KAUNEIMMAT 
JOULULAULUT
su 7.12. klo 18  Munkkiniemen kirkko

su 14.12. klo 15  Lehtisaaren kappeli, 
Saariston joulujuhlan yhteydessä

to 18.12. klo 18 Munkkivuoren kirkko

la 20.12. klo 16 Munkkivuoren kirkko, 
Lasten kauneimmat joululaulut

su 21.12. klo 11 Munkkivuoren kirkko
Kauneimmat joululaulut –messu

su 21.12. klo 13 Munkkiniemen kirkko
Kauneimmat joululaulut –messu 

Naiskuoro
Diskantti

LAUANTAI 29.11.
klo 15 Munkkivuoren kirkko
Adventtikonsertti
Pepe Willberg, laulu
Anna Hanski, laulu
Annika Eklund, laulu
Pekka Rautio, säestys
Kaisa Sidoroff, säestys
Munkkivuoren ja -niemen ala-asteiden 
kuoro ja soitinryhmä. Tilaisuuden tuotto 
perinteisesti alueellisen nuoriso- ja van-
hustyön sekä sotaveteraanien hyväksi. 
Ohjelma 15 €.
Järjestää Lions Club Munkkivuori 

KESKIVIIKKO 3.12.
klo 18 Munkkivuoren kirkko
”Joulun kauneimmat laulut”
Jonna Imeläinen, sopraano
Maria Kuivinen , sopraano
Markku Nurminen, urut ja piano
Vapaa pääsy, ohjelma 10€
 

Kannelkuoro Balalaikkaorkesteri

Sekakuoro Procantus
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Vapaaehtoiset tulevat mukaan seurakunnan 
toimintaan yleensä kristilliseltä arvopohjalta 
kumpuavasta auttamisen halusta, kertoo dia-
konissa Leena Leppilahti. Munkkiniemen 
seurakunnassa toimii reilut sata seurakunta-
laista vapaaehtoistehtävissä eri alueilla. 
– Heistä valtaosa on naisia, haluaisin rohkais-
ta mukaan myös miehiä. Kaikille löytyy mie-
lekkäitä tehtäviä.  Ylipäätään vapaaehtoisia 
toivotaan lisää. Tällä hetkellä eniten tarvetta 
olisi kolmella toiminnan alueella.
 
– Sunnuntain messujen jälkeen seurakunta 
tarjoaa perinteisesti kirkkokahvit. Kahvirin-
keihin kaivataan lisää väkeä, ettei liian pal-
jon jäisi samojen henkilöiden vastuulle. Avun 
tarvetta on myös kuukausittain tarjottavalla 
diakonialounaalla ja viikoittain kokoontuvan 
olohuoneen kahvihetkessä.
 
Lisää vapaaehtoisia Leena Leppilahti toivoisi 
myös lähimmäispalveluun. 
– Kymmenkunta vapaaehtoista käy tapaa-
massa alueen yksinäisiä ihmisiä, vanhuksia tai 
esim. näkövammaisia. He ovat lähimmäisinä 
apua tarvitsevalle. Tapaamisten ei tarvitse olla 
säännöllisiä, myös kerta-apu on tervetullutta.
 
Kolmanneksi Leena toivoo lisää vapaaehtoi-
sia Munkkiniemen kirkon rukouspalveluun, 

jossa rukoillaan yhdessä rukousapua pyytävän 
kanssa, samoin rukoillaan myös seurakuntaan 
tulleiden esirukouspyyntöjen puolesta.
 
Sananmukaisesti vapaaehtoiset osallistuvat 
ja auttavat vapaaehtoisesti. Tehtävät katta-
vat laajasti eri toimintamuotoja. He avustavat 
messussa, valmistelevat tilaisuuksia, lähetys-
työn tapahtumia, keräyksiä. Näistä tunnetuin 
on yhteisvastuukeräys. Vapaaehtoiset tuovat 
taitonsa myös nuoriso-, lapsi- ja perhetyössä 
sekä musiikin eri alueille.
Lähimmäispalveluun osallistuvia ohjataan Hel-
singin seurakuntien yhteiseen koulutukseen, ja 
kotiseurakunnassa järjestetään yhteisiä tilai-
suuksia. Ne ovat osittain koulutusta, osittain 
vapaamuotoisempia virkistys- ja kiitostilai-
suuksia, Leena Leppilahti kertoo.
 
Hyvä vapaaehtoinen on sellainen henkilö, joka 
on löytänyt oman tehtävänsä ja on motivoi-
tunut. Seurakunnan vastuulla on sitten pitää 
huolta tuosta motivaatiosta.
– Luottamus puolin ja toisin on tärkeää. Lä-
himmäispalvelussa sitoudutaan myös vaitio-
loon.
Mutta kyllä innostunutkin saa olla, ihan niin, 
että ”vau, mä tykkään tehdä tätä.”

KUVA:
ARKISTO

Jos haluaisit toimia 
Munkkiniemen seurakun-
nan vapaaehtoisena, ota 

yhteyttä virastoomme tai 
leena.leppilahti@evl.fi. Teksti: Hilkka Jukarainen

 Seurakunnan puolesta 
kiitän kaikkia vapaaehtoi-
sia. Eritoten heitä, jotka 
antavat ja ovat  antaneet 
vuodesta toiseen paljon 
omaa aikaansa seurakun-
nan toiminnassa. Heidän 
apunsa on ollut korvaa-
mattoman tärkeää.

KUVA: HETU

UUSI LAPSIKUORO KUTSUU
Syksyllä aloittaneessa lapsikuorossa 
on ollut jo iso joukko 5–7-vuotiaita 
innokkaita laulajia, mutta mukaan 
mahtuu!  Kuoro harjoittelee 
keskiviikkoisin klo 16.30–17.15 
Munkkiniemen kirkossa 
kanttori Kaisa Sidoroffin johdolla.
Tammikuussa jatketaan 7.1. 
Tied. ja ilm. kaisa.sidoroff@evl.fi 

KAIPAATKO 
LAULUILOA ELÄMÄÄSI

Tule mukaan kirkkokuoroon! 
Et tarvitse aikaisempaa kuorolaulu-
kokemusta, lauluintoa sen sijaan 
sitäkin enemmän. Harjoitukset 
Munkkiniemen kirkossa torstaisin 
klo 18–19.30 alkaen 15.1. 
Tied. kanttori Kaisa Sidoroff, 
kaisa.sidoroff@evl.fi

KUVA: JARI OJALA

Vapaaehtoisilla on seurakunnan tuki Kiitollisuus on rukousta

Tuula Vainion elämässä rukous on ollut luonte-
vasti läsnä jo lapsuudesta lähtien. Hänen äitinsä 
piti pyhäkoulua ja kodissa rukoiltiin paljon. Pe-
rintönä kodista jäi luottamus Jumalaan. 
– Mutta on ollut hetkiä, jolloin saatoin vain 
muistaa lupauksen: ”Hän kuulee meidän ru-
kouksemme ja huokauksemme”. Psalmi 50:15 
on minulle Jumalan puhelinnumero, josta olen 
saanut vastauksen.
– Toivon, että ihmiset uskaltaisivat lähestyä Ju-
malaa, vaikka eivät esimerkiksi kuuluisi kirkkoon. 
Haluaisin rohkaista vanhempia, erityisesti isiä, 
tuomaan koko perheensä kirkkoon ja seurakun-
nan yhteyteen. 

Tuulan vapaaehtoistyö toteutuu rukouspalve-
lussa. Hän toimii maanantaisin klo 16-18 Munk-
kiniemen kirkossa rukouspalvelijana yhdessä 
toisen henkilön kanssa. Heitä sitoo vaitiolovel-
vollisuus.
– Rukous on ajatonta, eikä koskaan vanhanai-
kaista. Kuka tahansa voi tulla kirkkoon yhdessä 
rukoiltavaksi. ”Missä kaksi tai kolme on koolla 
Hänen nimessään, niin Jeesus lupaa olla heidän 
keskellään.” Lohtua tuo usein jo yhteinen läsnäolo.

Toinen auttamisen muoto on löytynyt puhe-
linpäivystyksestä. Tuula on ollut Radio Dein ru-
kouspuhelin päivystyksessä koko radiokanavan 
olemassaolon, 17 vuoden ajan. Päivystyspuhe-

limeen tulvii puheluita koko ajan. Siellä kerro-
taan mieltä painavista asioista tuntematto-
mana ja näkymättömänä. Ihmisten huolet 
ovat todellisia ja moniulotteisia.

Korvaamaton ja ainutlaatuinen vapaaeh-
toistyön muoto on Tuulan jo 22 vuotta 
kestänyt saattohoitotyö Terhokodissa. 
Siellä voi kulkea hoitohenkilökunnan 
rinnalla sekä tukea potilaita ja omaisia. 
Myös konkreettiseen työhön saa 
osallistua: avustaa petaamisessa,
 pukemisessa, syöttämisessä, 
ulkoiluttaa tai laulaa 
hartaudessa. 

– Joskus viimeisillä elämänsä 
hetkillä potilas kiittää tai 
puristaa kättäni. Toisinaan näissä 
tilanteissa olemme 
molemmat rukoilleet toistem-
me puolesta. Huoneessa on 
iloa, pyhyyttä ja 
kiitollisuutta. Ja tämä 
arvokas yhteinen 
hetki.”

Teksti ja kuva: 
Päivi Lipasti

KUVA:HETU SAARINEN
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Luottamusta ja kaverihetkiä Ihmisiä koottava yhteen toistensa avuksi

Seurakunnan tarjoamat palvelut tärkeitä

Jaakko Meretniemi, 38, on yksi 
kolmesta seurakuntaneuvostoon 
valituista miehistä. Uutta ”neu-
vosta” vähän ihmetyttääkin, että 
miehet näyttävät olevan siellä ko-
vin aliedustettuina.
- Vaalitulos on kuitenkin äänestä-
jien tahdon mukainen, historian 
ja yhteiskuntaopin lehtori muis-
tuttaa. Omia äänestäjiään herras-
mies muistaakin tässä yhteydessä 
kiittää.

Sosiaaliseksi itseään luonnehtiva 
Jaakko Meretniemi harrastaa po-

Jaakko Meretniemi on 
uusi luottamushenkilö seu-
rakuntaneuvostoon kaudelle 
2015-2018 

litiikkaa. Ensi keväänä on vuo-
rossa eduskuntavaalit, muita 
harrastuksia ovat purjehdus ja 
hiihto. 

Seurakuntaneuvoston ehdok-
kaaksi kahden lapsen isä ryhtyi 
syksyllä seurakunnan tarjoamien 
palvelujen vuoksi.
- Oman arkeni sujumisen kannal-
ta näillä palveluilla on ollut ihan 
keskeinen rooli, hän korostaa.  
Jos ja kun seurakunnan taloutta 
joudutaan leikkaamaan, ei ole 
samantekevää, mistä leikataan. 

En kannata juustohöylää, kaikki 
asiat kun eivät ole yhtä tärkeitä.

Erityisen tärkeänä Jaakko pitää 
taloustilanteen kiristyessä sitä, 
miten työntekijöitä kohdellaan. 
Seurakuntien maine työpaikkana 
ei ole paras mahdollinen ja niissä 
syntyneisiin ongelmiin tulisi kiin-
nittää enemmän huomiota.
- Olen toiminut Kirkkonummen 
kunnan päätoimisena työsuoje-
luvaltuutettuna parisen vuotta, 
ehkä minulla olisi näihin asioihin 
jotain annettavaa.

Teksti: Hilkka Jukarainen

Antin ja Arin tapaamiset merkitsevät kummallekin paljon. Pyörä-
tuoliin sidottu Antti, 54, virkistyy ja pääsee ihmisten ilmoille. Ari 
Sintonen, 60, saa etäisyyttä päivätyöhön Lastenlinnassa. Samalla 
hän pääsee irti työajatuksista ja on illalla valmiimpi viettämään 
omaa aikaansa. Sintonen on Munkkiniemen seurakunnan vapaa-
ehtoisena tavannut Anttia kohta vuoden verran. Miesten välille 
on kehittynyt ystävyys, joka saa molemmat odottamaan toisensa 
näkemistä.

Lokakuun tuulisena päivänä miehet pakenivat Arabiakeskuksen 
suojiin turisemaan. Toimittaja sai täällä todistaa luottamusta, joka 
vapautti parin pudottelemaan tajunnanvirrasta tulevaa tekstiä.
- Nämä ovat näitä kaveri- ja jätkähetkiä, he naureskelevat.

Miehet tutustuivat sattuman kautta. Tuttava tiesi Antin tilanteen 
ja otti seurakuntaan yhteyttä. Sieltä käytiin Anttia tapaamassa ja 
sovittiin avun järjestämisestä. Ari Sintonen oli menettänyt aiem-
man autettavansa, 80-vuotiaan vanhuksen. Nyt tuli mahdollisuus 

jakaa aikaa uuden autettavan kanssa. Puskaradion, tuttavien ja 
seurakunnan avulla kysyntä ja tarjonta kohtasivat noin vuosi sitten.

Vapaaehtoiseksi kasvanut
Sintosen elämässä seurakunta on aina ollut jollakin tavalla mu-
kana. Turusta kotoisin oleva mies kertoo, että äiti vei hänet usein 
jo ennen kouluikää kirkkoon, jossa poika ihastui virsilauluun. Poi-
kakerhot ja niiden vetäminen johdattivat Sintosen opiskelemaan 
nuorisonohjaajaksi. Mies on myös muusikko, ottanut laulutunteja 
ja hoitanut kanttorin tehtäviä Karjalohjalla ja Sammatissa. 
- Nuorisodiakonina toimiessani kävin tapaamassa ihmisiä kodeis-
sa, sairaaloissa ja vanhainkodeissa. Mummot kyllä pettyivät jos-
kus, kun ei tullut kirkkoherraa. Mutta olivat hyvin tyytyväisiä, kun 
tuli laulava diakoni, hän nauraa. Nykyisin Lehtisaaressa asuvalle 
Sintoselle vapaaehtoisuus on elämäntapa.

Antille tapaaminen on henkireikä
Ihmisten ilmoilla viihtyneen Antin elämänpiiri on kaventunut 
liikuntakyvyn heikkenemisen myötä. Samoihin vuosiin on sattu-
nut rakkaimman ihmisen kuolema. Antti on jäänyt yksin, koska 
sisaruksia ei ole ja 80-vuotias isä pysyttelee kotinurkillaan. Yhtä 
tuttavaa lukuun ottamatta hän tapaa säännöllisesti vain Aria. 
Kotona tietokone ja televisio eivät paljon puhele. Vaisusti mies 
kuvailee elämäntilannettaan katastrofiksi. Arin tapaaminen on 
tuiki tärkeä henkireikä. Yhdessä puhutaan paljon ja kaikenlaista.
Antin reviiriä yritetään yhdessä laajentaa. Hän muutti keväällä 
munkkiniemeläisestä yksiöstä isompaan asuntoon Arabianran-
taan. Sen etuna on lasiparveke. Antti sanookin, että nyt hän pää-
see jopa ”sisällä ulos.”
Vuoden aikana on yhdessä päästy vähän eteenpäin. Yhtäkkistä 
muutosta kumpikaan ei realistisesti Antin tilanteeseen odota.
- Minä teen, mitä voin. Elämä ei ole aina helppoa, Ari pohtii.

Vapaaehtoisuus myös antaa
Antin tapaaminen rikastuttaa myös Arin elämää.
- Minulla on jokin syy lähteä kävelemään, kun liikun Antin kans-
sa. Aikani tulee hyvin käytettyä, kun lahjoitan siitä pienen osan 
toisen hyväksi. Vapaaehtoistyöstä tulee hyvä mieli, ehkä kerään 
aarteita taivaaseen.
- Molemmin puolin haluamme jatkaa näitä tapaamisia, Ari kiitte-
lee Anttia puolestaan.
Yhteisenä nimittäjänä miehillä on vielä musiikki. Antinkin histo-
riaan kuuluvat vuosien pianotunnit. Tosin miesten musiikkimaku 
eroaa paljon. Jos kaikki menee hyvään suuntaan, he voivat musi-
soida yhdessä.

Teksti ja kuva: Hilkka Jukarainen

Kuulutuksia hakeva pari yllät-
tyi. Kirkkoherranvirastossa heitä 
yllytettiin samalla ehdokkaiksi 
seurakuntaneuvoston vaaliin. 
Sulhanen piti morsiantaan heis-
tä kahdesta sopivampana. Nuori 
vaimo Merja Lang, 32,on nyt 
yksi uusista ”neuvoksista.” 

Yhteisöllisyyden nimeen vanno-
va Merja työskentelee Suomen 
Lähetysseurassa tiedottajana ja 
kampanjaveturina. Mutta hän 
pyörittää puheenjohtajana myös 
vapaaehtoisten ympäristöjärjestö 
Dodoa. Dodoa on luonnehdittu 
kaupunkien asukaslähtöiseksi ja 
ekologiseksi toiminnaksi.
Kiireisen ”neuvoksen” kunnosta 

Merja Lang on seurakunta-
vaaleilla valittu uusi luotta-
mushenkilö Munkkiniemen 
seurakunnan seurakuntaneu-
vostoon kaudelle 2015-2018 

huolehtivat kaksi lenkkejä vaativaa 
löytökoiraa. 
Vaaleihin Merjaa kannustettiin 
useammalta taholta: ensimmäi-
nen houkuttelija oli Lähetysseuran 
entinen viestintäjohtaja, sitten ke-
hotettiin kirkkoherranvirastosta ja 
vielä hyvä ystäväkin oli liikkeellä. 
Seurakunta yhteisöineen veti Mer-
jaa puoleensa.
- Minulla ei aikaisemmin ollut kiin-
teää seurakuntayhteyttä. Asuin 
Helsingissä monessa osoitteessa ja 
kansainvälisen politiikan opintojen 
aikana useissa maissa.

Viime aikoina olen pohtinut kirkon 
tilannetta paljonkin. Kirkon vies-
ti ei taida päästä tässä hälinässä 

läpi. Minusta kirkon tehtävänä 
on mahdollistaa se, että ihmiset 
voivat olla toistensa apuna kuten 
tehtiin Kallion kampanjoissa ”toi-
senlainen hiihtoloma” ja ”sohval-
le stadiin.” Niissä vapaaehtoiset 
ottivat kotiinsa vieraita ihmisiä.” 
Merja toivookin, että kirkossa ol-
taisiin luovasti hulluja. Kirkko olisi 
kylätalo, jossa ihmiset kokoontu-
vat toimimaan. Munkkivuoreen 
hän perustaisi kaupunkiviljelmän. 
Sinne tulisi eri- ikäisiä ihmisiä, se 
kutsuisi kokoontumaan ja olisi 
yhteisöllinen tila. 

”Ei ainoastaan kokouskabinetti 
ole vaikuttamisen paikka”.

       
           Teksti: Hilkka Jukarainen
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Munkkiniemen seurakunnan
uudet luottamushenkilöt on valittu

Seurakuntavaalit on pidetty ja äänestäjät 
ovat valinneet luottamushenkilöt toimi-
kaudeksi 2015–2018 edustamaan heitä 
Munkkiniemen seurakuntaneuvostoon 14 
ja Helsingin seurakuntien yhteiseen kirk-
kovaltuustoon 3 jäsentä.
Kiitos kaikille ehdokkaaksi lähteneil-
le sekä muuten vaalityössä mukana 
olleille. Kiitos äänestäjille, joita oli 

14,9 % kaikista Munkkiniemen seu-
rakunnan äänioikeutetuista jäse-
nistä (9223). 
Vaaleissa löytyi kolme todellista ääniha-
ravaa, jotka saivat molemmissa vaaleis-
sa yli sata henkilökohtaista ääntä: Sini 
Suomalainen 283 kvsto ja 173 sn, uutena 
Helena Seppälä 172 kvsto ja 118 sn, Sirpa 
Tyrkkö 221 kvsto ja 121 sn. 

Yhden ehdokkaan listalta ponnahti 
seurakuntaneuvostoon uutena Jaakko 
Meretniemi komealla henkilökohtai-
selle äänimäärällä 101. Muita sadan 
äänen ylittäneitä olivat Helena Leino-
nen 136 kvsto ja 103 sn, Mikael Hidén 
116 sn sekä uutena Risto Jukko 114 sn.

 Teksti: Päivi Lipasti

Menestystä uusille luottamushenkilöille!

SeurakuntaneuvostoonSeurakuntaneuvostoon  ja yhteiseen kirkkovaltuustoon

Suomalainen 
Sini

Hidén 
Mikael 

Leinonen 
Helena  

Seppälä 
Helena (uusi)

Tyrkkö 
Sirpa

Jukko 
Risto (uusi)

Lang 
Merja (uusi)

Koltta-Sarka-
nen, Eeva-Liisa 

Osmoviita
Kaarina 

Moilanen 
Helena 

Solastie 
Kati 

Meretniemi 
Jaakko (uusi)

Pankakoski 
Leena 

Tani 
Kirsti
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