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Kapernaumista Roihuvuoreen
Muinaisen KapernauMin kaupungin raunioilla turisteille esitellään 
apostoli Pietarin talon perustuksia. Pikkuruisen asuinrakennuk-
sen keskellä on yksi poikkeuksellisen suuri huone, jonka on arvel-
tu palvelleen paikkakunnan kristittyjen kokoontumistilana. 

Jeesuksen ylösnousemuksen synnyttämän kristillisen uskon 
seuraajat kokoontuivat aluksi yksityiskodeissa. Laulun, rukouk-
sen sekä Jeesuksen sanoja ja tekojen muistelun lisäksi näissä 
kokoontumisissa vietettiin nyyttikestiperiaatteella katettu aga-
pe- eli rakkaudenateria. Varakkaat ruokkivat köyhät. Aterialla 
osa leivästä ja viinistä laitettiin sivuun odottamaan Herran eh-
toollisen viettämistä, joka oli kokoontumisten tärkein osa. 

Kristinuskon levittyä uusille alueille jumalanpalveluksissa tu-
li näkyviin paikallisten kulttuurien vaikutus. Itäinen ja läntinen 
perinne alkoivat vähitellen etääntyä toisistaan. Ensimmäinen 
varsinainen kirkkorakennus on peräisin kaksisataaluvulta. Kun 
kirkkorakennukset kasvoivat, ne alkoivat edellyttää laulavaa pu-
hetapaa, jotta ääni kantaisi kaikkialle. Kirkkomusiikki alkoi ke-
hittyä. 

Jumalanpalvelus on aina edustanut sekä pysyvyyttä että 
prosessia. Suomalaiset lähetystyöntekijät huomasivat tämän 
sata vuotta sitten Afrikassa. Meikäläinen virrenveisuu ei istunut 
ambolaiseen ympäristöön, ja siellä alkoi syntyä omintakeista af-
rikkalaista hengellistä musiikkia.

Suomalainen yhteiskunta jakautuu nykyään moniin alakult-
tuureihin. Jumalanpalveluksen kehittymisprosessin tulee voi-
da jatkua. Luojan kuvakseen laatimat ihmiset luovat vaihtuvissa 
ympäristöissä alkuperäisistä aineksista uusia sovelluksia. 

Roihuvuoren seurakunnassa vietetään nykyään monenlaisia 
messuja. Päämessun lisäksi meillä järjestetään perhekirkko-
ja, nuorten arkkikirkkoja, soppakirkkoja, nuorten aikuisten gos-
pelmessuja, mukulamessuja ja Taize-messuja.  Päämessukaan 
ei ole aina samanlainen. Paastonajan aloittavan tuhkamessun 
ja sitä seuraavan hiljaisen viikon, kiirastorstain, pitkäperjantain 
ja pääsiäisen messut julistavat sekä sanomallaan että musiikil-
laan Kristuksen kärsimystien ja ylösnousemuksen suuria tapah-
tumia. 

Messujen kehittäminen ja erilaisuus eivät ole itsetarkoitus. 
Prosessia ylläpitävä voima on tarve avata uskon salaisuutta ja 
symbolien rikkautta erilaisille ihmisille. Se on toive synnyttää 
ympäristöjä, joissa ihmisten sydämissä alkaa soida ja tiloja, jot-
ka tukevat ihmisen ja Jumalan välistä kohtaamista.

Kaksi vuosituhatta erottaa meidät Kapernaumin seurakun-
nan palveluksista. Kulttuuripiirimme on radikaalisti toinen, mut-
ta silti meidän messuissamme ovat edelleen keskeisinä ainek-
sina Sana ja sen selitys, rukous, laulu ja ehtoollinen. Agape-ate-
rian asiaa ajavat vuorotellen kirkkokahvit ja erilaiset ruokatarjoi-
lut. Yhteinen jumalanpalvelus tukee uskoa, joka elää meissä sy-
vemmällä kuin järki, olemuksemme ytimessä, sydämessämme, 
joka ohjaa kaikkea, mitä teemme. 

Lehtemme ilmestyy paastonajan kynnyksellä. Olemme mat-
kalla uskomme keskeisten salaisuuksien äärelle. Siunattua 
paastonaikaa, hiljaista viikkoa ja pääsiäistä. Tavataan kirkolla..

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja, kirkkoherra
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Roihuvuoren
seurakunnan lehti

Hiljaisuudesta  
aukeaa vapaus

– Kristilliset yhteisöt ovat vaikut-
taneet voimakkaasti päivittäiseen 
tapaani elää kristittynä”, Leena hy-
myilee.

Täytyykö aina tsempata?
– Nykyinen suorittamisen pakko-
tahtisuus on kuluttavaa. Luulen, et-
tä kysymys on lopulta siitä, saan-
ko olla sellainen kuin olen vai täy-
tyykö aina tsempata kelvatakseni. 
Jos ihminen ei lapsena ole saanut 
levon kokemusta, hän voi alkaa ha-
kea hyväksyntää jatkuvalla tekemi-
sellä, Leena toteaa ja toivoo seura-
kunnan tarjoavan välittämistä täl-
lä tavalla risaisille. 

– Ihmiset ehkä huomaavat, et-
tä hiljaisuus ei olekaan pelottavaa, 
vaan siitä aukeaakin vapaus. Hiljai-
suudessa saattaakin viimein kuul-
la kauan kaipaamansa Jumalan vie-
non äänen – vaikkapa tuulen hu-
minassa.

Myös paastoon Leena liittää eh-
dottomasti hiljaisuuden.

Paasto on  
peilin eteen tulemista

– Jeesus sanoo: mene sisälle huo-
neeseesi, sulje ovesi (Matt. 6:6), ja 
se on hyvä ohje. Tämän vuoksi ar-
kailen itsekin vähän puhua koko ai-
heesta. Paastoamiseen kuuluu pal-
jon viipyilevää sisäänpäin katselua, 
itsetutkistelua. Tarkoitus on tyh-
jentää elämää kaikesta kuonasta ja 
tutkia, mistä on riippuvainen. Itsel-
leni se tarkoittaa aikavarkaiden tie-
dostamista: yritän olla täyttämät-
tä iltoja puuhalla, joka vie ajatuk-
sia tarpeettomaan suuntaan. Konk-
reettinen esimerkki on netin käy-
tön vähentäminen.

– Paasto kirkastaa. Kun tekee 
vähemmän ja ottaa aikaa hiljaisil-
le hetkille, näkee mikä on tärkeää, 
mistä olisi syytä luopua – erottelu-
kyky paranee samaan tapaan kuin 
retriiteissä. Paasto on ikään kuin 
peilin eteen tulemista. Ihminen 
joutuu miettimään elääkö johdon-
mukaisesti: Jos Raamattu sanoo jo-
takin ja uskon jotakin, miksi toi-
minkin toisin? Leena kuvailee. 

– Myös toisten tarpeet näky-
vät, kun itse hiljentää vauhtia. Hil-
jaisuus antaa tilaa pohtia, mitä hy-
vää olen saanut ja mitä voin antaa 
eteenpäin. Sitä paitsi syvä rukous 
vaatii aikaa ja malttamista, jostain 
muusta pidättäytymistä. Itse odo-
tan paastoa, sillä se on hyvää, joten-
kin kirkkaampaa aikaa.

Paasto ja rukoushiljaisuus ovat tulleet Laajasalossa asuvalle Leena Kojoselle tutuik-
si Tuomasmessun ja erilaisten yhteisöjen kautta. Erityisesti muutamissa luostariyh-
teisöissä vietetty aika on tuonut paaston lähemmäksi omaa elämää. 

Armo ja kilvoittelu 
kulkevat käsikkäin

Luterilaiset kristityt ovat tottuneet 
kuulemaan puhetta armosta. Mut-
ta entä itsetutkistelu? Voiko sitä 
kutsua kilvoitteluksi?

– Armo ja kilvoittelu ovat mi-
nusta ikään kuin eri kerroksia, Lee-
na pohdiskelee. – Armo on se pat-
ja, jolle putoamme joka tapauksessa 
eli kilvoittelu ei liity pelastukseen 
vaan parempaan, terveempään elä-
mään. Kilvoitteluhan voi olla sitä-
kin, että päättää levätä enemmän, 
laittaa tietokoneen kiinni klo 20 

ja mennä ajoissa nukkumaan. Sii-
nä mielessä armo ja kilvoittelu kul-
kevat käsikkäin, että itseään tutkis-
tellessa voi miettiä vaikkapa onko 
armoton jotakuta ihmistä kohtaan.

Kirkkovuoden rytmi on Leenan 
mielestä turvallinen ja hyvä. Se on 
struktuuri, joka kantaa. 

– Kun käyn sen kyytiin mukaan, 
se antaa vuoden mittaan tilan eri-
laisille tuntemuksille, niin juhlalle 
kuin erämaallekin. Kirkkovuoden 
rytmiin suostuminen on lopulta ai-
ka vapauttavaa.

Hanna-Kaisa Hartala
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Piispa Juha Pihkala avaa 
paastonajan luentosarjan 
Laajasalon kirkolla

tynyt Raamattuun, Tertullianus ei 
käyttänyt Raamatusta nousevia ar-
gumentteja vaan muita perusteita, 
ja näin vastapuolen väittämät kään-
tyivät helposti itseään vastaan, Juha 
Pihkala kertoo.

Lentävää lausetta ”Uskon, kos-
ka se on mieletöntä” on usein väi-
tetty Tertullianuksen sanomaksi. 
Näin ei kuitenkaan ole asianlaita. 
Se sijaan Tertullianus on todennut:

”Jumalan Poika on ristiinnau-
littu, siinä ei ole hävettävää, koska 
sitä täytyy hävetä. Ja Jumalan Poi-
ka on kuollut, se on täysin uskotta-
vaa, koska se on silkkaa hupsuut-
ta. Ja hautaan laskettu on nous-
sut ylös, se on varmaa, koska se on 
mahdotonta.” Näillä lauseilla ju-
ristin koulutuksen saanut Tertul-
lianus pyrkii osoittamaan, että täl-
laisia hullutuksia lateleva todista-
ja on otettava todesta, hän puhuu 
selvästi totta, Juha Pihkala kirjoit-
taa teoksen Apologeticum esipu-
heessa.

Yhteyden etsiminen on 
ristin kantamista

Kirkkomme nykytilanteesta piispa 
Juha Pihkala toteaa negrospirituaa-
lin sanoin: – Sometimes I´m up, so-
metimes I´m down, oh dear Lord.

– Kirkon historiaan mahtuu 
monenlaisia kriisiaikoja. Niin sa-

notut hyvät ajat ovat usein olleet 
kirkolle huonoja aikoja.

– Mitkään konstit tai imagon-
rakentamiskampanjat eivät au-
ta. Kirkossa meidän on oltava ai-
dosti sitä mihin meitä on kutsut-
tu: kristittyjä sillä viisaudella, jon-
ka Kristus meille lahjoittaa. Saam-
me yhä edelleen elää luottamuk-
sessa Jumalaan ja Pyhän Hengen 
johdatukseen.

– Jeesus lupasi Pietarille: Tälle 
kalliolle perustan kirkkoni, ja tuo-
nelan portit eivät sitä voita.

Meidän Euroopassa on hyvä 
muistaa, että maailmanlaajuises-
ti kirkolla ei mene huonosti. Afri-
kassa ja Aasiassa kristittyjen mää-
rä kasvaa koko ajan, piispa Pihkala 
huomauttaa.

– Vierastan sitä, että on ryhdyt-
ty sydänten tuomareiksi. Toisen ih-
misen sydämen tuomarina ei voi ol-
la kukaan muu kuin Jumala. Silloin 
kun ollaan vahvasti eri mieltä ja eri 
linjoilla, on molemmin puolin ta-
voiteltava nöyryyttä ja pyrittävä tu-
lemaan toista vastaan. Jos vapaute-
ni loukkaa jotakuta toista, minä 
voin luopua vapaudestani. Yhteyt-
tä etsiessämme meidän itse kunkin 
on kannettava omaa ristiämme. Se 
on meidän osamme kristittyinä.

Anna-Mari Kaskinen

Maaliskuussa Laajasalon kirkolla alkaa paastonajan 
luentosarja. Silloin Roihuvuoren seurakuntalaisilla on 
ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla Tampereen hiip-
pakunnan emerituspiispa Juha Pihkalan luentoja kah-
desta kirkkoisästä, Ignatios Antiokialaisesta ja Tertul-
lianuksesta.

Piispa Juha Pihkala näh-
dään nykyisin Laajasa-
lon kirkolla isoisän roo-
lissa. Hän hoitaa puoli-
sonsa Tuula Pihka-

lan kanssa lapsenlapsia, kun per-
heen kaksi tytärtä, Emma Pihka-
la ja Rauna Sirola musisoivat Em-
man aloitteesta syntyneissä gospel-
messuissa. 

Juha Pihkala siirtyi eläkkeelle 
vuonna 2008. Hänen ammattitai-
dolleen ja kokemukselleen on edel-
leen kysyntää. Haastattelu tehdään 
Järvenpään seurakuntaopistolla, 
jossa Juha Pihkala kouluttaa pap-
peja saarnaamisen vaativassa tai-
dossa.

Paastonaika on pureutu-
mista uskon ytimeen

– Paastonaika on valmistautumista 
kristinuskon syvimpien salaisuuk-
sien kohtaamiseen, piispa Pihkala 
kiteyttää. – Paasto on sisäänpäin 
kääntymistä, jonka tarkoituksena 
on kulkea kohti kärsimysviikkoa ja 
ylösnousemuksen aamua.

Kirkon varhaisina vuosisatoi-

na paastonaikaan kuuluvien seit-
semän viikon aikana keskityttiin 
kristillisen uskon sisällön opetta-
miseen. Silloin käytiin perusteelli-
sesti läpi uskon keskeisiä kysymyk-
siä: mihin tarvitaan pelastusta? Mi-
kä on Jeesuksen elämän, kuoleman 
ja ylösnousemuksen merkitys? Lut-
herin katekismukset ovat rakentu-
neet tämän varhaiskristillisen pe-
rinteen pohjalle. Kristityn tulee tun-
tea kymmenen käskyä, Isä meidän 
-rukous, uskontunnustus ja rippi.

Paastonaika huipentui pääsiäis-
yönä tapahtuneeseen kasteeseen. 
Myös köyhien auttamien ja heikois-
ta huolehtiminen kuului alusta al-
kaen kristityn kutsumukseen. Ar-
mahdettu ihminen on kutsuttu ra-
kastamaan lähimmäisiään.

Tieto uskon perusteista on 
ohentumassa. Myös meidän aika-
namme voisi olla tarvetta paaston-
aikana tapahtuvalle, uskon perus-
teisiin porautuvalle seitsemän vii-
kon ”intensiivikurssille”.

– Seurakunnat voisivat järjes-
tää opetusta, joka sopii niin vasta-
alkajille kuin niille, jotka haluavat 
syventää uskon perusasioita koske-

– Afrikassa ja Aasiassa kristittyjen määrä kasvaa koko ajan, toteaa piispa Juha 
Pihkala.

vaa tietämystään. Voisiko esimer-
kiksi monissa seurakunnissa suo-
siota saavuttaneita alfa-kursseja si-
joittaa paastonaikaan? piispa poh-
diskelee.

Kirkkoisät auttavat  
ymmärtämään tätä aikaa

Ignatius ja Tertullianus elivät maa-
ilmassa, joka monessa suhteessa 
muistuttaa tilannetta meidän ai-
kamme Euroopassa. He joutuivat 
omassa, monikulttuurisessa ym-
päristössään vastaamaan samoi-
hin kysymyksiin, joita me pohdim-
me tänään. Mitä synti on? Miten 
siitä vapaudutaan? Mitä merkitsee 
sanoma pelastuksesta? Heidän vas-
tauksistaan voimme löytää avaimia 
myös tämän päivän keskusteluun.

Antiokian piispa Ignatios An-
tiokialainen (98–117) oli todennä-
köisesti sekä apostoli Pietarin että 
apostoli Johanneksen opetuslapsi.

– Hän  joutui omassa ympäris-
tössään käymään vahvaa keskus-
telua kristillisestä identiteetistä.  
Pohdinnan alla oli erityisesti kysy-
mys luomisen ja lunastuksen väli-
sestä suhteesta. 

Halki vuosisatojen kristityt ovat 
joutuneet ottamaan kantaa kysy-
mykseen, miten suhtautua tähän 
näkyvään maailmaan.

– Ignatios Antiokialainen joutui 
vastaamaan niille, joiden mukaan 
koko näkyvä todellisuus on pahasta, 
ja pelastus on kieltäytymistä maail-
masta. Kristityt korostivat, että Ju-
mala on luonut maailman hyväksi. 
Syntiinlankeemus teki ihmisen pa-
haksi, mutta Kristuksen tuoma pe-
lastus koskettaa koko maailmaa ja 
luomakuntaa. Näin jo ensimmäisel-
lä kristillisellä vuosisadalla uskoon 
sisältyi vahva ekologinen ulottu-
vuus, piispa Pihkala tähdentää.

Tertullianus – uskon  
puolustaja

Karthagossa, nykyisessä Tunisias-
sa, elänyttä kirkkoisä Tertullianus-
ta (noin 160–230) pidetään latina-
laisen kirkon isänä. Hän oli saanut 
antiikin sivistysihanteen mukaisen 
laajan koulutuksen. Jo toisella vuo-
sisadalla käytiin kiihkeää keskuste-
lua siitä, mikä on aitoa ja alkupe-
räistä kristillistä uskoa ja mikä har-
hautunutta, mikä on oikeaoppista 
ja mikä harhaoppista.

Piispa Juha Pihkala on kääntä-
nyt suomen kielelle Tertullianuk-
sen pääteoksen Apologeticum.  Sa-
na tarkoittaa kristillisen uskon 
puolustusta. Apologeticum on en-
simmäinen kokonaan suomen kie-
lelle käännetty teos Tertullianuk-
sen noin 30 kirjaa käsittävästä tuo-
tannosta. Sitä kirjoittaessaan Ter-
tullianus oli hiljattain kääntynyt 
kristityksi. Kirjoittamisen syynä 
oli todennäköisesti hänen halunsa 
profiloitua kristinuskon puolusta-
jaksi ja edistäjäksi.

– Jos vastapuoli ei ollut pereh-

"Kirkkoisien jalanjäljissä" 
paastonajan luentosarja Laajasalon kirkossa
• To 10.3. klo 18 Ignatios Antiokialaisen Kristus, Jumala ja ihminen – 
miksi molemmat? 
Luennoitsijana piispa emeritus Juha Pihkala. 

• To 17.3. klo 18 Kirkkoisä Augustinus – sielunhoitoa Pohjois-Afrikassa.
Luennoitsijana teol.toht. Anni Maria Laato.

• To 31.3. klo 18 Aatami tanssii takaisin paratiisiin – kirkkoisä Meliton 
ja pääsiäisen salaisuus. 
Luennoitsijana professori Lauri Thurén. 

• To 7.4. klo 18 Ei mitään uutta auringon alla – kirkkoisä Tertullianus 
uskon puolustajana 
Luennoitsijana piispa emeritus Juha Pihkala. 

Iltojen musiikista vastaa Tomi Kujansuu, juontajana toimii Timo Pekka 
Kaskinen.
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Kolmatta vuotta Roihuvuoren seurakunnassa työskentelevä Paula päätyi papin 
työhön pidemmän kaavan kautta. Niin käy nykyään monille.

Jumalanpalveluselämää  kehittämään
Kirkkohallitus on aloittanut vuonna 
2011 jumalanpalveluselämän kehit-
tämishankkeen, joka toteutetaan yh-
teistyössä seurakuntien kanssa. Ku-
kin seurakunta laatii hankesuunni-
telman vuosille 2011–2013. Kehittä-
misseurakuntien jumalanpalveluk-

sista kerätään esimerkkejä muun mu-
assa rukouksista ja eri musiikkityy-
lien käytöstä. Kehittämisseurakun-
tia on yli 40. Yhteistyössä on muka-
na sekä suomen- että ruotsinkielisiä 
seurakuntia. Myös Roihuvuoren seu-
rakunta on kutsuttu mukaan hank-

Roihuvuoren pappi  
Paula Pakarinen löytää 
Jumalan arjen keskeltä

Paula oli hankkinut nuorena kau-
pallisen koulutuksen, mutta al-
koi kotiäitivuosinaan miettiä, mi-
kä elämä oikein on. Hän oli vakuut-
tunut siitä, että elämällä täytyi olla 
jokin syvempi tarkoitus. Paulan lä-
hipiirissä oli ihmisiä, joiden kanssa 
hän kysymyksiään pohti. Lopulta 
hän päätti  antaa Jumalalle tilaisuu-
den ja luvan tulla hänen elämäänsä. 

– Se oli pitkän prosessin tulos. 
Sen seurauksena ajattelin, että mi-
nun on ryhdyttävä elämään uskoni 
mukaan, ja kerroin miehelleni että 
ryhtyisin opiskelemaan kirkon vir-
kaan. Yllättäen Jukka innostuikin 
itse samasta. Hän oli aikonut nuo-
rena pyrkiä opiskelemaan teologi-
aa, mutta oli päätynyt kaupalliselle 
alalle ja töihin perheensä yritykseen.

Taiwanin kautta  
teologiseen

Opiskeluhaaveet saivat kuitenkin 
vielä odottaa. Perheen kolme las-
ta olivat pieniä, ja Paulan hengel-
linen äiti ehdotti, että he lähtisi-
vät toteuttamaan hengellistä kut-
sumustaan lähetystyössä. Suomen 
lähetysseura tarvitsi talousalan ih-
misiä kentälle, ja niin Jukka, Pau-
la ja lapset muuttivat syksyllä  -93 
Tähtitorninmäen lähetystalolle ja 
aloittivat lähetyskurssin. Kohde-
maaksi osoitettiin Taiwan, ja työ-
alaksi osittain työkentän talouden-
hoito, osittain seurakuntatyö. Yksi 
lähettävistä seurakunnista oli Roi-
huvuori; Pakariset siunattiin tehtä-
väänsä Laajasalon yläsalissa.

– Taiwanin aika oli rankkaa, 
mutta suuri Jumalan seikkailu. Ju-
mala kasvatti meitä, mutta toivotta-
vasti mekin saimme aikaan jotain. 
Lähetystyö on ihmisten rinnalla elä-

mistä. Koska me olimme niin vaa-
leita ja eri näköisiä kuin paikalliset 
ihmiset, saimme koko ajan vastata 
kysymyksiin ja kertoa, mitä varten 
olemme Taiwanilla töissä. Meillä oli 
tilaisuus puhua Jumalasta.

Pakaristen palattua Suomeen 
Jukka aloitti heti teologian opin-
not,  Paula kolme vuotta myöhem-
min. Pappisvihkimyksen hän sai 
pyhäinpäivänä 2004 Kannelmäen 
seurakuntaan. Sieltä työt kuljetti-
vat Mellunkylän, Meilahden ja Tik-
kurilan seurakuntien kautta koti-
seurakuntaan Roihuvuoreen; Paka-
riset asuvat Marjaniemessä. Paula 
työskentelee tällä hetkellä Roihu-
vuoren vs. kappalaisena; Jukka on 
naapuriseurakunnan Vartiokylän 
kirkkoherra.

Jumala kaikessa mukana
– Minulla on edelleen sama työ-
näky kuin lähetystyöhön lähtiessä: 
haluan olla rinnallakulkija.  Pappi-
na saan myös olla tienviitta, joka 
näyttää tietä Kristuksen luo, Pau-
la sanoo.

Hän tietää omasta kokemuk-
sestaan, että elämässä on vaiheita, 
jolloin on vaikea ehtiä kirkkoon ja 
seurakunnan tilaisuuksiin.  Silloin-
kin Jumala toimii ihmisten rinnal-
la, kaiken tohinan keskellä. Ihmi-
nen on arkisena ja tavallisena hyvä 
ja kelpaa Jumalalle.

– Me kuitenkin tarvitsemme 
pyhiä paikkoja. Ne ovat kuin kei-
taita elämässä. Ihmisillä voi olla 
omia pyhiä paikkojaan, mutta kirk-
ko on kaikille yhteinen. Se on ole-
massa juuri hiljentymistä ja Juma-
lan kohtaamista varten. Rukous ja 
hiljaisuus näkyvät esimerkiksi Roi-
huvuoren kirkon keskiviikko-illan 
ehtoolliskirkoissa.

Symbolit tekevät uskoa 
ymmärrettäväksi

Paula kertoo pitävänsä kohta alka-
vasta paastonajasta ja tuhkakeski-
viikosta. Paasto ei hänelle välttä-
mättä merkitse mistään luopumis-
ta, vaan sisäänpäin kääntymistä: 
kaiken sen sotkun siivoamista, mitä 
omaan sydämeen on kertynyt. Tuh-
kakeskiviikon messussa jokainen 
saa otsaansa tuhkaristin katumuk-
sen merkiksi. 

– Symboliset eleet ovat tärkeitä. 
Ne tekevät Jumalan abstraktia maa-
ilmaa meille todeksi.  Myös hiljai-
sella viikolla vietettävä kiirastors-
tain messu on minulle tärkeä. Sil-
loin koko alttari puetaan mustaan. 
Se auttaa ymmärtämään pitkänper-
jantain merkitystä. Vasta kärsimys-
tä ja kuolemaa vasten voi ymmärtää 
pääsiäisen ilon, Paula sanoo.

Riitta-Leena Sihvola

n Tuhkakeskiviikon messua vietetään Roihuvuoren kirkossa keskiviikkona 9.3. klo 18 yhdessä anglikaani-
seurakunnan kanssa. Messu on suomeksi ja englanniksi ja sen toimittaa pastori Henri Järvinen yhdessä 
anglikaaniseurakunnan ja Roihuvuoren alueen pappien kanssa. Messun musiikista vastaavat kanttori Han-
nele Filppula ja Cantiamo-kuoro. Messun jälkeen on iltatee, jolla on mahdollisuus kuulla anglikaaniseura-
kunnan toiminnasta.

n ASH WEDNESDAY SERVICE in the Roihuvuori Church, Tulisuontie 2, Helsinki 82, on Wednesday, March 
9th at 6 p.m. The service is  given by the Anglican chaplaincy together with the Roihuvuori congregation, 
and will be in both Finnish and English. Church tea after the service.

Tammisalon kirkon 45-vuotisjuhlassa Tammisaloseuran 
edustajat luovuttivat kirkolle arvokkaan lahjan.

Kirkonkellon 
kuvat esiin
Syksyllä 2010 kirkonkellon ympäril-
lä oleva ritilä korjattiin. Korjauksen 
ajaksi kirkonkello, joka kantaa nimeä 
Elämän ja kuoleman kello, tuli päi-
vänvaloon. Nuorisonohjaaja Marko 
Anttila kävi kuvaamassa kellon pin-
taan tehdyt arvokkaat reliefit. Tam-
misaloseuran sihteeri Soile Tolonen 
ja hänen puolisonsa Asko Tolonen 
kokosivat kahdeksasta kuvasta yh-
tenäisen taulun. Näin nämä taide-
teokset ovat nyt kaikkien nähtävillä 
Tammisalon kirkon seinällä.

Kellon pinnalla olevat reliefit on 
tehnyt Sigurd Wettenhovi-Aspa 
(1870–1946). Kuoleman kellon re-
liefin on suunnitellut kirjailija Au-
gust Srindberg. Kello kuvaa ihmi-
sen elämänvaiheita. 

Anna-Mari Kaskinen

Hankkeen puuhanaiset Helmi Leino-
nen ja Soile Tolonen juhlatunnelmissa. 

Taustalla Timo Pekka Kaskinen ja 
Asko Tolonen.

Tammisalon kirkonkellon arvokkaat reliefit ovat nyt seurakuntalaisten nähtävillä.

Paula Pakarinen 

Seppo Paldanius

M
arko Anttila

M
ar

ko
 A

nt
til

a

M
ar

ko
 A

nt
til

a



5Kiikari

Roihuvuori

Jumalanpalveluselämää  kehittämään

Peltomiehen rukous kertoo maan-
viljelijän mietteitä tyhjässä kirkossa 
työpäivän jälkeen. Kirkkoon hänet 
tuo raskas muisto menneiden su-
kupolvien synneistä. Isoisän isä oli 
ajanut pois maaltaan kolme rääsyis-
tä huutolaispoikaa antamatta heil-
le ruokaa. Muistoissaan peltomies 
kohtaa menneisyytensä, lapsuuten-
sa ja esi-isiään koskeneen murheel-
lisen tiedon.

Hiljaisuudessa hänelle selviää 
oma kutsumus: on tarpeellista olla 
peltomies, kyntää ja kylvää, niittää 
ja korjata.

Teos päättyy juhlaviin tunnel-

miin. Peltomies puhdistautuu esi-
isiensä synneistä .Uudistunein mie-
lin hän aloittaa virren ”Soi kunni-
aksi Luojan”, johon kanttori Hanne-
le Filppula yhtyy uruillaan ja yleisö 
alkaa laulaa mukana. Virsi lauletaan 
vanhan virren sanoilla.

Kuoro toimii teoksessa kertojan 
ominaisuudessa.

–  Konsertti on kirjoitettu Ilma-
joen musiikkijuhlille vuonna 1983. 
Se on esitetty kirkoissa yli 80 kertaa, 
Jaakko Hietikko kertoo.

– Teos sopii hyvin kirkkoon, 
koska jo sen tapahtumat sijoittuvat 
kirkkotilaan.

Teosta on esitetty Floridassa 
saakka. Tänä vuonna sitä tullaan 
esittämään Kurikassa.

– Minulle on mieluinen tehtä-
vä palata Peltomiehen rooliin vuo-
sikymmenien jälkeen, Jaakko Hie-
tikko kertoo.  Hän jäi Kansallisoop-
perasta eläkkeelle elokuussa vuon-
na 2005. Edelleen hän esiintyy kirk-
kokonserteissa ja kesäisin Ilmajoen 
musiikkijuhlilla, jossa häneen teh-
tävänään on ollut Madetojan Pohja-
laisia – oopperan isäntä Erkki Harri.

Johanna Luumi

Peltomiehen rukous  
– maanviljelijän mietteitä Roihuvuoren kirkossa

n Roihuvuoren kirkossa kuul-
laan 20.3. klo 15 Jorma Panulan 
säveltämä Peltomiehen rukous. 
Sanat teokseen on tehnyt Pek-
ka Santala. Peltomiehen roo-
lin laulaa basso Jaakko Hietik-
ko. Esityksessä on mukana jou-
sikvartetti, johon kuuluvat Eeva 
Haapamäki, viulu, Mirka Mal-
mi, viulu, Jussi Tuhkanen, alt-
toviulu, Miika Uuksulainen, 
sello. Mukana on myös naiskuo-
ro. Teoksen johtaa Jorma Panula. 
Konsertti nauhoitetaan.

Peltomies löytää kutsumuksensa. Roolissa oopperalaulaja Jaakko Hietikko.

Jorma Panula Jaakko Hietikko

keeseen. Tavoitteena on työskennellä 
yhdessä jumalanpalveluselämän rik-
kauden ja monipuolisuuden hyväksi. 

Kehittämishankkeen hankekoor-
dinaattorina toimii kanttori, työala-
sihteeri Ulla Tuovinen, joka samal-
la valittiin Mikkelin hiippakunnan 

hiippakuntakanttoriksi, sekä pasto-
ri, TT Mika Pajunen. 1.3.2011 lähti-
en Mika Pajusen työtä jatkaa pastori, 
TM Timo-Matti Haapiainen.

Roihuvuoren seurakunnan yh-
teyshenkilö on pastori Hanna Va-
siljev.

Kelloenkeli. Kuolema vie perheenisän.

Kuolonenkeli. Vapahtaja vihkii pariskunnan.

Syntymä ja lapsuus. Kotielämän onni.

Enkeli. Signeeraukset.

Kuvat: M
arko Anttila, kuvakäsittely: Asko Tolonen
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Eroon elintasokohkaamisesta
Mantelipuun Anneli Waala tarjoaa lapselle läsnäoloa

Vuoden 2011 Yhteisvastuukeräyksen teema on lasten 
ja nuorten yksinäisyyden torjuminen. Samaan pyrkii 
myös Mantelipuu ry, joka on syntynyt halusta tukea 
vanhemmuutta ja tarjota kristillistä arvopohjaa kas-
vualustaksi lapsille ja nuorille. Kaikki sai alkunsa, kun 
kahden lapsen yksinhuoltajaäiti Anne Waala koki vah-
van sisäisen heräämisen lasten asialle.

– Aloitin vuonna 2001 tukivan-
hempana, nyt olen pitkäaikainen si-
jaisvanhempi viidelle varhaisnuo-
relle. Vuodesta 2004 pidin kriisisi-
joituskotia noin 3 vuotta ja sinä ai-
kana sain kohdata yli 30 lasta, An-
ne kertoo. 

Hän on myös vuonna 2006 pe-
rustetun Mantelipuu ry:n puheen-
johtaja. Yhdistys tarjoaa ohjausta, 
koulutusta ja materiaalia kristilli-
seen lastensuojelutyöhön sekä ver-
taistukea vanhemmuuden haastei-
siin.

– Maaliskuussa aloitamme yh-
dessä Itu-työn kanssa yksinhuol-
tajaäitien kahvilan ja syksyllä olo-
huonetoimintaa murrosikäisten 
vanhemmille, Anne valottaa uusia 
suunnitelmia.

Turvaa arjesta 
ja rutiineista

Äitinä, isoäitinä ja sijaisvanhempa-
na Anne on nähnyt, miten tärkeää 
aikuisten läsnäolo on lapsille. 

– Nykyään on sorruttu elinta-

sokohkaamiseen. Aikuiset hakevat 
elämäänsä ”extriimiä”, johon totut-
tavat pikkuhiljaa myös lapsensa. 
Kuitenkin ne arjen pienet ja luon-
nolliset rutiinit tuovat turvaa lap-
sen mieleen. Kaikki viisi murkku-
ikäistäni nauttivat suunnattomas-
ti esim. yhdessä kokkaamisesta, 
leffojen katselemisesta ja ihan vaan 
olemisesta kotona. Usein vanhem-
muus muuttuu liian varhain kave-
risuhteeksi. Lapsi kuitenkin tarvit-
see oikeaa, vastuullista vanhempaa 
aikuisuuteen saakka. Sellaista, joka 
kuuntelee ja on kotona, kun lapsel-
la on asiaa.

Lasten ja nuorten yksinäisyys on 
Annen mukaan totista totta, mutta 
siihen voi vaikuttaa. 

– Vallitsevassa itsekeskeisyyden 
ja tehokkuuden ilmapiirissä kas-
vavien lasten sisimpään on jäänyt 
turvallisen aikuisen kokoinen vaje.  
Toisiinsa tukeutuvat nuoret hake-
vat usein sisältöä tyhjiöönsä päih-

teistä ja itseään vahingoittavista 
kokemuksista. Pelkät kiellot eivät 
riitä, vahingolliselle käyttäytymi-
selle on tarjottava mielekäs vaih-
toehto. Haastankin vanhempia ja 
seurakuntia synnyttämään vapaa-
ehtoisvoimin omaan asuinympä-
ristöön matalan kynnyksen olo-
huoneita, joissa voi yhdessä lasten 
ja nuorten kanssa viettää vaikka pe-
li- tai pizzailtoja.

Häivähdys rakkautta
Anne puhuu yhteisöllisyyden puo-
lesta, sillä hän näkee sen mahdol-
lisuudeksi välittää lapsista ja tukea 
vanhempia. Myös seurakunta on 
omimmillaan yhteisö.

– Kun aloitin päivystävän krii-
sikodin Laajasalossa, otin yhteyt-
tä silloiseen seurakuntamme pap-
piin Riikka Uuksulaiseen, joka al-
koi pitää kotini lapsille pyhäkoulua 
kahdesti kuussa. Nyt vanhimmil-
le lapsille Laajarannan nuortenillat 

ovat tärkeitä. Lapsille on näin syn-
tynyt luonteva suhde seurakun-
nan aikuisiin sekä kirkkoon. Seu-
rakunnan tuki on luonut yhteisöl-
listä turvaverkostoa kotini ympäril-
le, Anne toteaa ja jatkaa: 

– Tässä rahan hallitsemassa, 
suorituskeskeisessä yhteiskuntara-
kenteessa on särkymässä jotain pe-
ruuttamattoman arvokasta – pie-
niä sieluja menee rikki. Jokaisella 
lapsella tulisi olla turvallinen, hy-
väksyvä, häntä terveellä tavalla ra-
kentava aikuissuhde – häivähdys 
taivaan Isän rakkaudesta.

Hanna-Kaisa Hartala

Kiinnostuitko?
www.mantelipuu.fi
www.yhteisvastuu.fi

Joka kymmenes suomalainen nuori tuntee olevansa yksinäinen. Anne Vaala on kahden lapsen äiti ja sijaisvanhempi viidelle varhaisnuorelle.

M
arko Anttila
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Laajasalo

Tennisharrastus yhdistää (vas.) Heikki Hotasta, Timo Korpelaa, Divo Zonzia ja Veikko Jouppia. 

Laajasalon kirkon takkahuoneessa kokoontuu Puikot 
heilumaan -ryhmä maanantaisin klo 18. 
Ryhmässä on kudottu tilkkupeittoja, joita on jo lähe-
tettykin Intian sairaaloihin ja lastenkoteihin. Peitot on 
toimitettu perille Äiti Teresan sisarten kautta. 

Vastasyntyneille nuttuja Etiopiaan

Tilkkupeittojen lisäksi ryhmä ku-
too nyt vaatteita vastasyntyneil-
le vauvoille Etiopiaan. Vain kaksi 

prosenttia lapsista syntyy Etiopias-
sa sairaalassa. Lapsikuolleisuus ja 
äitienkin kuolemat synnytykseen 

Timo Korpela ja uudet tuulet

ovat surullisen yleisiä. Sairaalaan 
synnyttämään tuleva äiti saa nu-
tun vauvalleen lahjaksi. Nuttujen 
lahjoittamisen toivotaan houkut-
televan äitejä synnyttämään sai-
raalaan.

Nutut toimitetaan sairaaloihin 
ja orpokoteihin Kansanlähetyksen 
lähetin sairaanhoitaja Pirkko Tup-
puraisen kautta. 

– Suuri unelmani on, että jo-
kainen etiopialaisäiti saisi joskus 

tulevaisuudessa oman äitiyspak-
kauksen. Sillä konstilla naiset ai-
koinaan houkuteltiin Suomessa-
kin äitiysneuvolaan, toteaa Tup-
purainen.

Nuttujen teko-ohjeet löytyvät 
osoitteesta www.tuppurainen.fi

Olet tervetullut mukaan heilut-
telemaan puikkoja Laajasalon kir-
kolle. Ryhmä ottaa mielellään vas-
taan lankalahjoituksia. Tiedustelut 
Marja-Liisa Nyberg 050-536 4019.

– Viime syksyn seurakuntavaa-
leihin en enää asettunut ehdolle. 
On osattava luopua silloin kun on 
sen aika. On annettava myös uu-
sille tuulille tilaa ja mahdollisuuk-
sia. Muuten ei tapahdu uudistus-
ta, Korpela kommentoi päätöstään 
luopua lukuisista luottamustehtä-
vistä. 

Viime vuonna Helsingin seu-
rakuntayhtymä myönsi Korpelalle 
seurakuntamitalin vuosikymmeni-
en ansioista. Korpela on kiitollinen 
vuosistaan kirkon eri tehtävissä. 

– 31 vuotta seurakuntaneuvossa 
ja kaksitoista vuotta seurakuntayh-
tymän yhteisessä kirkkovaltuustos-
sa olivat hyvin antoisaa aikaa, ker-
too Korpela, joka on pyhäkoulupo-

jasta alkaen kokenut seurakunnas-
sa toimimisen omakseen.  

Kaikkein tärkeimpinä kirkon 
luottamustehtäväaikoina Korpela 
pitää niitä vuosia, jolloin suunni-
teltiin Laajasalon uuden kirkon ra-
kentamista. 

– Oli hienoa olla juuri siinä 
kirkkovaltuuston kokouksessa, jos-
sa päätös Laajasalon kirkon raken-
tamisesta tehtiin, Korpela muiste-
lee.

Lautamiestoimien ansiosta he-
rastuomarin arvonimen saanut 
Korpela toimi myös Opettajain am-
mattijärjestön OAJ:n luottamus-
miehenä. Hiippakuntavaltuuston 
jäsenyys jatkuu vielä kuluvan kau-
den loppuun.

– Hiippakuntavaltuustovuosi-
na opin tuntemaan suuresti kun-
nioittamani miehen – piispa Eero 
Huovisen.

Monessa mukana
Korpelan ”laajasalovuosia” on ke-
rääntynyt peräti 41 kappaletta.

– Muutin vaimoni Maijelin 
kanssa vuonna 1968 joulukuussa 
Laajasaloon.

Tutustuminen alueeseen sujui 
luontevasti työn kautta: Korpela eh-
ti opettaa  Laajasalossa ala-asteikäi-
siä koululaisia 30-vuoden ajan. Tätä 
kautta myös lasten vanhemmat tuli-
vat monella tapaa läheisiksi.

– Oppilaiden vanhemmat oli-
vat työni tuki. Tunsin olevani etu-
oikeutettu, kun sain niin hyvän tu-
en työlleni vanhempien taholta.

Korpela toimi eläkkeellä olles-
saan vuosina 2007-2010 Laajasalo 
– Degerö Seura ry:n puheenjohta-
jana. Tänä aikana seurassa on puo-
lustettu milloin laboratorion koti-
nurkilla pysymistä, milloin Kruu-
nuvuoren alueen kauniin lammen 
ja luonnonvaraisen metsän säilyt-
tämistä. On myös laadittu lukuisa 
määriä erilaisia lausuntoja, joista 

monet ovat koskeneet uutta Kruu-
nuvuoren asuinaluetta. Alueen ra-
kentamisen päätepiste ajoittunee 
2020-luvun alkuun. 

– Nyt on jo edetty asemakaava-
vaiheeseen, Korpela valottaa.  

Liikennejärjestelyt Kruunuvuo-
ren alueella ovat Korpelan mukaan 
tämän hetken tärkeimpiä kysymyk-
siä. 

– Henkilökohtainen toiveeni on 
sillan rakentaminen ja sitä kautta 
koko saaren turvallisuuden lisää-
minen suoralla yhteydellä kanta-
kaupunkiin.

Onnelliset eläkepäivät
Timo Korpelan perheeseen kuu-
luu vaimon lisäksi kaksi aikuista 
tytärtä.

– Vietän vaimoni kanssa lähes 
puolet vuodesta Tuusulan Nahke-
lan kylän mökillä.

Korpela on kiitollinen siitä, että 
saanut pysyä terveenä ja harrastaa 
mieluisia asioita. Tennisharrastuk-
sen parissa hän on tavannut ikäto-
vereita, monista heistä on tullut hä-
nelle hyviä ystäviä. Musiikki on ol-
lut lähellä Timo Korpelan sydäntä 
jo lapsuusajoista lähtien: yhdeksän-

vuotiaana Korpela aloitti laulami-
sen Halikon kirkon poikakuoros-
sa. Nykyään kuorolaulu jatkuu tiis-
tai-iltaisin Laajasalon kirkkokuoro 
Chorus Marinuksen harjoituksissa. 

Luottamustoimista syrjään siir-
tyminen ei ole estänyt Korpelaa py-
symästä mukana ajan hengessä.

– Jos minulle jää luppoaikaa, 
voin käydä moikkaamassa kaverei-
ta facebookissa, hän kuittaa. 

Pääsiäisen Korpelat viettävät Laa-
jasalossa. Heidän kodissaan noudate-
taan yhä vanhoja pääsiäisperinteitä.

– Pääsiäisenä meillä on tapana 
kasvattaa pääsiäisruohoa. Karjalai-
sen tavan mukaan pääsiäisenä ”plit-
sataan” eli kopautetaan keitetyt ka-
nanmunat toisiaan vasten. Se jon-
ka muna menee rikki, joutuu luo-
vuttamaan omansa. Lisäksi kanan-
munat maalataan, Korpela kuvai-
lee perinteikästä pääsiäisenviettoa.  

Korpeloiden pääsiäiseen kuuluu 
olennaisena osana kiirastorstai-il-
lan Matteus-passion kuuntelu.

– Paastonaika on enemmän hil-
jentymistä ja rauhoittumista, sy-
ventymistä pääsiäisen sanomaan.

Kari Laaksonen

Timo Korpela on ollut virallisesti eläkkeellä jo 5 ja 
puoli vuotta, mutta lukuisat luottamustehtävät ovat 
pitäneet hänet kiireisenä. Nyt seurakuntaneuvosto-
konkari ja opettaja Timo Korpela on päättänyt aloittaa 
hyvin ansaitut  eläkepäivät.
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www.laajaranta.fi

M
arko Anttila

Esittelyssä 
nuorisopappi Tinde 
–mikrotason 
maailmanparantaja
Olen Tiina-Mari Mällinen, 29-
vuotias pastori, tuttavallisemmin 
Tiina tai Tinde.

Tänne Roihuvuoreen tulin en-
simmäisestä virkapaikastani Lap-
peenrannasta. Helsinki on minulle 
tosin tuttu ja rakas jo pitkältä ajal-
ta, joten muutto Etelä-Karjalasta ei 
ollut hyppy täysin tuntematto-
maan.

Syntyisin olen Iisalmesta, Ylä-
Savosta, ja savolaisena toteankin 
usein, ettenpä ole oikein mistään 
kotoisin. Siinä mielessä se kyllä pi-
tääkin paikkansa, että sukujuuria-
ni on sekä Etelä-Savossa että Poh-
jois-Pohjanmaalla, mutta lyhyem-
pien työpestien myötä tutuiksi ovat 
tulleet myös Rauma ja Tampere se-
kä tietysti Etelä-Karjala. Jonkinas-
teinen savolaisuus lienee kuitenkin 
se pinttynein piirre; “kun savolai-
nen puhhuu, vastuu siirtyy kuuli-
jalle!”. Papille tämä on tietysti loh-
dullinen ajatus ja viännettävissä 
myös muotoon “kun pappi puhhuu, 
vastuu siirtyy Pyhälle Hengelle”.

Olen kiinnostunut yhteiskun-

nallisista ja yhteisistä asioista, eku-
meniasta sekä uskontodialogista. 
Sydämelläni on pitkään ollut erityi-
sesti Intia, missä olen paljon mat-
kaillut ja jonka kastijärjestelmän 
epäoikeudenmukaisuudesta kirjoi-
tin sosiaalietiikan graduni. Nyt 
olen mukana Suomessakin toimi-
vassa dalitien solidaarisuusverkos-
tossa, jossa pyritään vaikuttamaan 
dalitien eli kastittomien aseman 
parantamiseen; varsinaisena täh-
täyspisteenä on tietenkin -ei sen 
enempää eikä vähempää kuin- kas-
tijärjestelmän kumoaminen.

Harrastan liikuntaa, mikrota-
son maailmanparannusta ja mat-
kustelua. Viihdyn mainiosti myös 
kotona karvaisten, kehräävien ka-
vereideni Jamin ja Shantin kanssa ja 
kotoisiin harrastuksiini kuuluu 
mm. sukkien kutominen ja kaiken-
lainen kotitalousnäpertely.

Elämäni kantava voima on usko 
armolliseen Jumalaan, jonka rakka-
us konkretisoituu Kristuksessa –
sekä lähimmäisissä, jotka ovat toi-
nen toisensa Kristuksia.


Nuortenleiri 
15.–17.4. 
Lohirannassa 
Lohjalla
Ajankohta ja paikka muuttui, mutta 
leiristä on tulossa vieläkin parempi.

Leirin vetäjinä Jaakko ”Jagr” Niiles ja 
Tomi ”Seremoniamestari” Kujansuu.

Leiri on avoin kaikille nuorille. 
Suurin osa mukaan lähtijöistä on 
15–20-vuotiaita.

Evästä eteenpäin ja  
muonaa mahaan ja matkalle. 
:)  Tule ja innostu.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.laajaranta.fi
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Laituri

1. Kuka olet?
Iloinen Itä-Helsingin kasvatti.
2. Missä seurakunnan toimin-
nassa olet mukana?
Parkissa, Parkkitiimissä, ylistysil-
loissa ja lisäksi käyn Saalemilla.
3. Miksi kannattaa mennä Park-
kiin (nuortenilta)?
Paras vaihtoehto perjantai-illaksi, 
parhaat ihmiset, superhyvä ohjel-
ma, prayer cave, hyvät vetäjät ja voi 
rentoutua ja kohdata Jumalaa, mi-
kä on parasta vastapainoa koululle.
4. Mikä susta tulee isona?
Eläinlääkäri tai meribiologi.
Seuraavaksi sano ensimmäinen 
sana joka tulee mieleen seuraa-
vista asioista: 
5. Roihuvuoren seurakunta?
Parkki.

6. Jumala?
Isä.
7. Laajasalo?
Widebeach.
8. Miten haluaisit kehittää seura-
kuntaa?
Lisää nuoria mukaan et ne sais op-
pia Jumalasta ja sais pitää yhdessä 
hauskaa.
9. Mitä usko sinulle merkitsee?
Elämän selkäranka, se pitää pys-
tyssä.
10. Keksi kysymys seuraavalle 
haastateltavalle: 
Miten olet eksynyt Roihuvuoren 
seurakuntaan?

Jaakko Niiles

10. kysymystä 
nuorelle:
Sofia RantalaRoihuvuoren seurakunta 

järjestää vuosina 1999–2003 
syntyneille tytöille ja pojille leirin 
Helsingin seurakuntayhtymän 
leirikeskuksessa, Kivisaaressa. 
Leirillä pelataan, leikitään, 
askarrellaan ja nautitaan kesästä.

Leiri alkaa maanantaina 6.6 ja  
päättyy torstaina 9.6. (tarkemmat  
lähtö- ja tuloajat ilmoitetaan  
lautta-aikataulujen varmistuttua).

Kolmen vuorokauden leirin 
hinta on 70 euroa. Hinta 
sisältää lauttamaksut, ruokailut, 
askartelumateriaalit sekä 
tapaturmavakuutuksen.

Mukaan mahtuu  
14 tyttöä ja 14 poikaa.

Ilmoittautumiset 4.4. klo 10 alkaen 
Roihuvuoren seurakuntatoimistoon 
p. 09 2340 5700. Lisätiedot: 
nuorisotyönohjaaja Saila Lavonen  
p. 050 353 7979 

Kesäleiri Kivisaaressa
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Lähdimme selvittämään asiaa Tammisalon kirkolle. Asiantuntijoina 
toimivat eka- ja tokaluokkaa käyvät iltapäiväkerholaiset.  

Mitä sana pääsiäinen tuo sinulle mieleen? 

Pauliina: Kevään.
Malissa: Suklaata ja munia.
Anna-Lotta: Tipuja.
Samppa: Joulun. En kyllä tiedä, miksi.
Jesper: Ihan liikaa suklaata. Mutta mä syön 
kaikki ite.

Mielenkiintoista! Mutta
Miksi pääsiäistä vietetään?

Jere: Koska lapset tykkää niin paljon karkista.
Anna-Lotta: Koska pääsiäisestä alkaa paas-
ton aika.
Samppa: Pääsiäinen keksittiin siksi, koska Jee-
sus kuoli.

No miksi pääsiäisenä istutetaan rairuohoa ja 
maalataan pääsiäismunia?

Pauliina: Pääsiäisen kunniaksi.
Samppa: Kun on niin paljon värejä.
Anna-Lotta: Kun pääsiäispupu voi sitten tuo-
da niitä lapsille.
Jere: Siksi koska ruoho on hyvää ja koska mu-
nia on niin kiva maalata.

Mikä päivä sitten on pitkäperjantai, jota vie-

tetään ennen pääsiäistä? Miksi sillä on sel-
lainen nimi?

Jere: Koska se on paljon pitempi päivä kuin 
muut päivät.
Ellen: Jeesus ristiinnaulittiin ja kuoli, ja se on 
pitkä, koska se on surullinen.
Malissa: Koska Jeesus kuoli ja se pitkäperjantai 
tulee siitä, että se on tylsä päivä, kun ei voi teh-
dä mitään, ku silloin vain surraan ja surraan.
Samppa: Se on kiva perjantai, koska silloin voi 
mennä kymmeneltä nukkumaan.

No mikäs sitten on paaston aika, joka on en-
nen pääsiäistä? Miksi sitä vietetään?

Malissa: Siksi koska ihmiset haluaa säästää 
ruokaa Jumalalle ja Jeesukselle.
Anna-Lotta: Ihmiset paastoaa eikä syö lihaa.
Samppa: Silloin keksittiin enkelit.

Paastonajan aloittaa sellainen päivä kuin 
tuhkakeskiviikko. Osaatteko sanoa, mikä se 
sellainen on?

Anna-Lotta: Kun paastonaika alkaa, niin me 
heitetään ne ruoat niin kuin tuhkaan.
Pauliina: Silloin poltettiin Jeesus, tai sen ruu-
mis.

Mistä pääsiäisessä 
oikein on kyse? 

Jere: Silloin heitetään tuhkaa.
Samppa: Silloin tulivuoret purkautuu ja tulee 
tuhkapilvi.
Malissa: Silloin syödään vähän ja pientä, kos-
ka tuhkakin on pientä.

Kiitos haastattelusta! Hyvää paastonaikaa ja 
pääsiäistä kaikille!

Riitta-Leena Sihvola

Aila Suomalainen:

Vain paras on hyvää lapselle
van uskomme ydinasioiden äärel-
lä. Murheen voittaa tieto siitä,  että 
Jeesus nousi kuolleista ja elää.

Kerronnan apuna ovat nukkejen 
lisäksi eriväriset kankaat.

– Symbolit ovat tärkeitä. Lapsi 
ymmärtää sen mitä hän sillä het-
kellä ymmärtää. Joskus huomaan 
olevani ensimmäinen ihminen, jo-
ka kertoo lapselle näistä tapahtu-
mista.

Yleensä lapset ovat vaelluksella 
mukana hyvin keskittyneesti.

– Kannattaa varautua siihen, 
että vaelluksen  jälkeen lapsilla on  
paljon kysyttävää, Aila Suomalai-
nen hymyilee.

Anna-Mari Kaskinen

Pieni pääsiäisvaellus 
Tammisalon kirkolla
ma 18.4. klo 10
ti 19.4. klo 10
ke 20.4. klo 10, 13.30 ja 18.

Ilmoittautumiset
Ailasuoma@jippii.fi

Paastonaika kutsuu pohtimaan, mitä 
hyvää voisin tehdä toiselle.

Vastaavia tapahtumia hän on jär-
jestänyt lukuisia kertoja aikai-
semminkin, sillä hän jäi viime ke-
väänä eläkkeelle toimittuaan lä-
hes 30 vuotta seurakunnan lapsi-
työssä Vantaalla. Aila Suomalai-
nen tunnetaan innovatiivisena las-
tenohjaajana ja pyhäkoulusihtee-
rinä, joka ensimmäisten joukossa 
alkoi 1980-luvun lopulla järjestää 
lapsiperheille avoimia päiväkerho-
ja. Hän on  kehittänyt uudenlaisia 
pyhäkouluja, esimerkiksi Vantaan 
Rajakylään Seikkailupyhäkoulun, 
joka toimi aina ulkona luonnossa. 
Eli tytöt ja varsinkin pojat kokoon-
tuivat miesopettajansa johdolla ul-
kona lähimetsässä retkeillen ja tu-
tustuen luontoon.

Hakunilan Vaaralaan hän ideoi 
Jouluseimi-pyhäkoulua. Se oli nel-
jän kerran periodi, jonka aika-
na valmistettiin kenkälaatikkoon 
oma jouluseimi. Ennen pääsiäistä 
pidettiin vastaavanlainen Pääsiäis-
puutarha-pyhäkoulu, jonka aikana 
rakennettiin oma ”puutarha” pie-
neen koriin.

– Nettipyhäkoulun olisin myös 
tahtonut perustaa, mutta eläke-elä-
mä kutsui. 

Kirkoissa Aila Suomalainen on 
järjestänyt hiljaisia hetkiä, joissa 
lapset voivat pysähtyä kuvien ää-
relle ja kuunnelle musiikkia. Pik-
kuväki-lehden vakituisena avusta-
jana hän on jakanut ideoita ja virik-
keitä myös uusille lapsityöntekijöil-
le kautta maan.

Pääsiäisvaellus lapsille
Pienen pääsiäisvaelluksen rakenta-
minen omaan kotikirkkoon Tam-
misaloon on tehtävä, johon hän ha-
luaa paneutua huolella.

– Koskaan ei voi ajatella: minä 
olen tehnyt tämän ennenkin. Tä-
män minä osaan. Aina lähdetään 
liikkeelle aivan alusta, hän sanoo 
vaatimattomasti.

Pieni pääsiäisvaellus pitää sisäl-
lään pysäkkejä, joiden avulla ede-
tään palmusunnuntaista kiiras-
torstain ja pitkäperjantain kautta 
pääsiäisaamun iloon.

Monet vanhemmat ovat epä-
varmoja siitä, miten pääsiäisajan 
tapahtumista voisi lapsille kertoa.

– Vaikka pienellä pääsiäisvael-
luksella kuljetaankin surun läpi, 
haluan korostaa ilon ja toivon mer-
kitystä. Pääsiäisenä olemme ai-

Tammisalossa asuva Aila Suomalainen valmistelee 
Tammisalon kirkolle Pientä pääsiäisvaellusta, jossa 
lapsille kerrotaan nukkeja apuna käyttäen hiljaisen 
viikon keskeiset tapahtumat.

Lauri O tuumii.

Julia mietteliäänä. Jerestä pitkäperjantai on erityisen pitkä.
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Pärskeitä

Hyvät naiset ja Herrat, äidit ja 
isät, tervetuloa mukaan tuiki 
tavalliseen kerhopäivään Laaja-
rantaan!

Aamu alkaa lukusohvalla. 
Kylki kyljessä luemme kirjaa, jo-
ka liittyy kuukauden teemaan. 
Kuukausiteemoja ovat  muun-
muassa ”näin kun yhdes ollaan 
niin tullaan tuttaviks”, ”matkus-
tan ympäri maailmaa” ja ”hy-
vät tavat kaunistavat”. Sohvalla 
on myös mukavaa vaihtaa kuu-
lumisia.

On aika päästää leikkiener-
gia valloilleen. Leikkikaverien, 
leikkitilojen ja lelujen jakautu-
minen jokaiselle mieluisasti on 
oma prosessinsa. Näitä kaikkia 
löytyy jokaiselle kerholaiselle so-
piva määrä pienen hakemisen 
jälkeen. Siinä minä autan lapsia 
toisinaan hienovaraisesti, toisi-
naan määräävään sävyyn.

Käsipesu ja välipala! Ker-
holaiset kaivavat eväsrasiat re-

puistaan ja ruokarukouksen 
päälle toivotan hyvää ruoka-
rauhaa. Rohkaisen kaikkia vii-
pymään pöydän ääressä, vaik-
ka kiire takaisin leikkeihin polt-
telee. Ruuan lisäksi keskuste-
lut ruokapöydässä ovat usein 
tosi maukkaita.

Kädentaitojen harjoittelu, 
taiteen tekeminen, tapahtuu 
ennen välipalaa ja sen jälkeen 
siinä järjestyksessä, kun se itse 
kunkin leikkirytmiin parhaiten 
sopii. Askartelun lisäksi järjes-
tän yhteispuuhaa, kuten laulu-, 
loru-, liikunta- ja seuraleikkejä, 
sopiviin saumoihin.

Siivousaika tulee aina liian 
pian. Toimin työnjohtajana ja 
kyllä, kerholaiset todella siivoa-
vat leikit pois ahkerasti ja tun-
nollisesti! Toisinaan joku nero 
piiloutuu pöydän alle välttyäk-
seen työltä, mutta palaa muki-
sematta ruotuun kun käsken.

Hartauden, joka on nyt oh-

jelmassa, kulmakivi on hiljenty-
minen, jota harjoittelemme ker-
rasta toiseen. Tutuiksi käyvät 
lasten virret sekä lapsentajui-
sesti  ja elävästi kerrotut Raa-
matuntarinat saavat pienet iki-
liikkijat pysähtymään hetkek-
si. Yhteyttä Taivaan Isään vah-
vistamme pienin rukouksin. 
Suojelusenkeleistä puhumme 
usein. Jeesus, lasten ystävä, 
näyttää meille mallia lähimmäi-
sen rakkaudesta. 

Kotiinlähtö lähenee. Kerho-
laisten omatoiminen pukemi-
nen sujuu toisinaan vaivoitta, 
toisinaan harmihikeä pukaten. 
Kaikessa toiminnassa periaat-
teeni on auttaa lasta tekemään 
itse. Periaate toimii mainiosti 
kerhossa, kotioloistani en tässä 
yhteydessä sano mitään...!

Kiitos tästä kerhopäivästä 
ja näkemisiin!

Riina Lamberg

Kärpäsenä päiväkerhon katossa
Kolumni

Suven kynnyksellä –  
kesäkerho Marjaniemessä
Kesäkerho 4–6-vuotiaille alkaa  
Marjaniemen seurakuntakodissa, Vanamotie 13.  

maanantaina 6.6. ja kestää 23.6. saakka. 

Kerhoaika on klo 9–13.  

Kerho kokoontuu viitenä päivänä viikossa (maanantai–perjantai).

Kerhossa leikimme, laulamme, askartelemme, ulkoilemme ja nautim-

me kesäisestä luonnosta. Evästauolla syömme omia eväitä.

Kerhomaksu on 10 € /viikko/lapsi. Voit valita ajanjakson, jonka lapsesi 

on kerhossa. Kerhoon otetaan 15 lasta/viikko. 

Vetäjänä toimivat lastenohjaajat Tarja ja Pirjo.  

Ilmoittautuminen 4.4. – 15.4. välisenä aikana Tarja Savolaiselle  

p. 09 23405763 tai tarja.savolainen@evl.fi. 

Koko perheen laskiastapahtuma 
Tammisalon kirkolla 6.3. 
Roihuvuoren seurakuntaan perus-
tetun Lastenteatteri Tammenter-
hon ensimmäinen näytelmä Tam-
menterhon tarina sai ensiesityk-
sensä Tammisalon kirkon 45-vuot-
sijuhlissa helmikuussa. Sen jälkei-
sellä viikolla päiväkerhot, päivä-
kodit, koululuokat sekä yksittäi-
set perheet ovat käyneet katsomas-
sa esitystä, jonka kesto on noin 40 
minuuttia.

Toinen esitysviikko on 14.-18.3. 
Esityksiin on jo varauksia, mut-
ta vielä voi ilmoittautua mukaan 
osoitteeseen Anna-Mari.Kaski-
nen@pp.inet.fi

Esitykset alkavat klo 10 paitsi 
tiistaina 15.3. klo 9.

Näytelmä kertoo yksinäisestä 
Tammenterhosta, joka on tuulen 
mukana ajautunut outoon metsään 
eikä itsekään tiedä, kuka se on. Siili, 
Sinitainen ja Orava auttavat Tam-

menterhon sen oikealle kasvupai-
kalle. Näytelmä liittyy vuoden 2011 
Yhteisvastuukeräyksen teemaan, 
joka on lasten ja nuorten yksinäi-
syyden lievittäminen.

Huom! Laskaissunnuntaina 6.3.  
järjestetään ylimääräinen esitys klo 
15 alkavan Lastenkirkko Tammen-
terhon jälkeen.

Laajasalon kirkolla: 
4–5-vuotiaille ma, ke, pe klo 8.30–11.30 
4–5-vuotiaille ma, ke, pe klo12.30–15.30 
3-vuotiaille ti, to klo 9–11 
3-vuotiaille ti, to klo 13–15

Roihuvuoren kirkolla:  
3–5-vuotiaille ti, to, pe klo 9–12

Marjaniemen seurakuntakodilla:  
3–5-vuotiaille ma, ke klo 9–12

Tammisalon kirkolla:  
4–5-vuotiaille ma, ke, pe klo 9–12 
3-vuotiaille ti, to klo 9–12 
4–5-vuotiaille 5-päiväinen kerho klo 9–12 
Mikäli ryhmään jää tilaa, on mahdollista hakea 
5-päiväistä kerhopaikkaa. 5-päiväinen paikka 
myönnetään kaudeksi kerrallaan tilanteen mukaan.

Laajarannassa:  
4–5-vuotiaille ma, ke, pe klo 9–12 
3-vuotiaille ti, to klo 9–12 
4–5-vuotiaille 5-päiväinen kerho klo 9–12

Jos ryhmään jää tilaa, on mahdollista hakea 5-päiväistä 
kerhopaikkaa. 5-päiväinen paikka myönnetään 
tilanteen mukaan kaudeksi kerrallaan. 

Päiväkerhot Roihuvuoren seurakunnassa  
syksyllä 2011

Syksyn päiväkerhoryhmiin ilmoittautuminen  
sähköisesti 1.4.–15.4.2011

www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori 
Voit myös ilmoittautua suoraan kerhopisteisiin.

Tiedustelut: Päivi Meriläinen 
päivä- ja iltapäiväkerhotyön vastaava 
puh.09-23405703 
paivi.merilainen@evl.fi

Koko perheen laskiais- 
tapahtuma Tammisalon  
kirkolla su 6.3.  
klo 15 alkaen. 
Ohjelmassa: Lastenkirkko 
Tammenterho, laskiaispulli-
en syöntiä, kahvia ja mehua. 
Tammenterhon tarina-näy-
telmä.

MUUTA OHJELMAA:
Tammenterhon tarina-näy-
telmä 14.–18.3. klo 10 
paitsi ti.15.3 klo 9. (tiistain 
näytökseen vielä hyvin tilaa) 
Ilmoittautumiset  
Anna-Mari.Kaskinen@pp.inet.fi

Pieni pääsiäisvaellus 
18.–20.4.

Lastenkirkko Tammenterhon 
pääsiäiskirkko 24.4. klo 15

Lastenkirkko Tammenterhon 
kevätkirkko 15.5. klo 15

Roihuvuoren seurakunnan 

koululaisten iltapäivä- 
toiminta syksy 2011
Tammisalon kirkolla, Väylänrinne 1, puh. 09-3405724
ma–pe klo 12–16, ohjaajat Auli Etäniemi ja Brita Huuskonen.

Laajasalon kirkolla, Reposalmentie 13, puh. 09 23405733
ma–pe klo12–16, ohjaaja Heidi Laakso ja toinen ohjaaja.

Syksyn 2011 koululaisten iltapäivätoiminnan hakuaika päättyy 29.4.2011.

Ilmoittautumiskaavakkeet toimitetaan suoraan kerhopisteisiin. 

Kerhotiedustelut ohjaajilta.

Harakat saavat opetuksen.

Ti
m

o 
Pe

kk
a 

Ka
sk

in
en

M
ar

ko
 A

nt
til

a

Tammisalon iltapäiväkerholaiset Anna-Lotta, Ellen, Pauliina ja Malissa.
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Heittonuotta

Messut ja  
hartaat hetket 
6.3.2011 
Laskiaissunnuntai 
”Jumalan rakkauden uhritie” 
Klo 10 Laskiaissunnuntain messu 
Roihuvuoren kirkossa 
Saarna Sirkku Nyström, kappalainen Paula 
Pakarinen, pastori Riitta-Leena Sihvola, 
Hannele Filppula, Kerttu Sarkkola, huilu. 
Lounasta lähetystyön hyväksi.

Klo 12 Taizé-laulujen messu Laajasalon kir-
kossa, Arja Vaulas, Kari Laaksonen ja Chorus 
Marinus, joht. Päivi Niva-Vilkko. 
Kirkkokahveilla myynnissä yhteisvastuun hy-
väksi laskiaispullia myös kotiin vietäväksi.

Klo 15 Lastenkirkko Tammenterho 
Tammisalon kirkossa. Kirkon jälkeen laskiais- 
pullatarjoiluja Tammenterhon tarina-näy-
telmä. Mukana Timo Pekka Kaskinen, Tomi 
Kujansuu, paikallisia perheitä ja lastenteatteri 
Tammenterhon väki.

SAARNAVIERAS
Laskiaissunnuntaina 
6.3. Sirkku Nyström 
tulee saarnaamaan 
Roihuvuoren kirkkoon. 
– Saarnailen kotiseura-
kunnassani Töölössä, 
Tuomasmessussa ja toi-
sinaan vähän muualla-
kin. Pidän saarnaami-
sesta, kertoo toimitta-
ja ja teologian maisteri 
Sirkku Nyström. 

Messun jälkeen seurakuntasalin puolella tar-
jolla hernekeittoa, kahvia ja laskiaispullaa. 
Aikuiset 8 euroa, lapset 5–12 vuotta 5 euroa 
ja alle kouluikäiset ilmaiseksi. Tuotto lähetys-
työn hyväksi. 

9.3. 
Tuhkakeskiviikko 
"Katumus ja paasto"

Klo 18 Tuhkamessu Roihuvuoren kirkossa
Mukana pastori Henri Järvinen, Kamarikuoro 
Cantiamo, joht. Hannele Filppula. 
Kansainvälinen messu toimitetaan yhdessä 
anglikaaniseurakunnan kanssa. Iltatee.

13.3.2011 
1. paastonajan sunnuntai 
Jeesus, kiusausten voittaja

Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Pastori Riitta-Leena Sihvola, kirkkoherra Timo 
Pekka Kaskinen ja kanttori Hannele Filppula.

Klo 12 Herättäjän kirkkopyhän messu 
Laajasalon kirkossa 
Saarna Samuli Korkalainen, Kari Laaksonen, 
Tomi Kujansuu ja Herännäisnuorten kuoro. 
Messun jälkeen keittolounas ja seurat. 

16.3. 
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa

20.3.2011 
2. paastonajan sunnuntai 
Rukous ja usko

Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Pastorit Tiina-Mari Mällinen ja Hanna Vasiljev 
sekä kanttori Tomi Kujansuu.

Klo 12 Vanhusten kirkkopyhän messu 
Laajasalon kirkossa

Mukana kappalainen Kari Laaksonen, pas-
tori Arja Vaulas, kanttori Päivi Niva-Vilkko ja 
Laulunystävät. 

23.3. 
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa

27.3.2011 
Marian ilmestyspäivä 
Herran palvelijatar

Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Pastori Hanna Vasiljev, kappalainen Paula 
Pakarinen ja kanttori Hannele Filppula, 
Cantiamon kvartetti

Klo 12 Taaperokirkko Laajasalon kirkossa
Riitta-Leena Sihvola, Päivi Niva-Vilkko ja 
Lapsikuoro Ocarina, Tarja Savolainen, Pirjo 
Saarinen, Heidi Laakso, Hannele Peltonen.
Mukana Päivi Lindberg ja muskarilaiset.

Klo 12 Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus Laajasalon kirkossa
Pastori Riitta-Leena Sihvola, Kirkkokuoro 
Chorus Marinuksen kvartetti, Päivi Niva-Vilkko

23.4. 
Hiljainen lauantai 
"Jeesus haudassa"

Klo 22 Laulu- ja rukoushetki Tammisalon kir-
kossa. Laura Juvonen. 
Ristisaatto Tammisalosta Roihuvuoren kirkon 
pääsiäisyön messuun.

PÄÄSIÄISYÖ 
”Kristus on voittanut kuoleman”

Klo 23 Pääsiäisyön messu Roihuvuoren kir-
kossa. 
Kappalainen Paula Pakarinen, pastori Hanna 
Vasiljev, Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele 
Filppula ja kanttori Tomi Kujansuu. Pääsiäisyön 
tarjoilu seurakuntasalissa.

24.4. 
Pääsiäispäivä 
”Kristus on ylösnoussut!”

Klo 10 Pääsiäispäivän messu Roihuvuoren 
kirkossa 
Mukana kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, 
pastori Riitta-Leena Sihvola ja Kamarikuoro 
Cantiamo, joht. Hannele Filppula.

Klo 12 Pääsiäispäivän messu Laajasalon kir-
kossa 
Arja Vaulas, kappalainen Paula Pakarinen, teol. 
yo. Johan Savola, Chorus Marinus, joht. Päivi 
Niva-Vilkko 
Anna-Mari Kaskisen käsikirjoittama saarnaan 
liittyvä lyhyt draama. 

Klo 15 Lastenkirkko Tammenterhon 
pääsiäiskirkko Tammisalon kirkossa.
Mukana Timo Pekka ja Anna-Mari Kaskinen, 
paikallisia perheitä ja Mukulaorkesteri

25.4. 
2. pääsiäispäivä 
"Ylösnousseen kohtaaminen"

Klo 10 Toisen pääsiäispäivän sanajumalan-
palvelus Roihuvuoren kirkossa
Pastori Tiina-Mari Mällinen ja kanttori Tomi 
Kujansuu 

Klo 12 Toisen pääsiäispäivän sanajumalan-
palvelus Laajasalon kirkossa
Pastorit Markus Ek ja Tiina-Mari Mällinen sekä 
kanttori Kirsi Honkanen-Punkari 

27.4. 
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa

1.5. 
1. sunnuntai pääsiäisestä 
"Ylösnousseen todistajia"

Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Pastorit Hanna Vasiljev, Arja Vaulas, teol. yo 
Johan Savola ja kanttori Kirsi Honkanen-
Punkari

Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Pastori Tiina-Mari Mällinen ja kanttori Tomi 
Kujansuu

4.5. 
Klo 13 Soppakirkko Roihuvuoren kirkossa
Pastori Paula Pakarinen, diakoniatyöntekijät 
Anna-Liisa Kangas ja Eea Korhonen

7.5. 
Klo 18 Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa

8.5. 
2. sunnuntai pääsiäisestä 
Hyvä paimen

Klo 10 Äitienpäivän messu Roihuvuoren kir-
kossa  
Kappalainen Paula Pakarinen, pastori Markus 
Ek ja kanttori Hannele Filppula  

Klo 12 Äitienpäivän gospelmessu Laajasalon 
kirkossa 
Saarna teol. yo. Johan Savola, pastorit Arja 
Vaulas ja Hanna Vasiljev  ja kanttori Tomi 
Kujansuu. 
Messun jälkeen äitienpäivän kakkukahvit.

11.5. 
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa

15.5. 
3. sunnuntai pääsiäisestä 
”Jumalan kansan koti–ikävä”

Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Pastori Riitta-Leena Sihvola, kappalainen Paula 
Pakarinen ja kanttori Hannele Filppula

Klo 12 Lähetyspyhän messu Laajasalon kir-
kossa  
Kappalainen Kari Laaksonen, kirkkoherra Timo 
Pekka Kaskinen ja kanttori Tomi Kujansuu. 
Messun jälkeen lounasta lähetystyön hyväksi. 
Lounas: 10 euroa aikuiset, 5 euroa lapset  
5–15-v. ja alle 5-vuotiaat ilmaiseksi. 

Klo 15 Lastenkirkko Tammenterhon kevät-
kirkko Tammisalon kirkossa.
Mukana Timo Pekka ja Anna-Mari Kaskinen, 
paikallisia perheitä ja Mukulaorkesteri.

18.5. 
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa

22.5. 
4. sunnuntai pääsiäisestä 
” Taivaan kansalaisena maailmassa”

Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Pastori Hanna Vasiljev, kappalainen Paula 
Pakarinen

Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Pastori Tiina-Mari Mällinen, kappalainen Kari 
Laaksonen ja kanttori Päivi Niva-Vilkko.

25.5. 
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa

29.5. 
5. sunnuntai pääsiäisestä 
"Suvivirren sunnuntai"  
Sydämen puhetta Jumalan kanssa

Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, pastori Arja 
Vaulas, Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus, joht. 
Hannele Filppula, Lapsikuoro Ocarina, joht. 
Päivi Niva-Vilkko, Itä-Helsingin musiikkiopis-
ton lapsikuoro Sonetti, joht, Jatta Ehrlund, 
Jousiorkesteri, joht. Krister Ehrlund. Messu ra-
dioidaan. 

Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Pastorit Markus Ek ja Riitta-Leena Sihvola sekä 
kanttori Elisa Solasaari.

Pappi tavattavissa Roihuvuoren 
seurakuntatoimistossa ma ja pe klo 
10–14 ja ke klo 12–18 sekä Laajasalon 
kirkolla ti ja to klo 10–14. Keskiviikkoilta 
mahdollisuus keskustella papin kanssa 
Roihuvuoren kirkolla klo 18 alkavan 
iltamessun yhteydessä. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan. Päivystävän pappi 
p. 09 2340 5702.

Laajasalon kirkolla hartaushetki torstaisin 
klo 12–12.15. Roihuvuoren kirkon kappelissa 
rukoushetki tiistaisin ja torstaisin klo 12.30 
(ei kiirastorstaina). 

Diakoniatyön vastaanotot: Roihuvuoren 
diakoniatoimistosta ajanvaraus ma klo 10–11 
soittamalla p. 2340 5758 tai käymällä  
ti klo 9–10. Päihdetyön vastaanotto ilman 
ajanvarausta ke klo 14.30–16. p. 23405778. 
Diakoniatyön vastaanotto Laajasalon kirkolla 
ma klo 9–11 ja to klo 9–10 p. 2340 5768.

30.3. 
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa

3.4.2011 
4. paastonajan sunnuntai 
"Elämän leipä"

Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Kappalainen Paula Pakarinen, pastori Hanna 
Vasiljev, diakoniatyöntekijä Hannele Juvonen 
ja kanttori Hannele Filppula. 

Klo 12 Kantelemessu Laajasalon kirkossa.
Pastori Tiina-Mari Mällinen, kirkkoherra Timo 
Pekka Kaskinen, Itä-Helsingin musiikkiopis-
ton kanteleryhmä, joht. Jatta Ehrlund ja 
Laulunystävät, joht. Päivi Niva-Vilkko. Messun 
on säveltänyt Jarkko Yli-Annala ja sanoittanut 
Anna-Mari Kaskinen. Yhteislauluja.

6.4. 
Klo 13 Soppakirkko Roihuvuoren kirkolla.  
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, diakonia-
työntekijät Eaa Korhonen ja Anna-Liisa Kangas

Klo 18 Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa

10.4.2011 
5. paastonajan sunnuntai 
"Kärsimyksen sunnuntai"

Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Kappalainen Kari Laaksonen, pastori Tiina-
Mari Mällinen ja kanttori Kirsi Honkanen-
Punkari

Klo 12 Gospelmessu Laajasalon kirkossa
Pastorit Markus Ek ja Riitta-Leena Sihvola sekä 
kanttori Tomi Kujansuu.

13.4. 
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa

17.4.2011 
Palmusunnuntai 
"Kunnian kuninkaan alennustie"

Klo 10 Palmusunnuntain messu Roihuvuoren 
kirkossa.  
Saarna teol.yo. Johan Savola, pastori Arja 
Vaulas, kappalainen Paula Pakarinen, Hannele 
Filppula, Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus. 
Kirkkokahvit ja jäätelö.

Klo 12 Palmunlehväkirkko Laajasalon kirkos-
sa. Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, kappa-
lainen Kari Laaksonen ja kanttori Päivi Niva-
Vilkko.

HILJAINEN VIIKKO 
Pieni pääsiäisvaellus Tammisalon kirkossa-
maanantaina 18.4. ja tiistaina 19.4. klo 10, kes-
kivikkona 20.4.  klo 10, 13.30 ja 18.

18.4.2011 
Hiljaisen viikon maanantai 
"Jeesus Getsemanessa"

Klo 19.30 Hiljaisen viikon vesper 
Roihuvuoren kirkossa 
Pastori Riitta-Leena Sihvola, Kamarikuoro 
Cantiamo, joht. Hannele Filppula 
Vapaa pääsy.

20.4. 
Hiljaisen viikon keskiviikko 
"Jeesus tuomitaan"

Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa

21.4. 
Kiirastorstai 
"Pyhä ehtoollinen"

Klo 13 Kiirastorstain ehtoollinen 
Roihuvuoren kirkossa 
Pastori Hanna Vasiljev, diakoniatyöntekijä 
Hannele Juvonen

Klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen Laajasalon 
kirkossa,  
Kappalainen Kari Laaksonen, pastori Arja 
Vaulas, Päivi Niva-Vilkko ja Chorus Marinuksen 
miehet, joht. Heikki Varis

Klo 19 Kiirastorstain ehtoollinen 
Roihuvuoren kirkossa
Pastori Markus Ek ja kanttori Hannele Filppula

Klo 19 Kiirastorstain ehtoollinen 
Tammisalon kirkossa 
Pastori Hanna Vasiljev ja kanttori Tomi 
Kujansuu

22.4. 
Pitkäperjantai 
"Jumalan Karitsa"

Klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus Roihuvuoren kirkossa
Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele Filppula
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Sururyhmä  
läheisensä  
menettäneille

alkaa torstaina 7.4.11 klo 
18.00 Laajasalon kirkolla 
Reposalmentie 13.

Ryhmä kokoontuu kevään 
aikana viisi kertaa.

Ryhmässä ovat muka-
na pastori Riitta-Leena 
Sihvola ja diakoniatyön-
tekijä Kristiina Selin p. 09 
23405738, joka ottaa vas-
taan ryhmään ilmoittau-
tumiset.

+/- 60 –ryhmän 
kevätsuunnitelmia 
Toukokuun puolivälissä on suunnitteil-
la retki Tallinannan Peetelin lastenkotiin. 
Santahaminaan pääsemme tutustumaan 
toukokuun lopulla. Kesäkuussa suuntaam-
me kohti Laatokkaa. 6.–9.6. ajoittuva retkel-
lä ajamme Karjalan kannaksen poikki ja käym-
me Laatokan Valamossa. Retken hinta on 350–
450 euroa. Hinta tarkentuu maaliskuun puoli-
välin tienoilla, jolloin aletaan ottaa vastaan il-
moittautumisia. Lisätietoja retkistä ja matkois-
ta löytyy myöhemmin keväällä kirkkojen il-
moitustauluilta, Kirkko- ja kaupunki-lehdes-
tä ja seurakunnan internet-sivuilta. Lisätiedot 
matkoista: Jukka Annala p. 050 620 22 ja Juha-
Matti Terämä p. 045 1306 324.

Musiikki
Su 6.3. klo 18 ”Lauluja suuresta rakkaudes-
ta” Laajasalon kirkossa
Emriikka ja Ilona Jokinen, sopraano ja Ville 
Salonen, tenori. Säestys Marjaana Merikanto, 
piano. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 euroa yhteisvastuun 
hyväksi.  

Su 6.3. klo 16 Virsi vitosella  Roihuvuoren kir-
kossa 
Hannele Filppulan johdolla toivotaan ja veisa-
taan rakkaimpia virsiä.  
Vapaa pääsy, toivelaulutilaisuuden tuotto yh-
teisvastuukeräykseen.

Su 20.3. klo 15 Peltomiehen rukous 
Roihuvuoren kirkossa 
Jorma Panulan sävellys, peltomiehenä 
Jaakko Hietikko, sanoitus Pekka Santala. 
Jousikvartetti: Eeva Haapamäki, viulu, Mirka 
Malmi, viulu, Jussi Tuhkanen, alttoviulu, 
Miika Uuksulainen, sello. Mukana naiskuo-
ro. Teoksen johtaa Jorma Panula. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 10 euroa. Konsertti taltioidaan. 
Lisää aiheesta sivulla 5.

Ma 21.3. klo 19.30 Vesper Roihuvuoren kir-
kossa 
Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele Filppula 
Vapaa pääsy.

Su 3.4. klo 18 Kuorokonsertti Laajasalon kir-
kossa 
Kamarikuoro Cantiamo ja Chorus Marinus.  
Vapaa pääsy, kolehti kuorojen toiminnan tu-
kemiseksi.

Su 10.4. klo 18 ”Huvilaelämää” -tukikonsert-
ti Aino Acktén huvilan kulttuuritoiminnan hy-
väksi Laajasalon kirkossa, Reposalmentie 13. 
Kts. tiedot Kompassista

Ma 18.4. klo 19.30 Hiljaisen viikon vesper 
Roihuvuoren kirkossa 
Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele Filppula 
Vapaa pääsy.

Ti 26.4. klo 19 Vanhan musiikin konsertti 
Laajasalon kirkossa 

Yhteisvastuukonsertti kolmen laulajan voimin 

Kompassi
Mihin suunnistaa?

Helsingin konservatorion ja Metropolian opis-
kelijat esiintyvät opettajansa Timo Junturan 
johdolla. Vapaa pääsy.

To 28.4. klo 18 Virsi vitosella Laajasalon kir-
kossa 
Tomi Kujansuu ja Kari Laaksonen laulattavat 
toivottuja virsiä viiden euron hintaan. 
Vapaa pääsy. Tuotto yhteisvastuukeräykseen.

Su 8.5. klo 19 Äitienpäiväkonsertti 
Laajasalon kirkossa. Kamarikuoro Aava, joht. 
Janneke Moes. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Ti 11.5. klo 18.30 Kevätlaulajaiset Laajasalon 
kirkolla  
Mukana lapsikuoro Ocarina, Chorus Marinus ja 
Laulunystävät 
kanttori Päivi Niva-Vilkon johdolla. 
Yhteislaulua ja kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

Luonnon helmaan
n Perheleiri
Perheleirillä on ohjelmaa koko perheel-
le. Leiri pidetään tänä keväänä 13.–15.5. 
Korpirauhassa, Siuntiossa.  
Luvassa on ulkoilua, saunomista, hartaus-
hetkiä sekä ohjelmaa aikuisille ja lapsille. 
Leirimaksu sisältää täyshoidon, bussikuljetuk-
sen ja ohjelman. Leirimaksu: aikuiset 40 €, lap-
set alle 5 v. ilmaiseksi, lapset yli 5v. 10 €, ja kol-
mannesta lapsesta alkaen 5 €.  

Tiedustelut diakoniatyöntekijä Eea Korhonen, 
puh. 09-2340 5728. Ilmoittautuminen lomak-
keella, jonka saat netistä (www.helsinginseu-
rakunnat.fi/roihuvuori), tai Roihuvuoren ja 
Laajasalon kirkoilta (alkaen huhtikuusta). 

n Virkistysleiri 
Siuntion Korpirauhassa 24.–26.5.11.  
Leiri on tarkoitettu vaihtelua ja virkistystä  
arkeensa kaipaaville. 

Tarkemmat tiedot myöhemmin keväällä seu-
rakunnan internet-sivuilta ja Kirkko ja kaupun-
ki-lehdestä. 

Talkoo- 
hommiin!
Maksuton talkooleiri Kivisaaressa 9.–11.5. 
Ilmoittautuminen Anna-Liisa Kankaalle  
p. 09 2340 5778

Leiri päihde- 
ongelmaisille
Tule mukaan 10.–15.4. leirille Kiljavalan 
Kotorantaan.  Leiri toteutetaan yhteistyös-
sä erityisdiakonian kanssa. Täysihoito ja mat-
kat 50 euroa. Ilmoittautuminen Anna-Liisa 
Kankaalle p. 09 2340 5778.

Emriikka Salonen Ville Salonen Ilona Jokinen

Laajasalon kirkolla saadaan nauttia laskiais-
sunnuntaina 6.3. sykähdyttävästä musiikis-
ta ”Lauluja suuresta rakkaudesta” -konser-
tissa, jossa esiintyvät Ilona Jokinen, Em-
riikka ja Ville Salonen. Säestäjän toimii 
Marjaana Merikanto.

Sopraano Ilona Jokinen on laulanut vai-
kuttavia rooleja lukuisissa eri oopperoissa 
sekä Suomen kansallisoopperassa että Sa-
vonlinnan oopperajuhlilla. Jokinen on toi-
minut useiden orkestereiden solistina ja 
konsertoinut mm. Japanissa, Irlannissa ja 
Espanjassa. Emriikka Salonen on koulutuk-
seltaan musiikin ja teologian maisteri. Kau-

nisääninen sopraano on laulanut mm. Sa-
vonlinnan oopperajuhlakuorossa ja esiinty-
nyt useiden kirkkoteosten solistina. Emrii-
kan aviomies Ville Salonen on valmistunut 
näyttelijäksi Teatterikorkeakoulusta. Hän 
on esiintynyt mm. useissa lastenooppera-
rooleissa, opereteista ja musikaaleista ,sekä 
näyttelijänä television puolella. Perinteisen 
oopperailmaisun uudistaminen on Salosen 
sydäntä lähellä. 

Laajasalon kirkossa sunnuntaina 6.3. klo 
18 alkavaa konserttiin on vapaa pääsy. Oh-
jelmamaksu 10 euroa menee yhteisvastuun 
hyväksi.   

Laskiaistiistain iloksi
Tule herkuttelemaan hernerokalla ja laskiaispullilla Roihutupakahvi-
ossa laskiaistiistaina 8.3. klo 12–14 Roihuvuoren kirkon aulaan. Las-
kiaistiistaina kahvion tuotto menee yhteisvastuunkeräykseen. Roihu-
tupakahvioon voit poiketa pakkasia pakoon tiistaisin ja torstaisin klo 
12–14. 

Kohti itsetuntemusta 
Ihanien naisten iloinen itsetuntemuspäivä 12.3. klo 10–16 Laajasalon 
kirkolla. Opi tuntemaan itsesi! Se auttaa elämässä eteenpäin niin työs-
sä kuin vapaa-aikanasi. Kouluttajana toimii Kansan Raamattuseurassa-
kin työskennellyt Seija Taivainen. Päivään ei ole ennakkoilmoittautu-
misia. Ruokamaksu 5 euroa.

Evankelista vieraana Katulähetysillassa
Roihuvuoren kirkolla Katulähetysillassa 
lauantaina 26.3. vieraana evankelista Riitta 
”Ritu” Ylipahkala. Rajun nuoruuden elänyt 
Ritu on uskoon tulonsa jälkeen panostanut 
nuorten auttamiseen, kertonut huumeiden 
vaaroista ympäri Suomea ja ulkomailla se-

kä pyrkinyt perustamaan toimintaa syrjäy-
tymisuhassa oleville ihmisille. Lisäksi hän 
on perustanut kuoron entisille rikollisille ja 
alkoholisteille sekä narkomaaneille tarkoi-
tetun Karisma-kodin. Katulähetysilta alkaa 
klo 18 kirkon kappelissa.  

Kulttuurihuvilan tukikonsertti Laajasalon kirkossa
Huvilaelämää – tukikonsertti Aino Acktén huvilan kult-
tuuritoiminan hyväksi ilahduttaa kuulijoita sunnuntaina 
10.4.2011 klo 18 Laajasalon kirkossa. Konsertissa esiintyvät 
nimekäs artistikavalkadi: Johanna Iivanainen, Könsikkäät-
kuoro, Anna Hanski, Jorma Uotinen (kuva), Angelika Klas, 
sopraano & Ilkka Kotaja, piano, Ulla Paakkunainen, sop-
raano & Annaliisa Pillak, mezzosopraano, Trio Seeli Toi-
vio, sello Risto-Matti Marin, piano Olli-Pekka Tuomisalo, 
saksofoni, Suvi Olavinen ja Zephiro Ensemb. Liput 25 eu-
roa ovelta 1 tunti ennen konsertin alkua. lippujen ennakko-
varaukset: liput@ainoacktenhuvila.fi (ei ennakkovarausmak-
sua) sekä puhelimitse ma–pe klo 12–17 p. 09-6980632. Hu-
vilan kulttuuritoiminnan suojelija on rouva Eeva Ahtisaari.

Huvilaelämää –konsertissa 
 on nimekkäitä esiintyjiä.
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Seitsemän vuotta sitten 
Laajasalon kirkon vihki-
juhlassa Hilkka Hakka-
la ei vielä osannut arvata, 
miten merkittävä paik-
ka kirkosta hänelle tulisi: 
sieltä hän löytäisi oman 
luomisvoimansa.

Alusta alkaen Hilkan silmää miel-
lytti kirkon moderni arkkitehtuuri. 
Kirkko sijaitsee Laajasalossa keskei-
sellä paikalla, ja hänestä oli helppoa 
piipahtaa kahvioon juomaan kuppo-
nen kuumaa. Hilkka laittoi merkille, 
että myös monet muut laajasalolai-
set käyttivät kahviota rentona oles-
kelu- ja tapaamispaikkanaan.

Sitten Hilkka kiinnitti huomioi-
ta seinällä oleviin tauluihin. Vaih-
tuvat näyttelyt saivat hänet  poik-
keamaan kirkolle kauppamatkal-
laan yhä useammin. 

– Taide merkitsee minulle kau-
neutta, väriä, valoa ja iloa. Olen 
käynyt paljon näyttelyissä ja ihail-
lut taidetta ja taiteilijoita.

Iloa ja kauneutta  
etsimässä

Hilkalle itselleen oli kouluajoista 
jäänyt ikävä tunne ja kokemus sii-
tä, ettei hän osannut piirtää.

– Se suretti, sillä värit ja maa-
laus kiinnostivat. 

Laajasalon kirkolla Hilkka huo-
masi, että sinne tulossa maalaus-
kurssi, joka saattaisi sopia hänelle. 
Aikansa harkittuaan Hilkka uskal-

tautui taiteilija Tuula Aallon vetä-
mälle akvarellikurssille. Kokemus 
oli käänteentekevä. 

– Siellä löysin oman ”sisäisen 
taitelijani”. Syntyi valtava luomis-
vimma. Keväällä metsäpolulla liik-
kuessani kivet ja kannot alkoivat 
muistuttaa eläviä olentoja, jotka oli 
pakko maalata, Hilkka kertoo in-
nostuneesti. 

Tuula Aallon rohkaisemana 
Hilkka Hakkalalla oli lokakuussa 
Laajasalon kirkolla taidenäyttely. 
Vaikka Hilkka ei edelleenkään ha-
lua kutsua itseään taiteilijaksi, tai-
de on muuttanut hänen elämäänsä 
ratkaisevasti.

– Löysin Luojan luomana oman 
luomisvoimani. Uusi harrastus tuo 
elämään paljon iloa, Hilkka kuvailee.

Taiteilija Tuula Aalto pitää 
toukokuussa Laajasalon kirkolla 
akvarellikurssin maanantaisin 
klo 18  2.5., 9.5., 16.5. ja 2.5.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Tuula Aalto  
p. 050-532 1806

Vaihtuvat taidenäyttelyt ja 
taiteilijat Aulakahviossa:
maaliskuu, Kaija-Leena Hänninen, 
akvarellitauluja, teemana 
raamatunlauseet.

Huhtikuu, Titta Tuulispää.

Toukokuu, Kyllikki Salminen.

Elokuu, Oili Elfving.

Syyskuu, Eevu Honkala.

Näyttelyaikoja voi tiedustella  
pastori Kari Laaksoselta  
p. 050-556 2526

Arja Vaulas 

Hilkka Hakkala ja 
luomisen vimma

Yhteisvastuukeräys  
yksinäisten nuorten asialla
Yhteisvastuukeräys 2011 torjuu nuorten yksinäisyyttä Suomes-
sa ja Mosambikissa. Yksinäisyys ja syrjäytyminen koskettavat 
nuoria eri tavoin eri puolilla maailmaa, mutta kokemus syrjäyty-
misestä on yhteinen ja sillä voi olla traagisiakin seurauksia.

min Lastensuojeluliitto, Suomen 
Punainen Risti ja Suomen Mielen-
terveysseura yhdessä seurakuntien 
kanssa.

Mosambikissa Yhteisvastuu tu-
kee yksinäisten ja haavoittuvassa 
asemassa olevien nuorten selviyty-
mistä pääkaupungin Maputon köy-
hälistöalueella Xikhelenissä. Mo-
sambikilaiset arkienkelit eli koulu-
tetut tukihenkilöt etsivät tukea tar-
vitsevia orpolapsia ja perheitä, te-

kevät kotikäyntejä heidän luokseen, 
tukevat henkisesti ja järjestävät tar-
vittaessa ruoka-apua. Sairaat ohja-
taan hoitoon. Hiv-tartuntaa kanta-
ville tarjotaan vertaistukea ja heitä 
kannustetaan muodostamaan ver-
taistukiryhmiä. Nuorille järjeste-
tään ammattikursseja ja koulutus-
ta yritystoimintaan. Avun vie peril-
le Kirkon Ulkomaanapu.

Yhteisvastuukeräys  
Roihuvuoren seurakunnassa
Yhteisvastuun lipaskerääjät ta-
voitat lauantaina 5.3. klo 10–14 
välisenä Roihuvuoren ja Laajasa-
lon ostoskeskuksista. Samalla voit 
vaihtaa ajatuksia seurakunnan 
työntekijöiden kanssa.

Laajasalon kirkolla pidetään 
laskiaissunnuntaina 6.3. klo 18 
Lauluja suuresta rakkaudes-
ta -konsertti Yhteisvastuun hy-
väksi. Konsertissa laulavat Ville ja 
Emriikka Salonen sekä Ilona Joki-
nen. Ohjelmamaksu 10 euroa me-

Santahamina-seura ja MLL:n paikallisosasto käynnistämässä Yhteisvastuukeräystä Santahaminassa. Kuvassa (vas.) Tiiti Sara-
maa, Anne Väre, Markku Virtanen ja Lauri Haapala.

Suomessa Yhteisvastuun tuella 
tarjotaan yläkoululaisille uuden-
laista tukioppilastoimintaa, jos-
sa vanhemmat tukioppilaat autta-
vat nuorempia koululaisia vahvis-
tamaan ystävyyssuhteita. Nuorten 
turvatalojen yksinäisille asiakkail-
le koulutetaan ja välitetään ystäviä. 
13–20-vuotiaille nuorille järjeste-
tään vertaistukiryhmiä, joissa yk-
sinäisyyttä opitaan käsittelemään. 
Hankkeen toteuttavat Mannerhei-

nee keräykseen.
Virsi vitosella -toivelauluiltoi-

hin pääset itse veisaamaan! Rak-
kaimpia virsiä lauletaan ja toivo-
taan viiden euron hintaan sunnun-
taina 6.3. klo 16 Roihuvuoren kir-
kossa ja torstaina 28.4. klo 18 Laa-
jasalon kirkossa.

Laajasalon kirkon laskiaismes-
sun jälkeen on mahdollisuus ostaa 
suussa sulavia laskiaispullia myös 
kotiin vietäväksi. Laskiaismessu 
alkaa Laajasalon kirkossa tuttuun 

tapaan klo 12. Roihutupakahvios-
sa herkutellaan hernerokalla ja las-
kiaispullalla yhteisvastuun hyväk-
si tiistaina 8.3. klo 12–14. 

Varaslähtö vappuun -tapahtu-
malla osallistutaan yhteisvastuu-
keräykseen. Perjantaina 29.4. klo 
10-14  Laajasalon kirkolla on tar-
jolla mukavaa yhdessäoloa puhal-
linorkesteri Toimela Brassin musi-
soidessa taustalla. Tapahtumassa 
on pikkurahalla myynnissä mak-
karaa, sekä vappuherkkuja: tuorei-
ta munkkeja ja simaa. Varaslähtö 
vappuun on mukava vapputapah-
tuma myös perheen pienimmille. 

Yhteisvastuukeräykseen 
voit osallistua  
myös lahjoittamalla  
suoraan  
Yhteisvastuutilille:
Nordea 208918-6775
Pohjola Pankki 500001-20236228
Sampo 800016-51651
Handelsbanken 313110-465124
Aktia 405500-1414841
Ålandsbanken 660100-2282580

Viitenumero 308537
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Suomen Asuntopalvelut Oy LKV 

Mannerheimintie 27, 00250 Helsinki                 
Välityspalkkio 4,4 % (sis. alv 23%)  

velattomasta kauppahinnasta / sopimuksen mukaan   

Aniara Larmala  
040 777 8774 

aniara.larmala@remax.fi 

ASIANTUNTEVAA       
ASUNTOKAUPPAA  

  

Itähelsinkiläinen välittäjä-yrittäjä         
maailman johtavassa kiinteistönvälitysketjussa.  

Luotettavaa ja tehokasta asuntokauppaa        
tällä alueella jo viisi vuotta!  

 Paikallistuntemus ja ystävällinen,                   
henkilökohtainen palvelu Sinun parhaaksesi!   

OIKEA HINTATASO     
HYVÄT MYYNTITULOKSET                          
TYYTYVÄISET ASIAKKAAT 

Erosta eheäksi®
Erosta eheäksi -sopeutumisvalmennus-
kurssit auttavat yli 50-vuotiaana avio-
tai avoliiton purkautumisen kohdanneita
sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.
Hinta 110 euroa. Kurssit vuonna 2011:
12.–16.4. Lehmirannan loma-

keskus, Salo
16.–20.5. Ilkon kurssikeskus, Kangasala
5.–9.9. Ilkon kurssikeskus, Kangasala
29.11.–3.12. Lehmirannan loma-

keskus, Salo
Tiedustelut: puh. 040 7257 561 tai
s-posti: satu.tommola@elakeliitto.fi

Repäisty
irti

vanhasta?

www.elakeliitto.fi

R

Kysy myös
Yhtäkkiä yksin    -kursseista
leskeytyneille:
puh. (09) 7257 1199 tai s-posti:
annika.toivoniemi@elakeliitto.fi

Roihuvuoren seurakunta hakee 

tuntisuntiota

satunnaiseen tuuraukseen ja siivous yms. tehtäviin.

Tiedustelut: ylivahtimestari Pekka Keränen p. 09 2340 5717

Pilke porukka 
–ryhmä yli 6o-vuotiaille päihteitä käyttäville

Uusi ryhmä kokoontuu torstaiaamuisin Roihuvuoren palvelukeskuk-
sessa, os. Punahilkantie 16. 

Ryhmä on tarkoitettu päihteitä käyttäville yli 60-vuotiaille henkilöil-
le. Ryhmän tavoite on tarjota sisältöä arkipäivään sekä toimintaa, 
osallisuutta ja kaveruutta. 

Ryhmä alkaa aamukahvilla ja päättyy mahdollisuuteen lounastaa 
Ravintola Helmessä. Lounaan (6,40 e) ryhmäläiset maksavat itse. 
Ryhmäläiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja tekemiseen yh-
dessä ohjaajien diakoniatyöntekijä Anna-Liisa Kankaan ja sosiaalioh-
jaaja Maarit Ajalinin kanssa. 

Osallistuminen ei edellytä asumista vanhustenkeskuksessa. 

Lasten kirkkohetki 31.3, 14.4. ja 
18.5. klo 9.30

Lähetyspiiri kerhohuoneessa joka 
toinen keskiviikko klo 13. Tied. Kari 
Laaksonen p. 09 2340 5716.

Naisten raamattupiiri kokoontuu 
joka toinen pariton viikko torstaisin 
Laajasalon kirkon takkahuoneessa 
klo 18. Yhteyshenkilöt Tiia Thuren  
p. 040-7478909 ja Virpi Kujansuu 
040-5356826. 

Omaishoitajien ryhmä joka toi-
nen torstai klo 13. Tied. Anni Mero-
Hiltunen p. 09 2340 5748. 
Kevään tapaamiset: 10.3., 24.3., 7.4. 
ja 5.5.

Paastonajan hiljaisuuden päi-
vä 19.3. klo 11–19. Retriittipäivään 
sisältyy rukoushetkiä, virikepu-
he, ehtoollisen vieton, päiväkahvin 
ja lounaan. Ruokamaksu 5 euroa. 
Osallistuminen edellyttää hiljaisuu-
teen sitoutumista. Mahdollisuus ly-
hyeen sielunhoidolliseen keskuste-
luun ohjaajan kanssa. Päivässä mu-
kana pastori Arja Vaulas, työnoh-
jaaja ja rovasti Veikko Rauhaniemi, 
diakoni Kristiina Selin ja Leena 
Kojonen, viulu. Ilmoittautumiset 
ja tiedustelut Arja Vaulas p. 050 
5968858. 

Perheiden raamattupiiri perjan-
taisin klo 18 (joka toinen viikko).  
Yhteyshenkilö Ilkka Vähäaho  
p. 0500-464132.

Puikot heilumaan käsityöpii-
ri maanantaisin Laajasalon kirkon 
takkahuoneessa klo 18  
Yhteyshenkilö Marja-Liisa Nyberg 
p. 050-5364019. Piiri ottaa mielel-
lään vastaan lankalahjoituksia. 

Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 12. 
Miesten raamattupiiri joka toinen 
tiistai klo 18. Kevään kokoontumi-
set: 15.3., 29.3., 12.4., 29.4. ja 10.5.  
Tied. Jukka Annala p. 050 620 22 ja 
Raimo Vanninen p. 044 5746790.

Radiolähetyspiiri kerran kuukau-
dessa keskiviikkoisin klo 13. Kevään 
tapaamiset: 6.4. ja 4.5.

Sanan ja rukouksen illat kerran 
kuukaudessa sunnuntaisin klo 18.  
Su 20.3. ”Autuaita murheelliset, 
he saavat lohdutuksen”. Mukana 
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen. 
Su 25.4. ” Autuaita kärsivälliset, 
he perivät maan”, vieraana Jorma 
Karanko 
Su 22.5. ”Autuaita ne, joilla on van-
hurskauden nälkä ja jano, heidät ra-
vitaan”, mukana kappalainen Kari 
Laaksonen. 
Kaikissa illoissa mukana 
Ylistyskuoro, mahdollisuus henkilö-
kohtaiseen esirukoukseen.  

Pääsiäismyyjäiset la 16.4. klo 10–
13 lähetystyön hyväksi. Kahvio, hir-
vikeittoa, leivonnaisia, käsitöitä ja 
arpajaiset. 

Variksen laulukoulu: ajankohtai-
set tiedot laulukoulusta:  
http://laulukoulu.ihmo.fi/

Laajaranta
Humalniementie 15, p. 09 2340 5770
Luova Joukko parittoman viikon 
torstaisin klo 12.30–15.30

Päihteetön päivä Laajarannassa ti 
15.3., ti 19.4. ja 17.5. klo 12–15. 

Nuorten toiminta: laajaranta.fi

Leikkipisto 
Rudolf
Perhekerho torstaisin klo 10–11.30. 
3.3. Rukous. Miten rukoilen. 
Mukana Anni Mero-Hiltunen. 
10.3. Mielireseptini. Mukana Tiina 
Selin. 
17.3. Retki Tammisalon kirkkoon 
katsomaan lastenteatteri Tammen-
terhon esitykseen Tammenterhon 
tarina.  
24.3. Kerhossa vieraana lastenkir-
jailja Anna-Mari Kaskinen.  
31.3. ”Minkä värinen oli lapsuute-
ni” Mukana Tiina Selin
7.4. ”Mistä voimaa arkipäivään?”  
Jaamme vinkkejä jaksamiseen. 
Mukana Anni Mero-Hiltunen

14.4. Lasten pääsiäisen kirkko-
hetki Laajasalon kirkossa. Huom! 
Kirkkohetki alkaa klo 9.30 ja sen jäl-
keen kahvit ja yhdessäoloa kirkolla. 
Mukana Markus Ek.

21.4. Kiirastorstaina ei kerhoa.

28.4. Pikkupiknik vapun merkeis-
sä. Mukana Markus Ek

5.5. Kädet kuntoon kotikonstein. 
Mukana Tiina Selin

12.5. Suomalaisuuden päivä – 
Mitä suomalaisuus on nykypäivänä, 
mitä Suomessa arvostan. 
Mukana Markus Ek.

Lisää  
toimintaa 
löydät seurakunnan 
internet-sivuilta:

www.helsinginseurakunnat.fi/ 
roihuvuori
nuorisotyön sivut:  
www.laajaranta.fi

Katso myös  
Vartiosaaren luostarin toiminta:

www.ekumeenisetkarmeliitat.net

Roihuvuoren seurakunnan  
seurakuntatoimisto 
Tulisuontie 2, p. 09 2340 5700
Avoinna ma, ti, to ja  
pe klo 10–14 ja ke klo 12–18.
Toimitusvaraukset: päivystävä 
pappi p. 09 2340 5702 
muut tilavaraukset:  
ylivahtimestari Pekka Keränen  
p. 09 2340 5715.
roihuvuori.srk@evl.fi  

Kevään toimintaa

Roihuvuoren 
kirkolla
Tulisuontie 2, p. 09 2340 5700
Englannin keskusteluryhmä jo-
ka toinen tiistai klo 14.30 kerhosii-
vessä. Tied. Eeva Silvennoinen p. 09 
3234511. 

Kamarikuoro Cantiamo maa-
nantaisin klo 18.30. Tied. Hannele 
Filppula p. 09 2340 5717

Katulähetysillat Roihuvuoren kir-
kon kappelissa lauantaina 26.3., 
30.4., 28.5. klo 18. Illassa muka-
na diakoniatyöntekijä Anna-Liisa 
Kangas. Vappuaattona 30.4. vie-
raana Hilda ja Taisto Taipale sekä 
Markku Känninen, haitari. 

Kutomakerho kokoontuu 
Lumikintie 5:n kerhohuoneistossa. 
Yhteyshenkilö Eevu Honkala  
p. 044 343 3211 

Lapsi- ja nuorisokuoro Sónorus 
maanantaisin klo 16. Tied. Hannele 
Filppula p. 09 2340 5717

Lähetyspiiri joka toisen viikon tiis-
tai klo 13 kerhosiivessä.  Tied. Paula 
Pakarinen p. 09 2340 5736

Puurokahvila maanantaisin klo 
10.00 – 11.30

Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10 
kerhosiivessä. (huom. 13.3. ei pyhä-
koulua)

Raamatturyhmä joka toinen tiistai 
klo 17 kerhosiivessä. Mukana Sirkka 
Mykrä. Kevään kokoontumiset: 8.3., 
22.3., 5.4., 19.4., 3.5. ja 17.5..

Roihutupakahvio tiistaisin ja tors-
taisin klo 12–14 seurakuntasalin au-
lassa. To 31.3. klo 12–14 ”Keinoja 
uupumuksen voittamiseksi ja hen-
kisen hyvinvoinnin lisäämiseksi”. 
Roihutupakahvion vieraana psy-
kiatrian sairaanhoitaja Kaarina 
Tynkkynen.

Rukous- ja ylistysillat kerran kuu-
kaudessa kirkon kappelissa tiistai-
sin klo 18. Kevään illat: 12.4. ja 10.5. 
Mukana Sirkka Mykrä.   

Siionin kanteleen lauluseurat su 
13.3. klo 16. Lauri Thurén kertoo 
Pietari Kurvisen Siionin Kanteleen 
lauluista. Tilaisuus alkaa klo 15.30 
kahvilla.

Tammisalon 
kirkolla
Väylänrinne 1, p. 09 2340 5790
Miesten Raamattupiiri 
Tammisalon kirkolla joka toinen 
viikko klo 18.  
Ma 21.3. aiheena 1.Kor. 16-2. Kor.2 
Ma 4.4. aiheena 2.Kor. 3–5 
Ma 18.4. aiheena 2.Kor. 6–8 
Ma 2.5. aiheena 2.Kor. 9–11 
Ma 16.5. aiheena 2.Kor. 12–13

Valon ilta tiistaina 15.3. klo 18. 
Illassa vierailija, ehtoollisen vietto ja 
teetarjoilu. 

Laajasalon 
kirkolla
Reposalmentie 13, p. 09 2340 5757
Aulakahvio avoinna ma–pe klo 
10–14.  

Eläkeläisten kerho maanantai-
sin klo 13 seurakuntasalissa. 7.3. 
Anni Mero-Hiltunen, 14.3. Marjatta 
Fahlenius, 21.3. kanttori Päivi Niva-
Vilkko laulattaa, 28.3. Tiina Selin, 
4.4. Arja Vaulas, 11.4. Timo Pekka 
Kaskinen ja 2.5. Kari Laaksonen, 
Päivi Meriläinen ja lapset. 

Aamurukoilijat keskiviikkoisin klo 
6.30 kirkossa ja torstaisin klo 9 ker-
hohuoneessa. 
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Vuorovesi

Perinteet – arvoja ja elinvoimaa
”Kaikilla kasvattajilla kaikkina ai-
koina on yksi yhteinen tehtävä. Tä-
mä tehtävä on samalla kertaa kas-
vattajan tärkein ja vaikein tehtävä. 
Se on: auttaa lasta löytämään elä-
mänsä merkitys.” Näin sanoo maa-
ilmankuulu psykoanalyytikko ja 
satujen tutkija Bruno Bettelheim 

teoksessaan Satujen lumous. Elä-
män mieli ja merkitys selviää Bet-
telheimin mukaan lapselle koke-
muksellista tietä, kasvukokemus-
ten kautta. Tärkeitä kokemuksia 
ovat yhtäältä kohtaamiset aikuisen 
kasvattajan kanssa, toisaalta lapsen 
kasvuympäristön yhteisen kulttuu-

Lepuuttaja

Minun kirkkoni
sempää toimintaa.

Tutista töppösiin
Pärssisellä on kaksi pientä lasta. 
Lasten myötä on myös seurakun-
nan lapsi- ja nuorisotyö tullut Pärs-
siselle ajankohtaisiksi ja läheisiksi.

– Lasten ja nuorten asiat ovat 
tässä elämäni tilanteessa lähellä 
arkista elämääni. Haluaisin viedä 
näitä asioita eteenpäin luottamus-
tehtävissäni. Myös kokonaisuus, 
koko ihmisen elinkaari on minul-
le hyvin tärkeä asia. Oma mottoni 
”Tutista töppösiin” sisältää tämän 
ajatuksen. 

Pärssisen mukaan kirkon tulisi 
pyrkiä kulkemaan tukena ja turva-
na koko ihmisen elämänkaaren vai-
heissa ja haasteissa.

– Oman perheen ja sukulais-
ten avulla rakennetun turvaver-
kon puuttuminen on meille muu-
alta Suomesta muuttaneille lapsi-
perheille usein aika haasteellinen 
ja harmillinenkin tilanne. Monesti 
tässä elämäntilanteessa oleville iso-
vanhempien tuki ja osittain kasva-
tuksellinenkin merkitys on hyvin 
vähäinen.

– Kirkko voisi vastata tällaiseen 
perhettä kohdanneeseen haastee-
seen vaikkapa varamummo tai -uk-
ki toiminnalla. Se voisi antaa paljon 
molemmille osapuolille.

Pärssinen painottaa, että koti-
en kristillinen kasvatus olisi tuota-

va yhdeksi osaksi jokapäiväistä ar-
kea, elämäntavaksi. 

– Kristillisyyttä voisi mielestä-
ni tukea mm. kasteessa, jossa per-
he uuden perheenjäsenen kautta 
saa ehkä ensimmäisen konkreetti-
sen kosketuksen ja sitä myötä kris-
tillisyyteen.  

Pärssisen mielestä kasteperheel-
le voitaisiin lahjoittaa kirja, jossa 
olisi kuvattu lapsiperheen arjessa 
eteen tulevia asioita kristillisestä 
näkemyksestä käsin. Kirja voisi kä-
sitellä esimerkiksi sitä,  kuinka lap-
selle kerrotaan Jumalasta, kastees-
ta, kuolemasta ja hautaamisesta. 
Siinä voisi olla myös vanhemmille 
vinkkejä siitä, kuinka lapselle ope-
tetaan iltarukous.

Juuri tällaisia asioita Pärssinen 
kokee etsineensä omien lasteni kas-
vattajana.

– Olisin ollut tyytyväinen, jos 
minulla olisi tällaisissa tilanteis-
sa ollut valmista materiaalia, johon 
olisin voinut pohjata ajatuksiani. 
Koen, että kirkon olisi hyvä olla ns. 
rinnalla kulkija ja tarvittaessa kä-
den ojentaja.

Juuret Sotkamossa
Marjaniemeläisen Mialeena Pärssi-
sen lapsuuden kotikirkko on Sotka-
mon kirkko. Lapsuusiässä Mialeena 
oli mukana  pyhäkoulussa ja tyttö-
kerhossa. Koko perhe kävi kirkos-
sa lähinnä juhlapyhinä. Rippikou-

lun hän kävi Kainuussa, luonnon-
kauniin kangasmetsän keskellä si-
jaitsevassa leirikoulussa ja toimi tä-
män jälkeen isosena. Sitten tie vei 
partioon. 

– Myös Temppeliaukion kirk-
ko on tullut minulle ja perheelle-
ni läheiseksi viime vuosien aika-
na. Kirkko on vihkikirkkomme ja 
molempien lastemme kastekirkko. 
Pidän kirkon luonnonläheisestä ja 
inspiroivasta tunnelmasta, kertoo 
Pärssinen, jolle luonto on aina ol-
lut lähellä sydäntä.

– Nyt olen tässä, koska koen, et-
tä minulla on annettavaa sekä hen-
gellisellä tasolla että elämänkatso-
muksellisesti kirkon luottamusteh-
täviin. Olen todella otettu, että mi-
nulle on annettu tällainen luotta-
mustehtävä ja saan olla sitä suurel-
la sydämellä tekemässä. 

Kiikari

Mialeena Pärssinen näkee kirkon 
toiminnan kehittämisessä paljon 
mahdollisuuksia. Yksi kirkon kes-
keisiä hankkeita on jumalanpalve-
luselämän kehittäminen. 

– Jumalanpalvelusta voitaisiin 
kehittää perinteitä kunnioittaen 
suuntaan, jossa se voisi koskettaa 
useita eri ihmisryhmiä ja antaa jo-
kaiselle jotakin. Jumalanpalvelus-
ten yhteyteen voitaisiin luoda vaik-

ka erilaisten erityisteemojen avul-
la pieniä alustusluentoja, vaikkapa 
erilaisten  järjestöjen tai yhteisöjen 
toimintaa esitteleviä tilaisuuksia, 
Pärssinen luettelee. 

Luentojen teema voisi esimer-
kiksi joukossamme olevat erilaiset 
ihmiset, lapset, nuoret aikuiset tai 
vaikkapa eläimet. 

– Toivoisin jumalanpalveluksil-
ta hiukan vapaampaa ja yhteisölli-

Seppo Paldanius
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lasten kanssakäymisessä ”kohtalon-
kysymys”. Viime vuosisadan puolel-
la käytiin joskus kipakkaakin kes-
kustelua jopa siitä, tarvitseeko lap-
si yleensä kasvatusta. Saatettiin sa-
noa, että parasta kasvatusta on kun 
lapsen annetaan vain kasvaa. Ei ai-
na ymmärretty, miten paljoin lap-
si tarvitsee aikuista ja yhteisöä voi-
dakseen kasvaa. Saatettiin sanoa, et-
tei meidän vanhempien pidä ollen-
kaan ajatella lapsia perillisinämme, 
meidän tulee puhua heistä vain jäl-
keläisinämme. Haluttiin tietoises-
ti kieltää sukupolvien yhteenkuu-
luvuus. Tänään emme enää ajatte-
le näin. Olemme oppineet ymmär-
tämään, että juuri perinteiden välit-
tämisen kautta me annamme lapsel-
lemme sekä heidän menneisyytensä, 
nykyhetkensä että tulevaisuutensa. 
Perinteiden välittämisen kautta an-
namme lapselle tietoisuuden siitä, 
mihin hän kuuluu; vielä enemmän: 
annamme hänelle tietoisuuden sii-
tä, että hän todella kuuluu johonkin.

Perinteiden kautta lapselle lah-
joitettu menneisyys on kuin pon-
nahduslauta, joka antaa voimaa hy-
pylle tulevaisuuteen. Perinteet ovat 
kuin ravintorikas kukkapenkki, jo-
hon lapsi saa istuttaa omat taimen-
sa tai vesillelaskualusta, telakka, jol-
ta lapsi saa turvallisesti liukua omil-
le reiteilleen.

Perinteet välittyvät aina suku-
polvien yhteiselämän tilanteissa. 
Yli sukupolvien tapahtuvalla kans-

sakäymisellä on merkitystä sekä uu-
delle että väistyvälle sukupolvelle. 
Lapselle omat vanhemmat ja erityi-
sesti isovanhemmat edustavat lap-
sen omaa menneisyyttä. Lapsen kä-
sitys historiasta ja menneisyydes-
tä on varsin rajoittunut. Ensimmäi-
sen käsityksensä ajasta ennen heitä 
he saavat silloin kun tajuavat, että 
omat vanhemmat ja isovanhemmat 
ovat myös olleet lapsia. Lapsessa al-
kaa syntyä oivallus, että heidän elä-
mällään on oma esihistoriansa, et-
tä he tulevat jostakin ja kuuluvat jo-
honkin, joka on ollut olemassa en-
nen heitä. Siksi vanhemmat ja iso-
vanhemmat saavat kuulla pyynnön: 
”Kerro siitä kun sinä olit pieni!” Mitä 
enemmän lapsella on mahdollisuus 
olla kanssakäymisessä vanhemman 
ja vanhimman sukupolven kanssa, 
sitä selkeämmin hän voi löytää omat 
”juurensa”, hänelle merkittävän pe-
rinteen ja oman paikkansa perhees-
sä, suvussa ja ihmisyhteisössä. Lap-
sen omanarvon tunnon ja itsetun-
non kannalta on äärimmäisen mer-
kityksellistä, jos hän saa kokea rak-
kautta edellisiä sukupolvia edusta-
vien ihmisten taholta. Rakkaus, jo-
ka tulee lapsen kannalta katsottu-
na ”kaukaa”, omilta vanhemmilta ja 
isovanhemmilta – parhaassa tapa-
uksessa myös isoisovanhemmilta – 
on parasta ”perinnettä”, mitä voim-
me antaa.

Pertti Luumi

Mialeena Pärssinen edustaa Roihuvuoren seurakunta-
neuvoston uusia tuulia. Pärssinen valittiin luottamuseli-
meen viime syksynä suurella äänimäärällä epäilemät-
tä juuri siksi, että hänen ajatuksensa kirkon tehtävästä ja 
uudet ideat innostavat myös muita seurakuntalaisia.

– Toivoisin jumalanpalveluk-
silta hiukan vapaampaa ja 
yhteisöllisempää toimintaa, 
sanoo Mialeena Pärssinen.

riperinnön kanssa. Nämä kohtaami-
set synnyttävät lapselle käsityksen 
omasta itsestään ja paikastaan elä-
mässä ja maailmassa eli niin sano-
tun identiteetin. Identiteetti kum-
puaa valtaosaltaan siitä perinteestä, 
jonka keskelle ihminen on syntynyt 
ja jonka keskellä varttunut.

Usein puhutaan kahdenlaisesta 
identiteetistä. On yksilöllinen iden-
titeetti, joka tarkoittaa sitä persoo-
namme sisältöä, joka säilyy muut-
tumattomana koko elämämme ajan. 
Siihen kuuluvat omaksumamme ar-
vot ja elämäntavat, tapamme rat-
kaista ongelmia sekä oman sisäisen 
maailmamme ja minuutemme ar-
vostaminen. Yksilöllinen identiteet-
ti voi tarkoittaa myös omaa erityis-
laatuamme, sitä, mistä meidät tun-
netaan ja missä erotumme muista. 
Yhteisöllinen identiteetti tarkoittaa 
samaistumistamme johonkin yhtei-
söön, jossa olemme ”kotonamme” 
ja jossa voimme olla oma itsemme. 
Olemme aina jonkin yhteisön peril-
lisiä, sen kulttuuriperinnön kanta-
jia. Perinne, johon ankkuroidumme 
lapsena, on osa persoonallisuutem-
me sosiaalista ja yhteisöllistä ulottu-
vuutta. Siitä voimme ammentaa elä-
mänvoimaa koko elämämme ajan. 
”Lapsuus on kaikkien taiteilijoiden 
elämänvoima”, kirjoittaa runoilija ja 
kirjailija Bo Carpelan.

Perinteen siirtäminen ja siirty-
minen uudelle sukupolvelle on kas-
vatustyössä ja kaikessa aikuisten ja 

Johanna Luum
i

"Perinteiden kautta 
lapselle lahjoitettu 
menneisyys on kuin 
ponnahduslauta, joka 
antaa voimaa hypylle 
tulevaisuuteen"


