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Yksi kaikkien  
ja kaikki yhden puolesta
Bratislavassa jääkiekon maailmanmestaruus voitettiin tiukemmas-
sa turnauksessa kuin kuusitoista vuotta sitten Tukholmassa, 
totesi eräs jääkiekon asiantuntija. Ehkä vastustajat olivat tällä 
kerralla kovempia - paitsi se yksi, se pahin. Se, joka löytyy suo-
malaisesta sielustamme. 

Kuusitoista vuotta sitten kukaan ei ollut vielä koskaan nähnyt 
suomalaista jääkiekkojoukkuetta kultamitalit kaulassa. Ensim-
mäisen kullan voittaminen merkitsi siksi maailmankuvan muu-
tosta ja itsensä selättämistä. Perinteisesti heikon itsetunnon 
maasta kuoriutui tuolloin esiin, ruotsalaisen valmentajan avul-
la, kuvia kumartamaton nuorten miesten joukkue. Se ei tiennyt, 
ettei Suomi voi voittaa jääkiekon maailmanmestaruutta. He luu-
livat ja uskoivat, että kulta on voitettavissa - ja voittivat. 

Kun Disneylandin huvipuistoa ryhdyttiin aikoinaan rakenta-
maan, erikoisen hankkeen onnistumista epäiltiin laajasti. Val-
tavan Epcot- teemapuiston valmistuttua Orlandoon, vuosia Walt 
Disneyn kuoleman jälkeen, eräs yhtiön työntekijä suri ääneen: 
kunpa Walt olisi saanut nähdä tämän kaiken. Kyllä Walt Epconin 
näki, totesi toinen. – Muuten sitä ei olisi koskaan rakennettu. 

Jeesus sanoi, että sinapinsiemenen kokoisella uskolla voidaan 
siirtää vuoria. Moni tietää, kuinka ilman uskoa ja visiota ei jak-
sa nousta edes vuoteesta. 

Suomessa uskoa pidetään hyvin henkilökohtaisena asiana. 
Kristittyjen vuosisatainen kokemus kuitenkin on, että yhteinen 
usko kantaa yksityistä. Siksi on hyvä tulla välillä kirkkoon usko-
maan yhdessä. Yhteisö tukee jäsentensä uskoa kuin kannusta-
jien huuto urheilijaa. Seurakunta on huutosakki ja joukkue, jo-
ta yhdistää helluntaina saatu Pyhä Henki. Siksi me tunnustam-
me uskoa joukkueeseen, pyhäin yhteyteen. 

Joukkueen merkitystä ei oivalleta kun ihmetellään, mihin minä 
kirkkoa ja seurakuntaa tarvitsen. Joukkueessa ei kuulu kysel-
lä ensimmäiseksi, mitä minä tästä saan, vaan miten minä voin 
palvella kokonaisuutta. Joukkueen merkitystä miettii näinä ai-
koina moni Bratislavassa sooloillut ja ilman mitalia kotimaahan-
sa palannut huippukiekkoilija. 

Seurakunnan joukkueessa uskotaan Jumalaan ja ihmiseen. Jos 
ihmisen usko toiseen meinaa loppua, Jumala jaksaa vielä uskoa 
- sinuunkin. Ainoa, mitä seurakunnassa ei uskota, on että joku 
voisi olla toivoton tapaus rakastavalle ja armahtavalle Jumalalle. 

Tervetuloa kirkkoon tulevana helluntaina joukkueen syntymä-
päivänä.

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja
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Roihuvuoren
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Lukutaidon opettaminen tai kou-
lukirjojen tekeminen ei vaikutta-
nut kuulijan mielessä oikealta lä-
hetystyöltä. 

Vielä nykyisessä tehtävässä-
nikin kuulen aika ajoin, miten ju-
listus ja palvelu laitetaan lähetys-
työssä vastakkain. Toisten mieles-
tä vain evankeliumin julistus on oi-
keaa lähetystyötä, toiset vaikenisi-
vat taas mielellään koko evankeliu-
mista ja tekisivät vain kehitysyh-
teistyötä. Heidän mielestään, jo-
kainen tulee uskollaan autuaaksi.

Saint Louis’n kaupunki, jossa 
asuin kymmenen vuotta, on hyvin 
vahvasti muslimienemmistöinen. 
Tutustuin ihmisiin hyvin helpos-
ti, ja uskonasioista puhuttiin avoi-
mesti. Mutta kun kutsuimme heitä 
vaikkapa kristilliseen filmi-iltaan, he 
kiittivät kutsusta mutta eivät tulleet. 

Vasta kun kuulin kaupungis-
ta kotoisin olevalta työtoveriltani, 
millaisia vaikeuksia hänellä oli ollut 
kristityksi käännyttyään, tajusin, 
miten kova perheen ja suvun paine 
voi olla. Seurakuntamme pappikin - 
toiselta seudulta ja toisesta heimos-
ta muuttanut – kertoi minulle, että 
monet uskovat, mutta salaa. 

Senegalissa kristityt ja musli-
mit ovat asuneet rauhassa keske-
nään. Pieni luterilainen kirkko ju-
listaa evankeliumia, mutta se halu-
aa myös välttää konflikteja uskon-
tojen välillä.

Miten siinä tilanteessa voi tehdä 
lähetystyötä? On tutustuttava, luo-
tava luottamus, kutsuttava, odotet-
tava, annettava Jumalan tehdä työ-
tä ihmisessä. Usein tuo työ alkaa 
lukutaitoluokassa, naistenpiiris-
sä, oppilaskodissa. Se saattaa alkaa 

myös yhteisellä myllyllä tai puutar-
hassa, johon kirkko on antanut he-
delmäpuun taimia sekä kristitylle 
että muslimille.

Suomessa ajatellaan usein, että 
usko pitää piilottaa, kun olemme 
tekemisissä muunuskoisten kanssa. 
Senegalista minulle on jäänyt ihan 
päinvastainen kuva: muslimit kun-
nioittivat minua, kun kerroin usko-
vani Jumalaan. Siitä seurasi monta 
mielenkiintoista keskustelua.

Mikä on oikeaa lähetystyötä? 
Se, että toimimme tilanteen mu-
kaan: palvelemme silloin, kun on 
avattava ovia ja julistamme silloin, 
kun ihmiset ovat valmiita kuunte-
lemaan.

Paula Laajalahti

Kirjoittaja on Lähetysseuran 
tiedottaja ja Roihuvuoren 
aluetoimikunnan jäsen.  
Vuosina 1991-2001 hän toimi 
Suomen Lähetysseuran 
työntekijänä Senegalissa.

Oikea lähetystyö
”Mutta teitkö sinä joskus oikeaa lähetystyötä?” 
minulta kyseltiin aika ajoin, kun 90-luvulla  
Suomessa käydessäni kerroin työstäni Senegalissa.

Paula Laajalahti vieraili
Vietnamissa toimittajamatkalla 
keväällä 2009.

Roihuvuoressa asuva Aune 
Haavisto on toiminut Ambomaalla 
lähetyslasten opettajana.
Seuraavassa numerossa Aune 
Haavisto kertoo, miten lähetystyötä 
tuetaan Roihuvuoren seurakunnan 
lähetyspiirissä ympäri vuoden. 

Suomen suurinta kirkon 
kansainvälisen toiminnan 
vuosittaista tapahtumaa, 
Valtakunnallisia Lähetysjuhlia, 
vietetään kesäkuun 10.–12. Porissa, 
jonne odotetaan noin 15 000 
lähetys- ja kehitysyhteistyöstä sekä 
kansainvälisyydestä kiinnostunutta 
juhlavierasta eri puolilta Suomea. 
Juhlan järjestävät yhteistyössä 
Suomen Lähetysseura  
ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymä.

Suom
en Lähetysseura

M
arko Anttila
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Jukan ja Lauran tausta on hyvin sa-
manlainen: he ovat molemmat lä-
hetyslapsia. Jukka on syntynyt ja 
viettänyt lapsuutensa Taiwanis-
sa ja Laura on muuttanut 4-vuoti-
aana Suomesta Thaimaahan. Tai-
wanista Jukka lähti opiskelemaan 
Pohjois-Amerikkaan yliopistoon ja 
on asunut siellä tähän päivään asti. 
Lauran muutto Yhdysvaltoihin ta-
pahtui yliopistosta valmistumisen 
jälkeen. Naimisiin pariskunta me-
ni Suomessa kesällä 2004.

Ammatiltaan Jukka on pappi. 
Hän on vastikään väitellyt teologi-
an tohtoriksi. Laura on valmistunut 
kasvatustieteiden maisteriksi, val-
mistunut Oulun yliopiston Opet-
tajakoulutuslaitoksen kansainväli-
seltä linjalta. 

Lapsuuden  
kotikaupunkiin

Kääriäisten perhe on menossa lä-
hetystyöhön Taiwaniin, Hsinchun 

kaupunkiin. Paikka on tuttu: se on 
Jukan lapsuuden kotikaupunki. 

– Tutkimme, missä olisi tarvet-
ta meidän koulutustaustoillemme 
ja kokemuksillemme. Hsinchussa 
kaivattiin China Lutheran Semi-
nary -koulutuskeskukseen syste-
maattisen teologian opettajaa, eli 
nimenomaan Jukan erikoistumis-
aluetta. Samalla alueella kaavailtiin 
aloitettavaksi maahanmuuttajatyö-
tä erityisesti thaimaalaisten siirto-
työläisten parissa. Se taas sopi hy-
vin minun taustaani ja kiinnostuk-
seeni, Laura kertoo.

– Koemme Jumalan kutsuvan 
meitä lähetystyöhön. Lisäksi meis-
tä tuntuu, että meitä on valmistettu 
tähän kokemustemme kautta.

Kansainvälinen perhe viettää 
paljon aikaa yhdessä ulkoillen, ui-
den, lukien ja hassutellen.

– Odotamme innolla kesää Suo-
messa! Kääriäiset vakuuttavat.

Kiikari

Lähetyslapset palaavat kentälle
Roihuvuoren seurakunnan uuteen  
lähettiperheeseen kuuluvat Jukka, Laura,  
Jemina (3 v) ja Aliina (1 v) Kääriäinen. 

Kun Roihuvuoren seurakunta te-
ki Kososten kanssa nimikkosopi-
muksen, se sitoutui työn hengelli-
seen ja taloudelliseen tukemiseen. 
Kososet taas sitoutuivat kertomaan 

Työtä monella mantereella
Suomen evankelisluterilainen kirkko on hyväksynyt 
seitsemän järjestöä virallisiksi lähetysjärjestöiksi, joi-
den kanssa seurakunnat voivat tehdä yhteistyösopi-
muksia. Näistä vanhin ja suurin on työnantajamme 
Suomen Lähetysseura, jonka kanssa Roihuvuoren seu-
rakunta teki nimikkolähettisopimuksen. Kirsti ja Ve-
sa Kosonen toimivat seurakunnan nimikkolähetteinä 
Thaimaassa lähes 15 vuoden ajan. 

Seurakunnan lähetyspiirit antoivat aikoinaan nimikkoläheteille lähtölahjaksi reput 
ja sanoivat, että reppu selässä on helpompi rukoilla. Viimeksi Thaimaasta lähties-
sään Kososet lahjoittivat reput thailaisille ystäville.

Kuinka seurakuntalainen  
voi tukea lähetystyötä:
– Voimme tukea työtä taloudellisesti
– Voimme ottaa kummilapsen
– Voimme osallistua seurakunnan lähetystapahtumiin,  
 tempauksiin ja myyjäisiin
– Voimme pitää yhteyttä nimikkolähetteihin kirjeitse tai sähköpostitse.
– Voimme rukoilla - se on tärkein tehtävämme.
 Yhdessä voimme saada paljon hyvää aikaan!

Kirsti Kosonen 

työstään säännöllisesti ja vieraile-
maan kotimaassa ollessaan seura-
kunnan eri tilaisuuksissa. 

Kososten ensimmäinen tehtävä 
oli thainkielen ja kulttuurin opiske-

lu. Thaimaassa he saivat olla muka-
na hyvin mielenkiintoisessa haas-
teessa; perustamassa sinne omaa lu-
terilaista kirkkoa, sen diakoniaosas-
toa ja teologista koulutuskeskusta.

– Vuonna 1995 vietettiin Thai-
maan itsenäisen luterilaisen kirkon 
syntyjuhlaa. Työni painottui aluksi 
seurakuntatyöhön. Viimeisinä työ-
kausina opetin teologisessa semi-
naarissa. Puolisoni Vesa oli talous-
hallinnollisissa tehtävissä, Kirsti 
Kosonen kertoo. 

Thaimaata pidetään Kososen 
mielestä hymyilevien ihmisten, 
kauniiden palmurantojen, herkulli-
sen ruoan ja vihreiden riisipeltojen 
maana, jossa paistaa aina aurinko. 

– Tätä kaikkea löytyy Thaimaas-
ta. Se ei ole kuitenkaan koko totuus 
tuosta yli 60 miljoonan asukkaan 
maasta. Siellä tuli vastaan myös 
suuri sosiaalinen eriarvoisuus, kor-
ruptio, prostituutio, lapsityövoiman 
käyttöä ja slummialueita, Kosonen 
tietää.

Erilainen elämänasenne
Entisen nimikkolähetin mukaan 
thaimaalaista kulttuuria leimaa 
buddhalainen uskonnollisuus, jos-
sa keskeisenä asiana on usko kar-
man lakiin ja "tham bun", ansioiden 
kerääminen, jotta ihminen seuraa-
vassa jälleensyntymässä saisi pa-
remman osan. 

– Kyseessä on ns. kasvojen säi-
lyttämisen kulttuuri, jossa pahin-
ta mitä ihmiselle voi tapahtua, on 
kasvojen menetys. Aggressioita tai 
vihan tunteita ei saa näyttää toisel-
le ihmiselle, jottei tapahtuisi kasvo-
jen menetystä.

Kososen mielestä suomalaiset 
voisivat oppia thaimaalaisilta ren-
nompaa otetta elämään, "mai pen 
rai" (= ei se haittaa) asennetta ja 
vanhempien ihmisten kunnioitta-
mista. 

– Thaimaalainen Suomessa asu-
va ystävämme taas sanoi, että hän 
haluaisi viedä täältä Thaimaahan 
tasa-arvon ja sen ajatuksen, että jo-

kainen ihminen Jumalan luomana 
on yhtä arvokas riippumatta suku-
puolesta, iästä tai sosiaalisesta ase-
masta.

Kosonen kertoo, että rukous on 
Thaimaan luterilaisen kirkon seu-
rakunnissa hyvin keskeisellä sijal-
la. Se kuuluu thaimaalaisen kristi-
tyn arkeen.

– Jos lähdin viemään autol-
la seurakuntalaisia jonnekin, he 
muistuttivat aina ennen lähtöä, et-
tä pitää rukoilla yhdessä Jumalan 
varjelusta matkalle.

Lähetystyö  
murroksessa

Maailma on muuttunut ja lähetys-
työn toimintatavat ovat muuttu-
neet, vaikka sanoma Jumalan rak-
kaudesta on muuttumaton. Lähe-
tystyötä ei tehdä enää vain pohjoi-
sesta etelään vaan kaikkialta kaik-
kialle. Kristinuskon painopiste on 
Kososen mukaan siirtynyt länsi-
maista Afrikkaan ja Aasiaan, joi-
hin syntyneet nuoret kirkot lähet-
tävät myös itse lähetystyönteki-
jöitä. 

– He tarvitsevat meitä kump-
paneina ja tukijoina. Toimimme 
heidän ehdoillaan ja kutsuminaan 
niissä tehtävissä, joihin he mei-
tä tarvitsevat. Suuri haaste Afri-
kassa ja monissa Aasian maissa on  
HIVin ja AIDSin laaja levinnei-
syys. Se aiheuttaa työikäisten vä-

estön varhaiset kuolemat ja suu-
ret määrät AIDS -orpoja. Kummi-
lapsiohjelman kautta Suomen Lä-
hetysseura pyrkii auttamaan heitä 
esimerkiksi Etiopiassa.

Paluu kotikentälle
Kososet muuttivat kaksi vuotta sit-
ten Laajasaloon.

– Se on ollut todella mukava 
asia. Tunsimme täältä jo monia ih-
misiä. Hienot lenkkimaastot ovat 
ilahduttaneet meitä ja myös Noo-
ra-koiraamme. 

Kososen työ on jatkunut Suo-
men Lähetysseurassa paluun jäl-
keen. Hän toimii kasvatussihtee-
rinä ja pitää koulutuskursseja seu-
rakuntien lähetystyöstä vastaavil-
le työntekijöille ja vapaaehtoisille, 
mutta myös muille. 

– Uusin koulutuksemme on 
Lähde liikkeelle -kurssi, johon osal-
listuminen mahdollistaa pyrkimi-
sen lyhytaikaisen vapaaehtoistyön 
jollakin työalueellamme. Tehtävä-
ni on innostaa ihmisiä tulemaan 
mukaan lähetystyön vastuunkan-
tajiksi.

Kososten tulevaisuus on avoin.
– Tulevaisuus on Jumalan kä-

dessä. Kukaan ei pysty sanomaan, 
mitä se tuo tullessaan. En ihmette-
lisi, vaikka muutaman vuoden ku-
luttua löytäisimme itsemme jälleen 
työstä ulkomailla. 

Arja Vaulas

Laura ja Jukka Kääriäinen ovat Roihuvuoren seurakunnan uudet nimikkolähetit. 
Kuvassa myös Jemina ja Aliina.

M
arko Anttila
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Roihuvuoren seurakunta on Juha 
Paukkuselle tuttu jo vuosien ta-
kaa. Hän tuli Roihuvuoreen nuori-
so-ohjaajaksi 1966, teki välillä parin 
vuoden ajan töitä Herttoniemessä 
ja palasi taas Roihuvuoreen. Nuori-
sotyössä vierähti 10 vuotta. Sen jäl-
keen mies luki itsensä ylioppilaaksi 
ja lähti opiskelemaan teologiaa. 

– Se oli vilkasta aikaa, sillä tämä 
oli kasvavaa, uutta aluetta. Roihu-
vuoren, Herttoniemen ja Vartioky-
län nuoriso-ohjaajat tekivät paljon 
yhteistyötä, Paukkunen muistelee.

Varsinaisen työuransa Paukku-
nen teki Kallion seurakunnan pap-
pina, mutta yhteys Roihuvuoren seu-
rakuntaan on säilynyt ajan saatossa. 

– Vaimoni Pirkko oli Yliskylän 
yläasteella töissä 34 vuotta ja 11 vuot-
ta Roihuvuoren seurakuntaneuvos-
tossa, joten sitäkin kautta alueen ih-
miset ovat tulleet tutuiksi. Nyt eläke-
päivinämme muutimme Roihuvuo-
reen ja minua pyydetään välillä toi-
mituksiin ja muihin papin töihin.

Ihan vain pappi

Roihuvuoren kirkon peruskorja-
us käynnistyi laajamittaisella seu-
rakunnan tilojen käyttöselvityksel-
lä. Kirkon tilojen suunnittelua on 
jatkettu viime syksystä alkaen sekä 
työntekijöiden että luottamushenki-
löiden kanssa. Remontti käynnistyy 
näillä näkymin marraskuussa ker-
hosiivessä ja kirkkorakennus "me-
nee pakettiin" vuoden 2012 alussa.

Kirkolla tapahtuva toiminta ha-
jautetaan remontin käynnistyttyä 
muihin seurakunnan kirkkoihin 
ja toimipisteisiin. Pääkirkon mes-
sut siirtyvät remontin ajaksi Tam-
misalon kirkolle. Remontti valmis-
tuu vuoden 2012 loppupuolella, jo-
ten ensi vuonna jouluhartaudessa 
virsiä veisataan entistä ehommas-
sa kirkossa.

Talotekniikka uusiksi
Roihuvuoren kirkon remontin pää-
tavoite on arkkitehti Marjaana 
Tenkasen mukaan vanhentuneen 
talotekniikan uusiminen.

– Kirkosta uusitaan ilmanvaih-
to, vesijohdot, viemärit, sähköt ja 
valaistus, arkkitehti luettelee.

Erityishuomion kirkon tilojen 
arkkitehti Marjaana Tenkasen suun-
nitelmissa ovat saaneet myös varas-
tointiratkaisut, jotka on koettu puut-
teellisiksi. Kappeli muuntuu tässä uu-
distuksessa lämpiö- ja varastotilak-

si, joka tukee kirkkosalin toimintaa 
ja tapahtumia. Kaikkien tilojen kalus-
teita uusitaan ja kaikki vanhat kirk-
kokalusteet kunnostetaan. 

– Kirkkosalisalissa ja seurakun-
tasalissa huomioidaan tilankäytön 
jousto ja muunneltavuus, Tenka-
nen kertoo.

Yksi muunneltavuutta edistävä-
tekijä on alttarirakenteen lisäämi-
nen seurakuntasaliin. Se lisää tun-
tuvasti tilan käyttömahdollisuuk-
sia; remontin jälkeen seurakunta-
sali soveltuukin erinomaisesti  kas-
te- ja vihkitoimituksiin.

Kirkon julkisivu saa uudet jul-
kisivusäleiköt ja ikkunat sekä lasi-
lankkuseinät. Takapihalle rakenne-
taan uusi talous- ja varastorakennus.

Kirkon remontti käsittää myös 
diakoniatoimiston ja seurakunta-
toimiston uusimisen sekä kerho-
siiven huoneiden käyttötarkoituk-
sen muutoksia. Myös päiväkerho-
laisten arkea remontti ilahduttaa: 
päiväkerhotilat siirretään kerhosii-
ven valoisampaan etuosaan ja lap-
set saavat oman wc.n.

Valoa kansalle
Remontin tarkoitus on saada Roi-
huvuoren kirkosta entistä toimi-
vampi, tilankäytöltään ja teknisiltä 
ratkaisuiltaan tehokkaampi ja ny-
kyaikaisempi kirkkorakennus.

Kirkkovieraat näkevät muutok-
sen muun muassa kirkkosalin va-
laistuksessa.

– Uusi valaistustekniikka an-
taa mahdollisuuksia erilaisten va-
laistusten luomiseen ja on lisäksi 
paljon energiatehokkaampaa. Va-
lon määrä tulee kirkossa oleelli-
sesti muuttumaan, Tenkanen ker-
too.

Myös Roihuvuoren kirkon ul-
kovalaistusta tullaan lisäämään ja 
myös kirkon ennen niin pimeä ta-
kaosa saa valaistuksensa.

– Ulkovalaistus tulee tasaisem-
maksi ja näin kirkon muoto ja mas-
sa saadaan paremmin esiin talven 
pimeydessä. 

Korjausrakentamisen  
ammattilainen

Marjaana Tenkanen on ollut aikai-
semminkin suunnittelemassa kirk-
kokorjauksia.

– Olin vuosina 2005 ja 2006 
mukana Tampereen tuomiokirkon 
julkisivuremontissa. Tuomiokirkon 
100 -vuotisjuhlaa varten jokainen 
julkisivun mukulakivi numeroi-
tiin, varastoitiin ja muurattiin uu-
delleen paikoilleen, Tenkanen ku-
vailee nauraen. 

Korjausrakentamisella on aivan 
oma luonteensa. 

– Korjausrakentamisessa on 
huomioitava nykymääräykset ja 
uusin tekniikka. Huomioon on 
otettava myös ihmisten toiveet ja 
heidän ajatuksensa omasta ympä-
ristöstään.

Arkkitehdin on myös pidettävä 
mielessä, että jokainen rakennus on 
oman aikansa tuote.

– Roihuvuoren kirkon suunnit-
telussa yritän eläytyä rakentamis-
ajan 1970-luvun henkeen ja muo-
tokieleen. Suunnittelu on kompro-
misseja ja tasapainoilua mennei-
den arvojen ja nykyisen toiminnan 

ja tarpeiden välillä, kertoo Tenka-
nen, joka tuntuu silminnähden hy-
vin aistineen roihuvuorelaisten pu-
natiilikirkon hengen.

Johanna Luumi

Roihuvuoren kirkon kunnonkohotus
Roihuvuoren nelikymppinen kirkko valmistautuu re-
monttiin. Helsingin seurakuntayhtymä on päättänyt  
3 miljoonan euron kirkkoremontista. Mittavaa hanket-
ta toteuttaa korjausrakentamiseen erikoistunut  
Vahanen Oy. Kirkon kohennussuunnitelmat on laati-
nut arkkitehti Marjaana Tenkanen.

Usko on lahja

Pappeus merkitsee Paukkuselle en-
nen kaikkea Jumalan sanan esillä 
pitämistä. 

– Jokaisella ihmisellä on etsik-
koaikoja, joina Jumalan ääntä on 
helpompi kuulla. Jos silloin joutuu 
Jumalan sanan kanssa tekemisiin ja 
tuntee sen puhuttelevan, voi kään-
tyä Jumalan puoleen. Usko on Ju-
malan antama lahja, ei siinä ihmi-
sillä ole mitään kunniaa. Me olem-
me täällä elopelloilla, mutta kaikki 
vilja on Jumalan. 

Paukkusen taustalla on mones-
sa sukupolvessa rukoilevia ihmisiä, 
ja hän itsekin korostaa rukouksen 
merkitystä:

– Kaiken seurakuntatyön A ja O 
on aina ollut ja on edelleen rukous. 
Jos seurakunnassa on rukoilevia ih-
misiä, Jumalan sana pysyy muka-
na. Se on tärkeää, sillä kristitty kas-
vaa ja syvenee ainoastaan Jumalan 
sanan kautta. Myös herätys tulee, 

kun pidetään esillä totuuden sanaa 
ja rukoillaan, että Pyhä Henki saa 
tehdä työtään.

Halu kertoa
Lähetyspappinakin työskennellyt 
Paukkunen muistuttaa, että kun 
Jumala alkaa tehdä työtä ihmises-
sä, tässä aivan luonnollisesti syttyy 
halu kertoa Jumalasta myös toisil-
le. Paukkunen onkin ollut muka-
na monissa tapahtumissa ja konfe-
rensseissa, joiden tarkoitus on ollut 
tuoda evankeliumi ihmisten ulot-
tuville. 

– Siksi onkin niin surullista, et-
tä kirkon nykyisissä riidoissa pyri-
tään taloudellisin pakottein rajaa-
maan juuri niiden järjestöjen toi-
mintaa, jotka tekevät paljon lähe-
tystyötä.

Monien kristillisten tahojen 
kanssa työskennellyt mies kantaa 
murhetta toisiaan vastaan taistele-
vista kristityistä. 

– Kannatan lämpimästi yh-
teiskristillistä toimintaa. Jumalan 
oma joukko on yksi, vaikka se ja-
kautuukin eri kirkkokuntiin ja jär-
jestöihin. Pääasia on, että ihmi-
set löytävät henkilökohtaisen us-
kon ja seurakuntayhteyden. Meillä 
on vain yksi evankeliumi, jota tuo-
daan eri tavoin esille. Pohja on ai-
na sama.

Hanna-Kaisa Hartala

Arkkitehti Marjaana Tenkanen on laulanut Laajasalon kirkkokuorossa sen perus-
tamisvuodesta 2004 lähtien. Hän toimii kirkkokuoro Chorus Marinuksen hallituk-
sen varapuheenjohtajana.

Rovasti Juha Paukkunen toivoo, että eri taustoista tulevat kristityt voisivat toimia 
yhdessä.

Rovasti Juha Paukkunen haluaa esitellä itsensä ”ihan 
vain pappina”, sillä hän pitää tärkeänä, että ihmisil-
lä on mahdollisimman matala kynnys tavata kirkon 
edustajia. Rukousta ja Raamattua rakastava mies toi-
voo, että kaikki ilman seurakuntayhteyttä ajelehti-
vat ihmiset löytäisivät tiensä paikkaan, jossa opete-
taan tuntemaan Jumalan sanaa ja että Jumala saisi 
sitouttaa ihmisiä itseensä.
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Roihuvuori

Viime syksynä syntyi Lasten-
kirkko Tammenterho. Syyskuise-
na sunnuntaina kutsu kiiri kau-
as, kun vahtimestari Kerttu Pöl-
länen soitti Tammisalon kirkon 
kelloa. Kirkossa odotteli messu-
vieraita lastenkirkon suunnittelu-
tiimi eli joukko Roihuvuoren seu-
rakuntalaisia sekä Anna-Mari ja 
Timo Pekka Kaskinen, muku-
lamessun äiti ja isä. Varttia vail-
le kolme osallistujia oli tullut vas-
ta muutama, mutta kello 15 kirk-
kosalin täyttivät eri-ikäiset lähem-
pää ja kauempaa tulleet lapset ja 
aikuiset. Liittyipä joukkoon muu-
tama ohikulkijakin. 

Ensimmäiseen messuun Virpi 
Kujansuu oli yhteistyössä isänsä 

Helena Voutilainen on panostaa lastenkirkko Tammenterhon suunnitteluun ja toteutukseen.

Lastenkirkko Tammenterhon 
ensimmäinen vuosi

kanssa tehnyt ison vihreän tam-
mipuun, johon lapset saivat askar-
rella oman tammenterhon. Kirk-
koherra Timo Pekka Kaskinen 
kertoi meille rukouksesta ja Raa-
matusta ja halukkaat saivat polvis-
tua alttarille siunattaviksi. Muku-
laorkesteri loi ilmoille sävelet ja 
rytmit kanttori Tomi Kujansuun 
johdolla. Opimme mukulamessun 
lauluja ja niihin kuuluvia leikke-
jä, lisäksi laulettiin tuttuja lasten-
virsiä. Rukousjaksolla oli mahdol-
lisuus kiertää katselemassa kirk-
koon tehtyjä rukousalttareita, 
piirtää ja kirjoittaa omia rukous-
aiheita. Messun jälkeen oli hyvä 
mieli ja innostus jatkaa Tammen-
terhon kanssa matkaa.

Tammenterhoja  
ja Hoosiannaa
Syksyn myötä kirkon tammipuu sai 
oksilleen värikkäät lehdet. Toisessa 
Tammenterhomessussa. Rukous-
alttareilla näkyivät syksyiset aiheet 
kuten kirkon viereisen tammen alta 
kerätyt oikeat tammenterhot.

Olipa hienoa päästä sytyttä-
mään ensimmäinen adventti-
kynttilä ja laulaa sydämen pohjas-
ta  Hoosiannaa sekä adventin vir-
siä omassa lähikirkossa. Messus-
sa kuultiin Timo Pekka-papin ker-
tomana Raamatun kertomus siitä, 
kuinka Jeesus ratsasti aasin seläs-
sä Jerusalemiin. Kynttilöin ja enke-
lein koristeltu kirkko johdatti aja-
tukset kohti joulua. Lapset askar-
telivat tammipuuhun omat kyntti-
länsä, piirsivät ja kirjoittivat paljon 
omia rukouksia.

Tarina ystävyydestä
Uusi vuosi aloitettiin Tammisalon 
kirkon 40-vuotissyntymäpäiviä 
juhlien. Juhlallisen messun alus-
sa lapset kantoivat kirkkoon tam-
mipuuntaimet, jotka päivä- ja ilta-
päiväkerhojen ohjaaja Brita Huus-
konen oli syksyllä kerätyistä tam-
menterhoista kasvattanut. Pienet 

vihreät tammet keskellä kylmää ja 
lumista talvea, voiko olla suloisem-
paa viestiä tulevasta keväästä. Ilta-
päivän päätteeksi nautittiin joukol-
la upeasta Tammenterhoteatterin 
ensiesityksestä. Anna-Mari Kas-
kisen kirjoittama tarina ja laulut 
kertoivat tarinaa ystävyydestä, sii-
tä kuinka yksinäisestä tammenter-
hosta ystävällisten oravan, siilin ja 
sinitiaisen avustuksella kasvoi puu. 
Laajasalon kristillisen opiston nuo-
ret opiskelijat näyttelivät ja lauloi-
vat opettajiensa ohjaamina seura-
kunnan osaavien naisten tekemiin 
eläinasuihin pukeutuneina. Tans-
sinopettaja Sari Pertun valmenta-
mat aikuis- ja lapsitanssijat ilmai-
sivat upeasti vuodenaikojen kirjoa 
syysmyrkystä, lumentuloon ja ke-
vään koittoon. Yhteisvastuukerä-
yksen lasten ja nuorten hyvinvoin-
titeema tuli näkyväksi.

Pääsiäismunia  
ja lintujen liverrystä

Tammisalon kirkossa oli hiljaisella 
viikolla mahdollisuus osallistua Aila 
Suomalaisen ja Heidi Koskelan joh-
dolla pieneen pääsiäisvaellukseen. 
Saimme tutustua hiljaisen viikon 
tapahtumista kertoviin alttareihin 
Lastenkirkko Tammenterhon pääsi-
äiskirkossa. Keskeisimpänä esillä oli 
Jeesuksen tyhjä hauta, jossa enkeli 
kertoi pääsiäisen sanomaa. Varhain 
pääsiäisaamuna, kun aurinko tanssi, 
viritimme Tammisalon kirkon eteen 
näkyvän kutsun tulla mukaan pää-
siäiskirkkoon. Kirkkoon kutsuttiin 
tuttuun tapaan kellonsoitolla ja uu-
della tavalla huilunsävelin. Kirkon 
tammipuu täyttyi lasten koristele-
mista värikkäistä pääsiäismunista, 
elämän symboleista.

Sunnuntaina 15.5. keväiset sävelet 
täyttivät kirkon. Saimme kuulla hui-
lun, alttoviulun, sellon ja pianon soit-
toa. Timo Pekka -pappi kertoi meil-
le linnuista ja niiden kevätpuuhis-
ta. Hän kertoi, että Pyhä Henki ku-
vataan linnulla, valkoisella kyyhky-
sellä. Tuo kyyhkynen voi tehdä pe-
sän meidän sydämiin täyttäen sen 
rauhalla, luottamuksella ja toivolla. 
Näillä eväillä oli hyvä lähteä kohti ke-
sää. Rukousjaksolla lapset saivat as-
karrella tammipuuhun omat linnut. 
Messun päätteeksi vietimme piknik-
kiä kirkon takapihalla. Vaikka sää oli 
kolea, niin tunnelma oli lämmin.

Elojuhlilla tavataan
Jos sinä tätä lukiessasi kiinnos-
tuit Lastenkirkko Tammenterhon 
toiminnasta tule kysymään lisää 
Tammisalon elojuhlilla elokuus-
sa. Elojuhlia on vietetty perintei-
sesti Tammisalon kirkon edustalla 
koulujen alkamisviikolla. Ensi syys-
kuussa Lastenkirkko Tammenterho 
täyttää vuoden, olet tervetullut mu-
kaan suunnittelemaan ja/tai juhli-
maan synttäreitä. Olen kauan miet-
tinyt, mikä voisi olla minun tapa-
ni antaa panokseni kotiseurakun-
nan elämään. Tuntuu siltä, että nyt 
olen sen löytänyt.

Helena Voutilainen 
Tammisalo

Roihuvuoren seurakunta on mukana 
jumalanpalveluselämän kehittämishankkeessa. 
Tammisalossa asuva Helena Voutilainen on ollut 
kehittämässä Tammisalon kirkolla eri sukupolvia 
yhdistävää Tammenterho-kirkkoa. Hän on mukana 
messujen suunnittelutiimissä ja osallistuu monin 
tavoin myös messujen valmisteluun. Hän on ollut 
rakentamassa kirkkotilaa ja järjestelemässä tarjoilua. 
Hän pohtii myös uusia tapoja kutsua ihmisiä mukaan 
kotiseurakunnan jumalanpalveluselämään.

Roihuvuoren kirkolla pidet-
tävä Roihutupakahvio on ke-
sällä avoinna tiistaisin klo 12-
14. Seurakuntasalin aulassa 
toimiva kahvio levittäytyy au-
rinkoisella säällä myös kirkon 
pihatasanteelle. Roihuvuoren 
seurakuntaneuvosto päätti 
suunnata kahviosta kertyneet 
tulot Eritreaan, tukemaan tyt-
töjen koulunkäyntiä ja koulu-
menestymisen edistämistä. 

Eritrean historia on lyhyt; 
se itsenäistyi vuonna 1993. 
Neljän miljoonana asukkaan 
maa on yksi maailman köy-
himmistä valtioista. Tyttö-
jen asema on Eritreassa vai-
kea: he saattavat avioitua jo 
12-vuotiaina. Lapsia he syn-
nyttävät keskimäärin kuu-
si. Koulun tytöt kyllä aloitta-
vat poikien tavoin, mutta on 
yleistä, että opintie jää varsin 
lyhyeksi. Läksyille ei jää aikaa 
raskailta kotitöiltä, ja  varhai-
nen avioituminen vaikeuttaa 
koulunkäyntiä merkittävästi. 
Koulu jää useilta kesken. 

Kirkon Ulkomaanavun 
ohjelmassa tytöt saavat tu-
kiopetusta ja köyhimpiä per-
heitä tuetaan taloudellisesti. 
Tytöt saavat ohjelman kaut-
ta myös ammattiin valmenta-
vaa koulutusta. Eritreassa teh-
dään laajaa valistus- ja kam-
panjointityötä, jotta perheet 
ymmärtäisivät tyttöjen kou-
lunkäynnin arvon ja merki-
tyksen.

Tiistaina 7.6. klo 12-14 Roi-
hutupakahvion kesäkauden 
avajaiset. Vieraana Roihuvuo-
ren palvelukeskuksen vastaa-
va ohjaaja Päivikki Paakka-
nen. Hän kertoo klo 12.30 al-
kaen palvelukeskuksen toi-
minnasta. Tarjoilusta vastaa-
vat Roihuvuoren Martat.

Roihutupakahvio 
tukee eritrealaisten 
tyttöjen 
koulunkäyntiä

Tim
o Pekka Kaskinen

Kirkon Ulkom
aanapu
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– Olen toiminut 27 vuotta työikäis-
ten hyvinvoinnin ja sen edistämi-
sen parissa. Tein mielelläni työtä 
ryhmien kanssa, ja siksi elämän-
tarinaryhmien ohjaaminen tuntuu 
nyt luontevalta, Eeva Uusi-Rauva 
kertoo.

Elämäntarinasi on kertomisen arvoinen

Eeva Uusi-Rauva on iloinen siitä, että talvella seurakun-
nan ideapalaverissa esitetty ajatus elämäntarinaryhmäs-
tä on toteutumassa Laajasalon kirkon tiloissa ensi syksy-
nä. Ryhmän toisen ohjaajana toimii diakoniatyöntekijä 
Kristiina Selin. Eeva Uusi-Rauva ja Kristiina Selin ovat toi-
mineet aikaisemmin ohjaajina ja osallistuneet elämänta-
rinaohjaajakoulutukseen. 

– 40 vuodessa oppii tuntemaan 
puolisonsa läpikotaisin. Meillä ei 
ole ollut suuria ristiriitoja.

– Meillä molemmilla on positii-
vinen elämänasenne, Tuula Mart-
tinen hymyilee.

Perhe on ollut Tuulalle ykkös-
asia. Heillä on kaksi poikaa ja nel-
jä lastenlasta.

– Olen pyrkinyt järjestämään 
työni ja elämiseni niin, että minulla 
on aikaa perheelle ja kodille, lapsille 
ja nyt lapsenlapsille. Välillä olen myös 
varamummu sukulaisten lapsille.

Kodin ja perheen arvostaminen 
on Tuula Marttiselle suvun perin-
töä.  Hän on syntynyt Jalasajärvel-
lä, maalaistalon tyttärenä.

– Totuin jo lapsena elämään 
suuressa perheessä. Isovanhem-
mat asuivat samassa talossa kans-
samme, serkut viettivät paljon ai-
kaa yhdessä.

– Maalaistalossa oppi myös tart-
tumaan töihin. Työtä riitti kaikille.

Herännäisyys vaikutti vahva-
na alueella. Tuula sai uskon Juma-
laan lapsuudenkodissaan, Lapsen-
lapsille hän haluaa opettaa iltaru-
kouksen.

– Jotkut olivat sitä mieltä, että 
punaista väriä ei saa käyttää. Myö-
hemmin vapauduin ajattelemaan, 
että Jumala on luonut kaikki värit. 
Punaistakin saa käyttää!

Työssään Tuula onkin saanut käyt-
tää värejä, niin kirkkaita kuin tum-

mia. Hän  on ammatiltaan mallimes-
tari. Hän on työskennellyt vaatetus-
alalla niin ateljeessa kuin teollisuuden 
parissa. Mallimestari on henkilö, joka 
laatii suunnitleman siitä, miten puku-
suunnittelijan ideat toteutetaan käy-
tännössä. Hän tekee asuihin kaavat ja 
valmistaa niistä ykköskappaleen.

Osoitus Tuulan taidoista nähtiin 
keväällä, kun hän suunnitteli Roihu-
vuoren seurakunnassa toteutetun 
lastennäytelmän puvustuksen. Pu-
vustus herätti ihastusta ja se toteu-
tettiin viiden naisen yhteisvoimin.

Vehreys ihastuttaa
Tuula ja Risto Marttinen ovat asu-
neet Laajasalossa koko avioliitton-
sa ajan, Risto koko ikänsä. 

– Risto on syntynyt Itätuulen-
tiellä ja palannut sinne takaisin 
asuttuaan välillä Borgsröminkujalla 
ja Laajasalonkaarella. Sen pidemäl-
le hän ei ole päässyt, Tuula nauraa.

– Minäkin tunnen olevani en-
nen kaikkea laajasalolainen. Alueen 
vihreys, metsät, rannat ja kauniit 
ulkoilumaastot viehättävät minua.

Pyöräily on Tuula ja Rirsto 
Marttisen rakas, yhteinen harras-
tus. He ovat myös järjestäneet Laa-
jasalossa kotiseuturetkiä, joilla uu-
demmatkin asukkaat ovat tutustu-
neet alueen kauneuteen. Tänä ke-
väänä on jo tehty retki   Kruunu-
vuorenlammelle. 

Sekä Tuula että Risto Mart-
tinen ovat tuttu näky Laajasalon 
kirkolla. Tuula on aluetoimikun-
nan jäsen ja toimii myös vapaaeh-
toisena aulakahviossa.

– Kirkkoa odotettiin kauan. Kun 
sitä vihdoin alettiin rakentaa, oli 
aluksi epäluuloinen sen ulkoasun 
suhteen, Tuula Marttinen myöntää.  
Mutta kun astuin sisälle, se oli kuin 
suuri, lämmin syli. Kirkolta olen 
saanut paljon uusia, hyviä ystäviä.

– Kesän Marttiset viettävät, 
missäpä muualla kuin Laajasalos-
sa. Puutarhassa riittää työtä ja ul-
koilumaastot kutsuvat. Mutta 19.6. 
ei tehdä töitä. Silloin juhlitaan hää-
päivää lasten ja lastenlasten kanssa.

Anna-Mari Kaskinen

Jumala on luonut kaikki värit
Kesä on häiden aikaa.  
Tänä kesänä, 19.6. 
tulee kuluneeksi 40 
vuotta siitä kun Tuula 
ja Risto Marttinen 
solmivat avioliiton.

Positiivinen elämänasenne yhdistää 40-vuotishääpäiväänsa valmistautuvia Tuula 
ja Risto Marttista.

Eeva Uusi-Rauva on syksyllä 
alkavan Elämäntarinaryhmän 

toinen vetäjä.

Eeva jäi eläkkeelle nelisen vuotta 
sitten syksyllä. Puolen vuoden jälkeen 
hän alkoi miettiä mitä ryhtyisi teke-
mään vapautuneella ajalla ja koulut-
tautui HelsinkiMission vapaaehtois-
työhön. Lisäksi hän toimii mm. mar-
toissa.

Pienessä ryhmässä  
syntyy luottamus 
Ryhmän vetäjät odottavat kiinnos-
tuneina, ketkä innostuvat elämän-
tarinaryhmästä. 

– Ehkä kuusikymppiset ovat 
sellaisessa elämänvaiheessa, että 
he haluavat tarinoida toisten kans-
sa kokemuksistaan, Eeva epäilee. 

Osallistujien ikää ei kuitenkaan 
määritellä etukäteen. 

Elämäntarinaryhmään otetaan 
vain kuusi tai seitsemän henki-
löä, jotta kaikki mahtuisivat mu-
kavasti yhden pöydän ympärille. 
Pienessä ryhmässä syntyy luotta-
muksellinen ilmapiiri, ja siellä on 
riittävästi aikaa jokaisen tarinal-
le. Ryhmä aloittaa syyskuussa ja 
kokoontuu 10 kertaa kahden vii-
kon välein, aina puolitoista tuntia 
kerrallaan. 

Ryhmän ensimmäisessä tapaa-
misessa sovitaan työskentelyn pe-
riaatteet. Ohjaajat ja ohjattavat 
toimivat luottamuksellisesti eivät-
kä voi ryhmän ulkopuolella ker-
toa kuulemiaan tarinoita tai mui-
den osallistujien henkilökohtaisia 
asioita. 

Muistoja lapsuudesta 
vanhuuteen

Ryhmässä osallistujalle tarjoutuu 
mahdollisuus kertoa elämästään 
omalla äänellä juuri niin paljon 
kuin itse haluaa ja on valmis. Siellä 
ei tentata, ei kaivella ikäviä asioita 
eikä luurankoja kaapeista. 

Ryhmän tapaamisiin voi tuoda 
valokuvia, lehtileikkeitä, rakkai-
ta esineitä, päiväkirjoja ja kirjeitä. 
Ne saavat muistot ja ajatukset vi-
riämään. Ohjelmaa voidaan myös 
miettiä ja suunnitella osallistujien 
kanssa yhdessä.

Eevan mielestä hyväksi todettu 
käytäntö on lähteä liikkeelle lap-
suudesta kouluikään ja ikävaiheit-
tain aina vanhuuteen asti. 

– Ihmisen minä rakentuu elä-
män loppuun asti ja loppuvaihe on 
sovinnon tekemistä, Eeva uskoo. 

Jokainen saa  
kertoa tarinansa
Elämäntarinaa kertoessaan kerto-
jalle itselleen valkenee oman elä-
män kaari, elämän kokonaisuus. 
Jokaisella meistä on kannettava-
na repullinen menneisyyttä, ny-
kyisyyttä ja tulevaisuutta kos-
kevia tarinoita, kun vain löytyy 
kuuntelija. 

– Kertominen tekee meistä nä-
kyviä sekä itselle että toisille. Ker-
ronta rakentaa identiteettiä, mi-
nuutta ja eheyttää ihmistä, Eeva us-
koo ja katsoo, että ryhmässä asetu-
taan kuin peiliksi toiselle. 

Ryhmän jäsenet tukevat ja roh-
kaisevat toinen toisiaan kertomaan 
kokemuksistaan. 

– Kukin kertoo elämästään vain 
ne asiat, jotka tämä tuntee voivan-
sa tuoda esille. Jokin kipua tuottava 
tapahtuma voi helpottua, kun sitä 
peilaa toisten ihmisten kokemuk-
siin. Silloin pystyy antamaan an-
teeksi itselleen ja muille.

Eevan mukaan kertojalle tapah-
tumat ja niihin kietoutuneet tun-
teet ovat täyttä totta. Ne liittyvät 
usein omaan sukuhistoriaan.

– Kerronta voi antaa asioille uusia 
merkityksiä ja oikean mittasuhteen. 
Elämässä hylkäämisiä kokeneelle hy-
väksytyksi tuleminen on suuri asia. 

Aivojumppaa ja tunteita 
Oman elämäntarinan kertominen 
on oivallista mielen jumppaa: aivo-
jen käyttöä parhaimmillaan. 

– Yhdessä vetämässäni ryhmäs-
sä oli mukana 90-vuotias mies, jol-
la oli kerrottavanaan aivan valta-
vasti tarinoita, sekä upeita muisto-
ja pitkän elämän varrelta. Ryhmään 
mies hakeutui poistaakseen yksi-
näisyyttä, ryhmänvetäjä muistelee.

 Ryhmässä tulee esiin koko elä-
misen tunnekirjo.

– Läsnä niin iloa kuin surua. 
Elämäntarinaryhmä on vaikut-

tanut ihmisiin eri tavalla.
– Joku on innostunut tutkimaan 

isovanhempiensa elämää tai otta-
nut yhteyttä ”unohtuneeseen“ serk-
kuunsa. Toinen alkaa kirjoittaa ta-
rinaa tai tekee valokuvista koos-
teen. Vain mielikuvitus on rajana, 
Eeva tietää kokemuksesta. 

Kaija Orkomies

Kokemäenjoen sininen, hiljaa
loiskuva veden pinta
kiinnittää katseet siihen
missä emme enää toisiamme tavoita.

Rannassa vanhat ränsistyneet
tervapaatit muistuttavat meitä siitä,
missä kerran olimme onnellisia.
Siinä samassa, samassa rannassa,
uimarannassamme, mutaisia savikuoppia.
Ne kiinnittävät huomiomme siihen
missä otimme aurinkoa kerran
ja johon me kaikki jätimme 
pienet jalanjälkemme – me kaikki,
lapsuuskaverit jätimme siihen pienet
käsiemme ja jalkojemme jäljet.
Kokemäenjoen rannassa koemme
auringon läiskyttelemässä itseään
ihanasti veden pinnassa.
Silmissämme kimaltaa ihanasti aurinko
vesi ja meidän pienet suumme haukkovat henkeään,
sillä kaikki tämä sanomaton ihanuus
on meidän juostessamme veteen 
onnellisina kaikki yhtä aikaa.
Katselemme tätä kaikkea nyt
ja huomaamme olevamme lähes
yhtä onnellisia kuin silloin.
 Kari Ojamäki

Olemme keränneet lukijoiden lähettämiä runoja lisää sivulle 14.

M
arko Anttila

M
arko Anttila



7Kiikari

Laajasalo

Vastuualueenani on Laajasalon lap-
si- ja perhetyö sekä nuoret aikuiset. 
Polkuni Roihuvuoren seurakuntaan 
on ollut mielenkiintoinen ja selvästi 
ylhäältä käsin johdettu. Ala-asteel-
ta alkaen minua on lukion kautta 
ja työelämän eri kuvioiden jälkeen 
kuljettu kohti pappisvirkaa. Ennen 
nykyistä työtäni olen toiminut las-
tentarhaohjaajana, elektroniikka- ja 
pintaliitosmiehenä sekä hotelli- ja 
ravintolakokkina. Paljon olen saanut 
sählätä, nähdä, oppia ja viisastua se-
kä kokea suurta iloa Jumalan suuren 
suunnitelman auetessa kohdallani. 

Puoliso ja perheenisä
Asuessani Vihdissä vuosina 1987–
2000 kohtasin seurakuntani nuor-
ten ylläpitämässä perjantai-illan ka-
tukahvilassa ”Kellarissa” erään ää-
rettömän kauniin neidon, josta 
muutamia vuosia myöhemmin tuli 
vaimoni. Kuka vielä väittää, ettei ih-
meitä tapahtuisi tässä ajassa! Vaimo-
ni Reetta on ammatiltaan kuvatai-
teilija. Tällä hetkellä hän jatkaa Tai-
deteollisessa korkeakoulussa tekstii-
litaiteen maisteriopintojaan. Vuon-
na 2010 meille syntyi suloinen esi-
koispoika Olavi. Poika on tällä het-

kellä puolitoistavuotias. Ja hän on ai-
van maharottoman ihana kakara.

Musiikki elämäntapana
Musiikki ja liikunta ovat olleet ai-
na lähellä sydäntäni ja ovat edelleen. 
Olen koko ikäni soittanut jotain soi-
tinta ja myös suutani. Ääneni onkin 
minun ”ykkösinstrumenttini” ja hy-
vänä kakkosena tulee kitara. Vart-
ti-ikäisestä asti olen ollut bänditoi-
minnassa aktiivisesti mukana, mut-
ta harmikseni yliopistoaikana tämä 
rakas harrastus joutui melkoiseen 
paitsioon. Parempia aikoja siis odot-
telen. Olen kokeillut monia liikunta-
harrastuksia, ja jäljelle ovat jääneet 
punttisali ja juoksu, aina kun kerki-
ää. Nyt olen alkanut haaveilla mah-
dollisuudesta liikkua kesällä fillaril-
la kodistamme Lauttasaaresta Laa-
jasaloon töihin. Saapi nähdä.

Pappeus on minulle ennen kaik-
kea kutsumusammatti. Tähän mi-
nut on johdettu sekä kutsuttu ja täs-
sä nyt olen. Olen saanut elämässäni 
kokea Jumalan rakkauden, olen saa-
nut antaa elämäni Jeesukselle, ja täs-
tä kaiken muuttavasta rakkaudesta 
haluan puhua ihmisille. Olipa elä-
mäsi minkälaista tahansa, niin il-
man Jeesusta se ei johda mihinkään 
pysyvään hyvään. Ilosanoma Jee-
suksesta koskee myös meidän aika-
kauttamme, ja Jumala on halukas 

kohtaamaan jokaisen meistä siinä 
elämäntilanteessa missä olemme-
kin. Rohkaisen siis sinua ottamaan 
Jumalaan yhteyttä. Hän on erittäin 
ihastunut sinuun ja odottaa yhtey-
denottoasi. Älä turhaan arkaile!

Roihuvuoren seurakunta oli mi-
nulle melko tuntematon ja sainkin 
aloittaa työni ns. ”tyhjältä taululta”. 
Alku on ollut melkoista pyörittämis-
tä; uudet alueet, uusi työmuoto (siir-
ryin nuorisotyöstä lapsi- ja perhetyön 

papiksi), uudet ihmiset, uusi toiminta-
kulttuuri. Seurakunta on ottanut mi-
nut suurella lämmöllä vastaan. Minus-
ta täällä on hyvä alkaa paiskia töitä.

Visioita ja unelmia
Uskon, että jokaisella seurakunnan 
työntekijällä on aina omia visioita 
ja haaveita siitä mitä hän voisi tuo-
da mukanaan seurakuntatyöhön, 
ja tässä en tuota poikkeusta. Kos-
ka musiikki on minulle intohimo, 
haluaisin luonnollisesti tuoda yhä 
enemmän rock- ja pop-musiikkia 
seurakuntamme tilaisuuksiin. Laa-
jasalossa pidetään kerran kuukau-
dessa gospel-messua, ja sitä halu-
aisinkin lähteä kehittämään eteen-
päin. Muutenkin normimessua voisi 
mielestäni muokata vapaammaksi.

Vakituinen virka on upea asia 
näin nuorelle pastorille sekä pienen 
lapsen isälle. Tulevaisuus on nyt si-
nänsä turvattu työn kannalta, mut-
ta kyllähän niitä muitakin unelmia 
on. Yksi unelmistani koskee musiik-
kia ja siinä levyn tekoa. Oma äänite 
olisi kyllä todella siisti juttu!

Kesäterveisinä haluan seura-
kuntalaisille välittää rohkaisunsa-
nan: Pidetään Kristus kirkkaana 
kaikkialla missä olemmekin, läpi 
Suomen suloisen suven!

Markus Ek                         

Tervehdys, Roihuvuoren seurakunta!

11.11.11. 
Hääilta

Laajasalon kauniissa puukirkossa 
perjantaina 11.11.2011 klo 16-21. 

Vihkimisaikoja voitte varata puolen 
tunnin välein  

- ajat päivystävältä papilta  
p. 09 23405702 

(ma, ti, to ja pe klo 10-14  
ja ke klo 12-18.)

Vappuaattona 2011 Tammisalon kirk-
koon saapuneet vieraat kuvittelivat 
tulleensa Hannan, 29, ja Tanelin, 26, 
esikoispojan kastejuhlaan. Kaikki su-
jui ennakko-odotusten mukaan, kun-
nes urkuri alkoi soittaa häämarssia.

– Kun Mendelssohn alkoi soida 
ja astelimme kirkon keskikäytävää, 
viimeisetkin vieraat tajusivat mistä 
on kyse, nauraa hääjuhlia salaa val-
mistellut Hanna Kaukver.

Kirkkotilaisuuden jälkeen häm-
mästyneet vieraat pääsivät onnitte-
lemaan paria.

Häiden ja kasteen  
yhdistäminen sujuu helposti

– Miksette kertoneet mitään, 
olisimme tuoneet lahjan! harmit-
telivat jotkut.

Mutta juuri näin sen pitikin 
mennä, ilman liiallisia aikatauluja, 
suunnitelmia ja valmisteluja.

15 vuoden kokemuksella
Koko tarina sai alkunsa jo 1990-lu-
vun puolivälissä. Tammisalosta ko-
toisin oleva Hanna, omaa sukuaan 
Nurminen, ja laajasalossa kasva-
nut Tanel tutustuivat toisiinsa tei-
ni-iässä, sillä Tanel oli Hannan vel-

jen kaveri. Silloin syttyi ensimmäi-
nen ihastus ja he seurustelivatkin 
puoli vuotta. Vaikka suhde loppui, 
Tanel ja Hanna jatkoivat liikkumis-
ta yhteisessä kaveriporukassa.

Kolmisen vuotta sitten lempi 
leimahti uudelleen. Puolen vuoden 
seurustelun jälkeen pari muutti yh-
teen. Kahden vuoden kuluttua he 
kihlautuivat, ja Hanna alkoi odot-
taa parin esikoista.

Naimisiin menosta ja vauvasta 
alettiin puhua melko pian – olihan 
toinen tuttu jo vuosien takaa.

– Sanoin Tanelille, että haluan 
olla äiti 30-vuotiaana, Hanna ker-
too.

Myös häistä puhuttiin, mutta 
Tanelia ei kiehtonut ajatus joutua 
ison juhlan keskipisteeksi. Hän eh-
dotti leikillään jopa äkkilähtöä Las 
Vegasiin ja naimisiinmenoa siellä.

Kaste + häät  
= meidän valinta

Kun Hanna alkoi odottaa vauvaa, 
hän huomasi internetin keskuste-
lupalstoilta, että häiden järjestämi-
nen kasteen yhteydessä ei ole mi-
tenkään epätavallinen vaihtoehto.

– Perheen yhteinen nimi oli mi-
nulle paljon tärkeämpää kuin valta-
vat hääjuhlat, kertoo Hanna.

Tanelkin mieltyi ajatukseen vih-
kimisestä kastejuhlan yhteydessä, 
mutta Hannaa jännitti vielä van-
hempiensa suhteutuminen asiaan.

– Pelkäsin isäni jollain tapaa 
pettyvän, jos emme vietäkään pe-
rinteisiä kirkkohäitä, mutta hän 
olikin oikein hyvillään kuultuaan 
suunnitelmistamme.

Salaisuus piti  
– äidistä huolimatta

Vauvan synnyttyä maaliskuun 
alussa ryhdyttiin valmistelemaan 
myös juhlia. Vieraille lähetettiin 
kutsu kastejuhlaan, ja vain van-
hemmille, sisaruksille ja vauvan 
tuleville kummeille kerrottiin pa-
pin vihkivän heidät samalla.

Kaste- ja hääjuhlan järjestämi-
nen ei edellyttänyt yhtä massiivi-
sia valmisteluja kuin monet perin-
teiset hääjuhlat. Hanna ei halunnut 
morsiuspukua eikä pari suuria juh-
lia. Hannan juhlapuku käytiin osta-
massa siskon kanssa Itäkeskuksesta, 
hiukset laittoi Tanelin kampaajasis-
ko ja juhlameikin morsian loihti itse.

Vihkimisen pitäminen salaisuute-
na tosin edellytti pieniä ponnisteluja.

– Vaikeinta oli pitää äiti aisois-
sa, hän hössötti juhlista niin ko-
vasti ja olisi halunnut laittaa kut-
sukortteihin edes pienet sormusten 
kuvat, Hanna nauraa.

Oli vanhemmista paljon apu-
akin. Kirkolla järjestetyn kaste- 
ja vihkitilaisuuden jälkeen vieraat 
kutsuttiin jatkamaan juhlia Han-
nan vanhempien kotiin Tammisa-
loon. Vappuaaton kunniaksi juhla-
tila oli koristeltu vappupalloilla. Päi-
västä tuli onnistunut, ja kahdelta al-
kaneen juhlan viimeiset vieraat läh-
tivät vasta kymmenen aikaan illalla.

Morsiusparin  
jännityksen hetket

Papiksi Roihuvuoren seurakunnan 
entiset nuoret halusivat pyytää rip-
pipappiaan Arja Vaulasta, joka 

oli myös kastanut Tanelin aikoi-
naan. Arja otti ilahtuneena pyyn-
nön vastaan, ja nykyään Vantaalla 
asuva perhe sai myös varattua tu-
tun Tammisalon kirkon.

Juhlaa edeltävät viikot kuluivat 
järjestelyissä ja tietenkin tuoret-
ta vauvaa hoitaessa. Jännitys pääsi 
purkautumaan vasta kirkossa.

– Minä panikoin, että onnistuu-
ko seremonia suunnitelmien mu-
kaan. Kun tultiin sanomaan, et-
tä aloitetaan kahden minuutin ku-
luttua tuntui, etten pääse penkistä 
ylös, muistelee Hanna.

Tanelilla jännitys iski vasta alt-
tarilla, papin eteen päästyään hän 
tunsi jalkojensa vetävän veteliksi.

Juhlien jälkeen pari saattoi huo-
kaista helpotuksesta. Kaikki sujui 
niin kuin suunniteltiin eikä mak-
settavaksi tullut edes megahäiden 
laskuja. Perhe sai yhteisen nimen, 
papin siunauksen ja ikimuistoisen 
juhlan läheistensä kanssa.

– Kesällä kutsumme vielä ystä-
viämme kotiin juhlimaan, he suun-
nittelevat.

Elina Ström

Hanna ja Tanel Kaukver yllättivät sukulaisensa ja ystä-
vänsä menemällä naimisiin esikoisensa Oliverin kaste-
juhlassa. Papin lisäksi asiasta oli kerrottu etukäteen vain 
vanhemmille, sisaruksille ja lapsen kummeille.

Tanel ja Hanna Kaukver järjestivät sukulaisille ja ystäville jymy-yllätyksen.

Roihuvuoren seurakunnan uusi pappi Markus Ek on innostunut työstään.

Olen uusin Roihuvuoren 
seurakunnan työntekijä  
ja nimeni on Markus Ek. 

M
arko Anttila
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www.laajaranta.fi

Koulutaipaleen aloittaminen 
on jännittävää sekä lapselle et-
tä vanhemmalle.  Seurakunnat 
haluavat tukea perheitä siunaa-
malla lapset koulutielle. Kut-
summe erityisesti ensimmäisen 
luokkansa aloittavat sekä kaikki 
koululaiset koulutielle siunaami-
seen. Toivotamme tervetulleek-
si myös vanhemmat, isovanhem-
mat, sisarukset ja kummit! 

Kirkkohetket:
• ma 15.8. klo 17 
Roihuvuoren kirkossa
• ma 15.8. klo 17 
Laajasalon kirkossa

Siunausta  
koulutielle

Laajaranta.fi -nettisivujen uudis-
tumista on odotettu jo alkuvuo-
si, mutta vanha sanonta "hitaasti 
hyvä tulee" pätee tässäkin asias-
sa. Nyt on tarjolla kaikkea uutta 
ja ihmeellistä. Sivusto päätettiin 
uudistaa,  kun vanhat sivut alkoi-
vat tulla tiensä päähän. Ne kai-
pasivat jo perusteellista remont-
tia, jotta niihin olisi voitu saada 
uusia ominaisuuksia ja muokata 
ulkonäköä. Tarjouskilpailun jäl-
keen päädyttiin tekemään sivut 
kokonaan uudestaan vaikka si-
sältöä vanhoilta sivuilta siirret-
tiinkin uusille. 

Nyt sivuilla on monenlaista ko-
ettavaa. Mitä kannattaa kokeilla? 
Ohessa viisi vinkkiä.

Syksyllä panostamme sivuston 
sisältöön ja paljon uutta on luvas-
sa.

 Luo tunnukset sivulle ja kirjau-
du. Pääset laittamaan kuvia ja si-
nulle avautuu yhteisö. Yhteisö 

osastolta voit myös kirjoitella uu-
delle foorumille. Kommentoi lähes 
kaikkea mahdollista. Ota kantaa.

 Ylälaidassa oleva palkki ohjaa si-
nut tutkimaan sivujen sisältöä olit 
sitten kiinnostunut rippikouluista, 
nuorisotyöstä, musatoiminnasta 
tai vaikkapa kerhoista joita järjes-
tetään 7-12 vuotiaisille lapsille.

 Selaa uusimpia videoita etusi-
vulla ja nää kuvat jotka käyttäjät 
ovat sivustolle lisänneet.

 Uusitusta kalenterista löydät 
kaikki tulevat tapahtumat ja viik-
kotoiminnan. Syksyn toiminta päi-
vitetään kalenteriin kesän alussa.

 Aivan etusivun alalaidasta löy-
dät suosituimmat ja tuoreimmat si-
vut jolloin pystyt seuraamaan mikä 
juuri tällä hetkellä on kiinnostavin-
ta ja uusinta. Alhaalta voit klikata 
myös itsesi meidän Facebook-sivul-
le ja siitä tykkäämällä saat infoa toi-
minnasta myös Facebookissa.

Jaakko Niiles

Laajaranta.fi  
- nuorten 
nettisivut  
uudistui

Chillejä grilli-iltoja 
HEINÄKUUSSA torstai-iltaisin  

klo 18-21 Laajarannassa (Humalniementie 15)
chillausta, grillausta, saunomista, uimista, pelejä yms. 

Minussa on pimeyttä,
mutta sinun kanssasi olen täynnä valoa.
Olen yksin, mutta sinä et minua jätä.

Sydämeni on arka, mutta sinä et minua jätä.
Olen levoton, mutta sinun kanssasi  

minulla on rauha.
Minussa on katkeruutta,  

mutta sinun kanssasi saan
uutta kärsivällisyyttä.

Sinun tiesi käyvät yli 
ymmärryksen,
mutta sinä tunnet minun tieni.

D. Bonhoeffer

M
arko Anttila
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Pidä hauskaa uusilla sivuilla :)
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Laituri

Huikeat maisemat, upeat poh-
joismaiset pääkaupungit ja iloi-
nen matkaseura odottavat sinua 
elokuussa. Norjan vuonot on hy-
vä kokea hauskassa seurassa ja 
matkalla on mahdollisuus oppia 
paljon myös uskosta ja Jumalasta.

Viime vuonna teimme mi-
nibussireissun Norjaan, Lofoo-
teille, ja reissu onnistui hienosti. 
Ajoimme 3500 km minibussilla, 
josta matkan alussa jo muodostui 
toinen kotimme. Näimme upei-
ta maisemia, kävimme hienoissa 
nähtävyyksissä, opimme paljon 
uutta Jumalasta ja uskosta, söim-
me herkullisia itse tekemiämme 
ruokia ja vietimme aikaa häikäi-
sevällä uimarannalla. Reissu oli 
todella onnistunut ja tänä vuon-

Nuorten matka  
Norjaan 6.-12.8.2011!

1. Miten kuvailisit itseäsi?
Rauhallinen ja sosiaalinen muusi-
konretale.

2. Miten olet eksynyt Roihuvuo-
ren seurakuntaan?
Roihuvuoren seurakunnassa olen 
ollut koko ikäni. Muutaman mil-
joonan seurakunnan poikaleirin ja 
riparin jälkeen jäi kytemään jon-
kinlainen kiinnostus seurakunnan 
toimintaan. Muutama vuosi sitten 
joku kysyi, tulisinko soittamaan 
bassoa pariin kirkon tilaisuuteen. 
Sillä tiellä ollaan edelleen.

3. Mitä puuhailet nykyään?
Opiskelen datanomiksi ja soitan 
kitaraa Halo Of Dreams -yhtyees-
sä. 

4. Mikä sinusta tulee isona?
Toivon mukaan täysipäiväinen 
muusikko. 

5. Soitat montaa soitinta, mikä on 
lempisoittimesi?
Sähkökitara ehdottomasti. 

6. Mitä soitinta haluaisit oppia 
soittamaan?
Pianoa ja äänihuulia. 

7. Olet myös basisti. Miksi basis-
teista aina vitsaillaan?
Samasta syystä kuin turkulaisista: 
erilainen kielitaito. 

8. Kertoisitko yhden basistivit-
sin?
Basisti meni armeijaan. Alokkaat 
saivat käskyn laittaa joka päivä 
uudet sukat jalkaan. Viikon pääs-
tä basisti tuli pyytämään isompia 
kenkiä. 

9. Olet apuohjaajana riparilla tä-
nä kesänä, mistä moinen?
Kiinnostus on jäänyt siitä, kun ai-
koinaan valmistuin isoseksi, enkä 
tuolloin mahtunut yhdellekään ri-
parille mukaan. Yhdessä kirkon ti-
laisuudessa, jossa olin soittamassa, 
puhuttiin isosille ripareista ja ajat-
telin että nyt voisin yrittää uudes-
taan päästä messiin. Lykästi. 

10. Keksi kysymys seuraavalle 
haastateltavalle:
Mikä on sinulle tärkein aistisi ja 
miksi? 

10 kysymystä  
nuorelle:  
Janne Vähäaho

Arja Vaulas 
M

arko Anttila

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

Rippikouluja on erilaisia. Sen voi 
käydä ryhmässä tai yksityisesti, 
leiri-, päivä- tai iltarippikoulussa. 
Roihuvuoren seurakunnassa on tä-
nä vuonna niin cityripari, urheilu-  
kuin extremeriparikin, sekä kuusi 
muuta rippikoulua. 

Noin puoli vuotta kestävän 
rippikoulun laajuus on 80 tun-

tia. Ennen varsinaista leirijaksoa 
pidetään seurakuntamme rippi-
kouluissa muutama opetuspäivä. 
Yleensä noin viikon kestävän lei-
rijakson jälkeen käydään tutustu-
massa seurakunnan toimintaan ja 
osallistutaan messuihin.

Konfirmaatio on rippikoulun 
päätösjuhla. Siinä tunnustetaan 

kristillinen usko, johon on kastet-
tu. Vaikka kaste ei ole rippikou-
lun edellytys, rippikoululaisen tu-
lee olla kastettu ja kuulua kirk-
koon ennen konfirmaatiota. Rip-
pikouluikäinen voi huoltajien lu-
valla liittyä kirkkoon, vaikka van-
hemmat eivät itse kuuluisikaan 
kirkkoon.

Konfirmaatio antaa oikeuden 
toimia kummina, osallistua it-
senäisesti ehtoolliselle ja asettua 
18-vuotiaana ehdokkaaksi seu-
rakuntavaaleissa. Rippikoulu on 
myös kirkkohäiden edellytys.

Rippikoulun sisällön voi tiivistää kolmeen sanaan: 
elämä, usko ja rukous. Yleensä rippikoulu käydään, 
kun täytetään 15 vuotta. Rippikouluun voi toki 
mennä myöhemminkin.

Retki uskoon

na suuntaammekin uudestaan ra-
jan tuolle puolen. Tällä kertaa mat-
kan huippukohtana on luvassa upea 
Geirangerin vuono.

Matka pähkinänkuoressa:
Hinta: 250€ (sis. laivamatkat, bussin, 
ruuat suurimmalta osalta, majoitukset, 
hyvän porukan ja ohjelman) 
Ajankohta: 6-12.8. 2011 
Reitti: Helsinki-Tukholma- 
Oslo-Geiranger-Lillehammer-
Tukholma-Helsinki
Ilmoittautuminen: 
www.laajaranta.fi -sivuilta löytyvällä 
lomakkeella, viimeistään 15.6.
Laskutus: 
Lasku tulee postissa kesäkuussa 
Lisätietoja:
http://www.laajaranta.fi
jaakko.niiles@evl.fiRippikoulu on suosittu. Viime vuonna ikäryhmästä lähes yhdeksän kymmenestä kävi rippikoulun.
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Me olemme päässeet nauttimaan 
nyt jo oikein kunnolla auringosta, 
lämpimästä tuulesta, ja muuttolin-
tujen viserryksistä. Luonto herää 
jälleen eloon, puihin on ilmesty-
nyt ensiksi pieniä vihreitä silmuja 
ja muutaman hetken kuluttua nuo-
ret, hennonvihreät lehdet korista-
vat kaikenkokoisia - ikäisiä ja - vä-
risiä puita. Kevät on kyllä todel-
la upeaa aikaa! Eikö? Itse asiassa, 
se sisältää jo lupauksen pian koit-
tavasta kesälomasta; esimerkiksi 
pitkistä päivistä rannalla isän, äi-
din ja sisarusten, tai ystävien kans-

sa. Monille kesän varma merkki ja 
kohokohta on ensimmäinen irto-
tötteröjäätelö jäätelökojusta ostet-
tuna. Minulle se ainakin on juuri 
sitä, kesää. 

Keväällä ja kesällä on niin paljon 
erilaisia kivoja puuhasteluja ja ak-
tiviteetteja, että välillä oikein hen-
gästyttää. Siksi tuolloin on ihan hy-
vä vain istahtaa nurmikolle, katsoa 
taivasta, kuunnella tuulen kuisket-
ta sekä ihailla perhosen taitolento-
kuvioita, kun se liihottelee kukas-
ta kukkaan. Tuolloin hiljentyes-
sä mieleen nousee heti suuri ilo ja 

kiitollisuus Jumalaa kohtaan, kun 
hän on luonut meillä näin henkeä-
salpaavan ihanan paikan elää.

Nii-in. Ajattelepa. Jumala loi tä-
män upean paikan rakkaudestaan si-
nua ja minua kohtaan. Hän valmis-
ti tämän maailman oikein erityisen 
tarkasti ja pitkään miettien, että me, 
sinä ja minä, viihtyisimme täällä. 
Miten sinun mielestäsi Jumala on-
nistui hommassaan? Minun mieles-
täni todella hyvin. Antaisin hänelle 
täyden 10. Minkä kouluarvosanan si-
nä antaisit? Mietipä nyt oikein tark-
kaan. Hyvä. Uskon, että annoit Ju-

malalle myös kiitettävän arvosanan. 
Älä siis unohda, kun kesä ja kaikki 
leikki-urheilu-retkeily-uinti-jäätelö-
pyöräily-skedeily- hommelit pyöri-
vät vinhaa vauhtia ympärilläsi, aina 
välillä hiljentyä, ihmetellä luonnon 
kauneutta ja monimuotoisuutta ja 
kiittää Jumalaa hänen suuresta rak-
kaudestaan sinua kohtaan. Ja muista 
tämä: Jumala on luonut myös sinut 
ja sinä olet hänelle erityisen rakas.

Kesäterveisin, 
Markus-pappi 

lapsi- ja perhetyönpappi

Päiväkerholaiset tekivät kevätretken Väinö Variksen luontopolulle Espooseen. Elli oli valmistautunut sateiseen päivään kunnon varustein.

Pitkospuita pitkin 
kohti seikkailua.

Moikka!

Retkiaamu oli harmaa ja sateinen. 
Kuravaatteet päällä ja eväsreput 
selässä nousimme bussiin. Täysi 
bussillinen odottavia ja innokkai-

Luonnonystävät 
retkitunnelmissa

ta luonnontutkijoita eteni aamu-
ruuhkassa harmillisen hitaasti koh-
ti määränpäätä. Perillä sade onnek-
si hellitti niin, että lopulta saatoim-

Kerho-ohjaaja Päiville luonto on 
lähellä sydäntä ja hän odotti ret-
keä innolla.

– Nautin luonnon ihmeistä las-
ten kanssa. Retken suunnittelus-
sa ja järjestämisessä on mielestä-
ni tärkeintä miettiä, että paikka 
on turvallinen. Olen iloinen siitä, 
että tämän vuoden retkikohde on 
elämyksellinen ja osallistuva. Väi-
nö Variksen-tarina oli mahtava, se 
tempasi lapset mukaansa sopival-
la määrällä tietoasiaa ja toisaalta 
mielikuvituksellisuutta, Päivi tuu-
mii.

Retkiaamun sadeilma har-
mitti ohjaajia, mutta onneksi 
lapset olivat matkassa reippain 
ja iloisin mielin. Viisivuotias-
ta Peppiä huolestuttivat matkan 
järjestelyt: 

– Mennäänkö sinne ratikal-
la vai kävelläänkö? Mä en jaksa 
kävellä!

Retkelle lähdettäessä hän kui-
tenkin odotti innolla tulevaa.

– Siellä on varmaan luontoa 
esillä niinkuin taidenäyttelyssä 
on tauluja.

Luontoelämykset saivatkin 
tytön riemastumaan. 

– Mä näin pienen, vihreän 
kirvan ja ison, punaisen hämä-
häkin. Jompikumpi söi toista.

Yksi kysymys jäi kerholaista 
kuitenkin askarruttamaan: 

– Onkohan Väinö-varis käy-
nyt Laajasalon kirkossa Variksen 
laulukoulussa?

Kerholaisen äiti, Johanna, lä-
hetti lapsensa retkelle turvalli-
sin mielin. Hänestä lapselle te-
kee hyvää päästä vähän irtautu-
maan äidistä. On myös hienoa, 
että isoveli pääsee omalle retkel-
le, pikkusisko pääsee sitten en-
si vuonna. 

– Poika tuli retkeltä takai-
sin "kokemuksia pursuen". Hä-
nen mielestään oli ollut erityi-
sen hauskaa, kun ope ei tuntenut 
reittiä etukäteen vaan yhdessä 
etsittiin reittimerkkejä. 

Riina Lamberg 
Kiikari

ps. Niin päiväkerhot kuin Varik-
sen laulukoulukin jatkuvat taas 
syksyllä!

Vallaton varis  
ja punaisia hämähäkkejä

me jopa syödä eväät piknik-tyyliin 
pihanurmikolla. 

Perillä meitä odotti iki-iha-
na Väinö Variksen luontopolku. 
Kiersimme sitä pienissä ryhmissä 
nauttien tarinasta, jossa oli sadun 
keinoin kerrottu tosiasioita va-
riksen elämästä. Tarinaan kuului 
myös hauskoja tehtäviä ja leikke-
jä. Tutkimisintoa nostatti jokaisel-
le matkaan varatut luupit, joilla oli 
hyvä ottaa lähikontaktia pienim-
päänkin matoon. Jotkut lapset us-
kaltautuivat maistamaan kuusen 
uutta kasvua, mielipiteet maku-
kokemuksesta vaihtelivat suuresti. 

Riina Lamberg

Vuosittain tehtävä kevätretki on yksi päiväkerhovuo-
den kohokohdista. Yleensä mukaan kutsutaan kaikki 
yli 4-vuotiaat kerholaiset. Toisinaan retkibussi suuntaa 
johonkin teatteriesitykseen, joskus taas kohde on ko-
tieläintila. Tänä keväänä kävimme Espoossa Villa Elfvi-
kin luontotalossa.

Virpi Kujansuu

Virpi Kujansuu

Virpi Kujansuu

M
arko Anttila
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Pärskeitä

Multapeukaloita tarvittiin, kun ke-
vään viimeisissä pyhiksissä pääs-
tiin istutuspuuhiin. Muistelimme 
pääsiäisen sanomaa kuoleman voit-
tamisesta ja juttelimme luomisker-
tomuksesta. Jokainen pyhäkoulu-
lainen sai istuttaa itselleen aurin-
gonkukan kesän aikana hoidetta-
vaksi. Syksyllä sitten kuulemme, 
millaista kasvu on ollut. Ja saapa 
nähdä, miten paljon pyhäkoululai-
set itse ovat kesän aikana ehtineet 
venyä pituutta! 

Sopukolon Seikkailijat eli Suo-
mensuontien pyhäkouluryhmä te-
ki kevään viimeisessä pyhäkoulus-
sa retken omaan tuttuun metsä-

kirkkoon. Kirkon alkumusiikkina 
kuuntelimme metsän lintujen lau-
lua, ja metsäkirkon saarnan luo-
miskertomuksesta toteutti Marja-
Liisa sammalmättään päälle raken-
netulla pöytäteatterilla. Suvivirren 
sävelet kaikuivat hienosti luonnon 
helmassa, ja kirkkomehut ja -pul-
lat maistuivat ulkoilmassa erityi-
sen hyviltä.

Nyt pyhäkoulut ovat kesälomal-
la, mutta syksyllä puhaltavat taas 
uudet pyhistuulet. Tervetuloa sil-
loin mukaan iloisen värikkääseen 
toimintaan!

 Sanna Vähäaho

Kevättuulia 
pyhäkoulussa

Syksyn 
päiväkerhoissa  

on vielä paikkoja!
Lisätietoja löydät seurakunnan  

internet-sivuilta.
Tiedustelut:

Päivi Meriläinen p. 09 2340 5704.
Ilmoittautumiset: 

ww.helsinginseurakunnat. fi/roihuvuori
tai Roihuvuoren 

seurakuntatoimisto,  
Tulisuontie 2.

Tarja Savolainen 
johtaa lasten kesäleiriä 
varmalla rutiinilla.  
Hän on lastenohjaajana 
konkari, jo 24 vuotta 
hän on toiminut lasten 
parissa ja viihtynyt 
työssään. Roihuvuoren 
seurakunnassa hän on 
työskennellyt 3 vuotta.

Lapsityön konkari  
on ylpeä isoäiti

Lapset ovat Tarja Savolaiselle rak-
kaita. Tarjalla on itsellään kaksi ty-
tärtä ja viisi lastenlasta, kuudes lap-
senlapsi on tuloillaan.

– Minusta tuli mummi hie-
man yli 40 -vuotiaana ja miehes-
täni pappa, kertoo ylpeä isoäiti hy-
myillen.

Tarjan molemmat tyttäret per-
heineen asuvat lähellä, ja he näke-
vät isovanhempiaan usein. Ikähai-
tariltaan 1-15- vuotiaiden lastenlas-
ten kanssa ulkoillaan paljon. Tal-
vella on opeteltu niin hiihtoa kuin 
luisteluakin. 

– 7-vuotiaan tyttärentyttären 
kanssa pyöräillään, pienempien 
kanssa leikitään ja pelaillaan ulko-
na. Yhdessä myös askarrellaan pal-
jon. Vanhin lapsenlapsista on jo 
päässyt ripille, ja hänellä on jo omia 
menoja, pappa käy hänen kanssaan 
keilaamassa.

Tarja Savolainen pitää talvi-
sin päiväkerhoa Roihuvuoren kir-
kon kerhosiivessä ja Marjaniemen 
seurakuntakodissa. Välillä hän on 
työskennellyt myös iltapäiväker-
hossa Laajasalon ja Tammisalon 
kirkolla. 

Päiväkerhokauden jälkeen on 
kesäkerhon vuoro. Sitä Tarja pi-
tää toisen ohjaajan, Pirjo Saari-
sen, kanssa juhannukseen asti. 
Sitten alkaa pitkän talven jälkeen 
odotettu kesäloma. Oman kesälo-
man suunnitelmia ei ole vielä lyö-

ty lukkoon eikä niin aiota tehdä-
kään.

–Menemme ja olemme inspi-
raation mukaan, lastenohjaaja 
luonnehtii iloisesti. 

Tarja aprikoi, että luvassa on 
päiväreissuja lastenlasten kans-
sa. Mielessä siintävät uimaranta ja 
puuhamaa. 

– Ennen kaikkea kivaa on yh-
dessäolo, Tarja tietää. 

Päivi Meriläinen

Tarja Ukon, Aarnen, Oliverin ja Mion halauksessa.

Kesällä viisivuotias Martta aikoo leikkiä ystävänsä Isabellan kanssa 
pihalla.

Oliver piirsi kesäkuvaan itsensä sekä iso- ja pikkuveljensä.  
Auringolle hän lisäsi ehdottoman tarpeelliset aurinkolasit. 

Neljävuotiaan Saimin perhe on menossa kesäretkelle.

Pyhäkoululaiset istuttivat viimeisessä kokoontumisessaan auringonkukkia.

Sinäkin voit rakentaa oman pöytäteatterin 
luomiskertomuksesta sivulla 14 olevan ohjeen mukaan!

M
arko Anttila

Sanna Vähäaho
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Heittonuotta

Laajasalon kirkko 

Kesäkuu
Keskiviikko 1.6.
Klo 18 Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa

Torstai 2.6.
Helatorstai 
"Korotettu Herra"
Klo 10 Helatorstain messu 
Roihuvuoren kirkossa 
pastori Hanna Vasiljev  
ja kanttori Hannele Filppula 
sekä Petteri Mannermaa, saksofoni 
Klo 12 Helatorstain messu 
Laajasalon kirkossa 
kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen  
ja kanttori Hannele Filppula 
Toivotamme messuun tervetulleeksi 
erityisesti Yhteisvastuukeräykseen 
osallistuneita vapaaehtoisia. 

Sunnuntai 5.6.
6. sunnuntai pääsiäisestä
Exaudi "Pyhän Hengen odotus"
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa 
ja klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
kappalainen Kari Laaksonen  
ja kanttori Päivi Niva-Vilkko 

Ti 7.6. klo 18 Rukous- ja ylistysilta
Roihuvuoren kirkon kappelissa. 
Mukana Sirkka Mykrä. 

Keskiviikko 8.6.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa

Sunnuntai 12.6.
Helluntaipäivä 
"Pyhän Hengen vuodattaminen"
Klo 10 Helluntain messu 
Roihuvuoren kirkossa 
kappalainen Paula Pakarinen  
ja kanttori Tomi Kujansuu 
Klo 12 Helluntain messu Laajasalon kirkossa
kappalainen Paula Pakarinen  
ja kanttori Päivi Niva-Vilkko 

Keskiviikko 15.6.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.

Roihuvuoren kirkko

Tammisalon kirkko

Sunnuntai 19.6.
Pyhän Kolminaisuuden päivä
"Salattu Jumala"
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa 
ja Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen  
ja kanttori Tomi Kujansuu

Keskiviikko 22.6.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.

Lauantai 25.6.
Juhannuspäivä
Johannes Kastajan päivä  
"Tien raivaaja"
Klo 10 Juhannusmessu Roihuvuoren kirkossa 
ja klo 12 Juhannusmessu Laajasalon kirkossa
Pastori Arja Vaulas  
ja kanttori Hannele Filppula 

Sunnuntai 26.6.
2. sunnuntai helluntaista
"Katoavat ja katoamattomat aarteet?"
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa 
ja klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Pastori Markus Ek ja kanttori Hannele Filppula

Keskiviikko 29.6.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.

Heinäkuu
3.7.
3. sunnuntai helluntaista 
"Kutsu Jumalan valtakuntaan"
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa 
ja klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Pastori Tiina-Mari Mällinen  
ja kanttori Kirsi Honkanen-Punkari 

Ti 5.7. klo 18 Rukous- ja ylistysilta
Roihuvuoren kirkon kappelissa. 
Mukana Sirkka Mykrä.

Keskiviikko 6.7.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.

10.7.  
4. sunnuntai helluntaista 
"Kadonnut ja jälleen löytynyt"
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa 
ja klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Pastori Tiina-Mari Mällinen  
ja kanttori Elisa Solasaari 

Keskiviikko13.7.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.

17.7. 
5. sunnuntai helluntaista 
"Armahtakaa!"
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa 
ja klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Pastori Tiina-Mari Mällinen  
ja kanttori Tomi Kujansuu 

Keskiviikko 20.7.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.

24.7. Apostolien päivä 
"Herran palveluksessa"
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa 
ja klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
kanttori Tomi Kujansuu

Keskiviikko 27.7.

Klo 18 Iltamessu 
Roihuvuoren kirkossa.

31.7. 
7. sunnuntai helluntaista 
"Rakkauden laki"
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa 
ja Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Pastori Riitta-Leena Sihvola  
ja kanttori Päivi Niva-Vilkko 

Elokuu
Keskiviikko 3.8.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.

Kirkastussunnuntai 7.8. 
Kristuksen kirkastumisen päivä 
"Kirkastettu Kristus"
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa 
ja klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen  
ja kanttori Kirsi Honkanen-Punkari 

Ti 9.8. klo 18 
Rukous- ja ylistysilta kappelissa 
Roihuvuoren kirkon kappelissa. 
Mukana Sirkka Mykrä.

Keskiviikko 10.8.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.

Sunnuntai 14.8. 
9. sunnuntai helluntaista 
"Totuus ja harha"
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa 
ja klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Pastori Riitta-Leena Sihvola  
ja kanttori Päivi Niva-Vilkko  

Suven hartaat hetket

Keskiviikko 17.8.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.

Sunnuntai 21.8. 
10. sunnuntai helluntaista
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
kanttori Hannele Filppula 
Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Pastori Arja Vaulas,  
kappalainen Kari Laaksonen  
ja kanttori Hannele Filppula 

Keskiviikko 24.8.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.

Sunnuntai 28.8. 
11. sunnuntai helluntaista 
"Etsikkoaikoja"
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Saarnaamassa seurakunnan uusi 
nimikkolähetti Jukka Kääriäinen, 
kappalainen Paula Pakarinen  
ja kanttori Tomi Kujansuu 
Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Saarnaamassa seurakunnan uusi 
nimikkolähetti Jukka Kääriäinen  
ja kappalainen Kari Laaksonen  
ja kanttori Päivi Niva-Vilkko 

Keskiviikko 31.8.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa. 

Seurakuntatoimisto 
on avoinna  
ma-ti 10-14, ke 12-18,  

to-pe 10-14  
p. 09 2340 5700  

(roihuvuori.srk@evl.fi).

Päivystävä pappi on paikalla 
seurakuntatoimistossa  
keskustelua varten ma, ke ja pe  
sekä Laajasalon kirkolla ti ja to.  
Muina aikoina voit soittaa  
ja sopia ajan keskustelulle,  
p. 09 2340 5702.

Kasteet, vihkimiset, hautaukset sekä 
muut toimitukset varataan päivystävältä 
papilta puh. 2340 5702. 

Muut tilavaraukset  
ylivahtimestari Pekka Keränen  
p. 09 2340 5715.

 
Roihuvuoren kirkko, Tulisuontie 2, 
p.  09 2340 5720  
Laajasalon kirkko, Reposalmentie 13, 
p. 09 2340 5757 
Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 
p. 09 2340 5790 
Laajaranta, Humalniementie 15, 
p. 09 2340 5770 
Marjaniemen seurakuntakoti, Vanamotie 13 
p. 09 2340 5715. 

Tietoa seurakunnan toiminnasta: 
www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori

Diakoniapäivystykset  
kesällä
Roihuvuoren alue
Roihuvuoren diakoniatoimistossa, 
Tulisuontie 2 

Ajanvaraus tiistaisin klo 9-10  
soittamalla p. 09- 2340 5758  
tai käymällä paikan päällä. 

Heinäkuun viimeisellä viikolla  
ei ole vastaanottoa.

Laajasalon alue
Laajasalon kirkolla, 
Reposalmentie 13
Diakoniatyön vastaanotto ilman 
ajanvarausta torstaisin klo 9-10   
p. 09-2340 5768  

Heinäkuun viimeisellä viikolla  
ei ole vastaanottoa.

Päihdetyön vastaanoton ajanvaraus  
1-17.6. välisenä aikana p. 09 23405778.

Harri Hem
m

ilä
Harri Hem

m
ilä

Harri Hem
m

ilä
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Kompassi
Mihin suunnistaa?

Kesäkahviot
Roihuvuoren kirkolla 
Roihutapakahvio  
tiistaisin klo 12-14.

Laajasalon kirkon 
Aulakahvio avoinna  
kesän ajan ma-pe klo 10-14.
Aulakahvio suljettu  
helatorstaina 2.6. ja 18.-22.7. 

Laajarannan idyllisessä kerhotalos-
sa ja sen pihalla meren rannassa on 
kokoonnuttu juhannusjuhliin jo kol-
menkymmenen vuoden ajan. Tapah-
tuma on koonnut väkeä joinakin vuo-
sina parin sadan, toisina lähes neljän-
sadan osallistujan verran laulamaan 
ja iloitsemaan yhdessä kesäyöstä.

Luvassa on tänäkin juhannuk-
sena juhla, joka alkaa perjantaina 
24.6. lipunnostolla klo 18. 

Lipunnostoa seuraa ohjelma-
tuokio, jossa mukana ovat muka-
na pastori Arja Vaulas ja musisoi-
va pastori Markus Ek sekä kantto-
ri Hannele Filppula. Juhla jatkuu 

yhdessäololla sekä grillimakkaran 
ja muurinpohjalettujen syönnillä.   
Laajarannan idyllinen rantasauna 
lämpiää naisille klo 19-20 ja mie-
hille 20-21. Laajarantaan pääsee 
vaivattomasti Herttoniemen met-
roasemalta busseilla 88 ja 89.

Helsingin Juniorijouset on vuonna 
1972 Csaba ja Géza Szilvayn pe-
rustama orkesteri, johon kuuluu 
viitisenkymmentä 10 - 20 -vuoti-
asta Itä-Helsingin Musiikkiopis-
ton ja Sibelius-Akatemian soitta-
jaa. Itä-Helsingin musiikkiopisto 
sijaitsee kivenheiton päästä Roi-
huvuoren kirkolta, Untuvaisen-
tiellä Roihuvuoressa.

Kuuluisan orkesterin jäsenis-
tä on kasvanut satoja kansainväli-
sen tason solisteja, kamari- ja or-
kesterimuusikoita, konserttimes-
tareita, kapellimestareita, jousi-
soiton opettajia ja muita musiik-
kialan ammattilaisia. Ulkomail-
la The Helsinki Strings -nimellä 
tunnettu orkesteri on konsertoi-

nut ja niittänyt mainetta eri puo-
lella maailmaa. 

Helsingin Juniorijousten tai-
dokkuus osoittaa, kuinka syväs-
ti vaikuttava musiikkikasvatus ja 
korkeatasoinen esittävä taide voi-
daan erinomaisesti yhdistää toi-
siinsa.  Orkesterin kasvatuksellisia 
päämääriin ovat kuuluneet lasten 
innostaminen ja yhteisöllisyyden 
korostaminen taiteen tekemisessä.

Roihuvuoren kirkolla lauantai-
na 11.6. klo 18 pidettävän Helsin-
gin juniorijousten konsertin joh-
taa Itä-Helsingin musiikkiopiston 
apulaisrehtori Pirkko Simojoki. 
Konserttiin on vapaa pääsy. Tilai-
suudessa kerätään kolehti, joka me-
nee seurakunnan soitinrahastoon. 

Kesäpiiriä pidetään Roihuvuoren,  
Tammisalon ja Laajasalon kirkoilla 
sekä Laajarannan huvilassa. 
Keskiviikkoisin klo 13 pidettävän 
Kesäpiirin aiheet vaihtelevat. 
Yhdessä keskustellaan, lauletaan, 
tutustutaan ja kahvitellaan. 

 

Kesäkuussa: 
1.6. Laajasalon kirkolla
8.6. Roihuvuoren kirkon 
seurakuntasalissa
15.6. Tammisalon kirkolla
22.6.Laajasalon kirkolla
29.6. Laajarannassa

Heinäkuussa:
6.7. Roihuvuoren kirkon 
seurakuntasalissa
13.7. Laajasalon kirkolla 
20.7. Roihuvuoren kirkon 
seurakuntasalissa
27.7. Laajarannassa

Elokuussa:
3.8. Laajasalon kirkolla
10.8. Tammisalon kirkolla 
17.8.  Laajasalon kirkolla
31.8. Roihuvuoren kirkon 
seurakuntasalissa

Viime kesänä vietettiin yhteisiä 
kesäiltoja Laajarannassa Laajasa-
lon merimaisemista nauttien. 

Suosittujen iltojen vietto jat-
kuu tänäkin vuonna. Iltojen ohjel-
ma on muodostunut ihmisten toi-
veiden mukaisesti: illoissa on lyhyt 
hartaushetki, ohjelmaa ja runsaas-
ti leppoisaa yhdessäoloa. Pieni-
muotoista korvausta vastaan tar-
jolla on grillimakkaraa ja muuta 
haukattavaa. Sunnuntai-illat alka-

vat klo 18 Laajarannassa, Humal-
niementien päässä.

Laajarannan illat alkavat he-
ti heinäkuun alussa sunnuntaina 
3.7. Seuraavassa illassa 10.7. pai-
kalla on Markus Ek, jolla on var-
masti kitara matkassaan. Kirkko-
herra Timo Pekka Kaskisen kans-
sa iltaa istutaan 17.7. ja Laajasalon 
kappalaisen Kari Laaksosen kans-
sa makkaraa paistetaan 24.7. sääs-
tä riippumatta. 

Sunnuntaina 31.7. kanttori Päivi 
Niva-Vilkko pitää Laajarannassa 
suomalaisten   maakuntalaulujen 
illan.  Kesän viimeinen Laajaranta 
-ilta onkin nimetty Uusmaalaisten 
maakuntalaulun mukaan:  ”Missä 
maat on mainiommat, vetreämmät 
veet, sadat saartaa niemet, lahdet, 
rakkaampata rantaa!”

Päivi Niva-Vilkko kertoo, että 
jokaisella 14.sta maakunnasta on 
oma laulunsa. Laajasalon kirkon 
kanttori on lupautunut kertomaan 
illassa lisää maakuntalaulujen mie-

lenkiintoisista taustoista. Luvassa 
on myös mukava laulutuokio yh-
dessä.

– Maakuntalaulut toimivat 
mielestäni yhteishengen kohotta-
jina ja oman kotiseudun, murteen 
ja kielen vaalijoina. Nykyisin maa-
kunnilla ei ole enää samoja viral-
lisia rajoja - kuten ennen - mutta 
murteet ovat säilyneet. Ennen kou-
lulaisilla oli ainakin yksi yhteinen 
laulu, jonka kaikki varmasti osasi-
vat ja sitä laulettiin usein yhdessä, 
kanttori kertoo ja esittää toiveen:

– Toivottavasti maakuntalaulu-
ja lauletaan ja osataan tulevaisuu-
dessakin - edes niiden historian ja 
kielellisen rikkauden vuoksi.

Maakuntalaulut kiinnostavat 
kanttoria, koska ne muodostavat 
oman mielenkiintoisen ryhmänsä 
suomalaisessa laulukirjallisuudes-
sa. Niillä on hänen mukaansa ollut 
keskeinen asema kuorojen ohjel-
mistossa, koulujen laulunopetuk-
sessa ja muissa juhlissa.

Aikanaan maakuntaluhankkee-
seen osallistuivat erilaiset seurat, 
yhdistykset ja osakunnat. 

Lauluihin pyydettiin tunnetuilta 
runoilijoilta tai kirjailijoilta tekstit 
ja säveltäjiltä melodiat. Niitä laulet-
tiin aina koulujen kevätjuhlissa, pi-
täjäjuhlissa, maakuntajuhlissa ja yli-
opistojen osakuntajuhlissa. Nykyisin 
tämä käytäntö lienee hiipunut.

- Minulle itselleni läheisin maa-
kuntalaulu on Varsinaissuomalais-
ten laulu, koska olen Lounais-Suo-
mesta kotoisin. Kyseinen laulu on 
muuten Halikon lukkarin Toivo 
Loukon sävellys, Päivi Niva-Vilkko 
valaisee ja toivottaa kaikki terve-
tulleeksi laulamaan tuttuja ja tun-
temattomia maakuntalauluja. 

Syksyn tuulia
Diplomilaulaja Hannele Filppulan opettaa laulamisen  
ja äänenkäytön saloja Laulukoulussa elokuun lopulla. 
Laulukoulu Roihuvuoren kirkon seurakuntasalissa 
ma - ke 22.8 .- 24.8. ja ma - ti 29.8. - 30.8.11 klo 18.30 - 21.

Syyskauden avajaismessu 11.9. Roihuvuoren kirkossa 
klo 10 ja Laajasalon kirkossa klo 12.

Innostusta ilmassa 
- nuorten soittajien  
kesäkonsertti Roihuvuoren kirkossa

Maakuntalaulujen ilta

Laajaranta kutsuu  
kesäillan viettoonJuhannuksen voi viettää 

kaupungissakin perinteisin menoin
- juhannusjuhlat Laajarannassa

Kesäpiirit  
keskellä viikkoa

- Jokaisella 
maakunnalla on 
oma laulunsa, 
Päivi Niva-Vilkko 
kertoo.

Helsingin Juniorijousilla 
on hyvä yhteishenki.

 Laajaranta on kaunis merenrantahuvila Laajasalossa.
Seppo Paldanius
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Matka Pietariin  
ja Tyrön ystävyysseurakuntaan  
syksyn kynnyksellä

Silitä hellästi sieluni vastakarvaa,
sitä joka kaipaa ja työntää pois,
tyynnytä mieleni,
pehmitä sydämen känsät,
auta  avaamaan kellariloukkoni ovi

valon tulvia, tuulen puhaltaa.

ML

Odotan kitkemistä.
Revi syvältä, kaikkine juurineen
haavoihin sirota siemenesi
juurtua syvälle, aikanaan
satonsa tuottaa
minulle mahdottoman.

Odotan kaiken päivää ja yötä.

ML

Et kelpaa
sanoo maailma
olet minulle rakas
sanot sinä.

ML

Meren yllä heijastuu taivaan sini.
Raikas ja ihana maa tuoksuu hyvältä.
Tuulet ajavat takaa 
maassa kieriskeleviä
puiden keltaisia lehtiä.
Ajattelen ja tunnen tämän ihanan
syksyn ja itken kaiken
tämän tuomia muistoja
ja menetyksiä, joita
minun on hyvä muistaa
ja surra sen tähden, että
olisi helpompi elää tätä
nykyistä elämää.

Kari Ojamäki

Aamun usvaisessa tunnelmassa 
näen sinut rakkaani.
En osaa sanoa sinulle 
paljoakaan.
Hymyilen vähän ja
katson kirkkaisiin silmiisi
ja täyteläiseen olemukseesi.
Minusta tuntuu että olet 
minun ja minä sinun
keskellä vilinän ja hälinän,
kevätaurinko lankeaa sisimpäämme
ja me rakastamme.

Kari Ojamäki

Muottiin mua asetetaan,
vaikka olen
jo jatkuvasti haavoilla
kuin näyttelijät sanovat.
Kiltti pitäisi olla,
pahis ei ainakaan.
Ärsytys,
kun pyrkii pintaan,
unohdan tunteeni.
En saa
ajatusta sanoiksi
puettua,
eikä kukaan 
tunne minua,
en edes
itsekään.
Tule, sinä
Jeesus!

Satu Ranne

Leikkaa lehdistä kesäisiä kuvia maisemista,   
puista, kukista, eläimistä ja ihmisistä.

Liima ne kartongille.
Kiinnitä niihin teipillä taakse tikku. Grilli-

tikut ja hammastikut käyvät hyvin.
Voit laittaa ne kesänurmikolle ja alkaa ta-

rinan kerronnan.
Sen voi tehdä kuvien  mukaan vaikka näin:
Jumala loi auringon, meren, vuoria, metsiä 

ja kukkaniittyjä.

Kesälomalaisen  
luomiskertomus  
pihanurmikolla

Tervetuloa mukaan kanssamme  
mielenkiintoiselle matkalle Pietariin  
ja Tyröön 2-4.9.2011. 

 - Lähtö perjantaina klo 7 Laajasalon  
 kirkolta ja 7.15 Roihuvuoren kirkolta 
- Perjantaina pysähdys Viipurissa  
 ja Terijoella. 
- Lauantaina tutustuminen  
 Pietarin nähtävyyksiin. 
- Sunnuntaina vierailu Tyrön kirkolla. 
- Paluu n. klo 23 Laajasalon  
 ja Roihuvuoren kirkoille.

Majoitus Moskova-hotellissa. Matkan hin-
ta 250 €/2hh sisältäen bussikuljetuksen, vä-
lipalakahvit Terijoella, majoituksen ja aami-
aisen, lounaan Tyrön kirkolla, viisumin, vii-
sumin rekisteröintimaksun ja oppaan pal-
velut. 1 hh lisä 34 €/2 vrk. 
Lisätietoja Kari Laaksonen p. 09-23405716  
tai kari.laaksonen@evl.fi.
Ilmoittautuminen to 21.7. mennessä  
seurakuntatoimistoon p. 09-2340 5700
ma, ti, to ,pe klo 10-14 ja ke klo 12-18. 
Ilmoittautuessa saadaan ohjeet viisumi- 
anomusta varten. 

Matkailta 15.8. klo 18 Laajarannassa. 
Matkaillassa lisää informaatiota matkas-
ta ja mahdollisuus kysymysten esittämi-
seen. Viimeistään matkailtaan tulee toimit-
taa kaikki tarvittavat matkustusasiakirjat: 
täytetty viisumianomus, kopio passin ku-
vasivusta (oltava voimassa väh. 6 kk mat-
kan päättymisen jälkeen), passikuva, todis-
tus matkavakuutuksesta tai ilmoitus ryh-
mämatkavakuutukseen liittymisestä.

Sitten hän loi eläimiä: kaloja ja valaita ve-
teen, sorsia nurmikolle ja kukkia kasvamaan, 
puita ja pensaita vehreyttä luomaan, lintuja 
ja perhosia lentelemään. Pihalla haukkuu koi-
ra. Siilikin kurkistaa pensaan takaa. Hevonen 
hirnuu niityllä.

Sitten hän loi ihmisen: isän ja äidin, iloisen 
siskon ja veljen. Kivan leikkikaverin ja naapu-
rinsedän. Mummin ja vaarin sekä vauhdik-
kaan teinin.

Sitten Jumala katsoi kaikkea ja oli tyyty-
väinen. 

Sitten hän lepäsi ja sanoi ihmiselle: ”Le-
pää sinäkin. Lähde vaikka kalaan, tee eväsret-
ki niitylle, vie koira lenkille ja silitä naapurin 
kissaa”. Lapset voivat leikkiä ystävien kanssa 
piilosta pihalla ja iloinen nauru raikaa!  

 Marja-Liisa Haimi
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Lastenmaa on perinteinen 
ja laadukas lastenkulttuuri-
lehti, joka julkaisee tunnettu-
jen suomalaisten kirjailijoiden 
ja kuvittajien satuja. Luonto, 
ekologisuus ja kansainvälisyys 
ovat vahvasti esillä. Lasta 
ilahduttavat monipuoliset 
askartelut, tehtävät ja kilpai-
lut. Lehdessä huomioidaan 
myös kirkkovuoden suuret 
tapahtumat. Lehden päätoi-
mittaja on kirjailija Anna-Mari 
Kaskinen.

Anna lapselle hyvä hetki.

Lastenmaa
6 kk vain 

20,-
(norm. 27,-)

Anna lapselle  
hyvä hetki.

  Kyllä kiitos!
  

Haluan ilahduttaa lasta hyvällä  
lukemisella ja tekemisellä joka kuukausi. 

 Tilaan Lastenmaa-lehden määräaikaisena  
 tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)

Tilaajan nimi 

Osoite   

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin  

Sähköposti  

  
Tilaan Lastenmaa-lehden lahjaksi määräaikaisena  
tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)

Lahjan saajan nimi 

Osoite  

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin  

Sähköposti  

Tilaa Lastenmaa haluamallasi tavalla:

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Tarjous on voimassa 31.8.2011 asti ja koskee vain uusia tilauksia. Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin  
tilauksiin lisätään postikulut. Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla lupa lehden  
tilaamiseen. Osoitteita ja puhelinnumeroita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin. Tarjoustunnus LM 1/11

Postita tilauskortti.
Postimaksu on maksettu puolestasi.

Soita 020 754 2333
•  Lankapuhelimesta:  
 8,21 senttiä / puhelu + 6,9 senttiä / minuutti.
•  Matkapuhelimesta:  
 8,21 senttiä / puhelu + 14,9 senttiä / minuutti.

Lähetä sähköpostia osoitteeseen
tilauspalvelut@kotimaa.fi  
(Muista kertoa tilaustunnus  LM 1/11)

Tilaa verkosta  
www.lastenmaa.net/kampanja

Kotimaa  
maksaa  

postimaksun
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Postita tilauskortti.
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Soita 020 754 2333
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Aniara Larmala
040 777 8774
aniara.larmala@huom.fi

Asiantuntevaa
asuntokauppaa!

hyvät myyntitulokset, tyytyväiset asiakkaat.

Luotettava & tehokas

Onnistuneita asuntokauppoja
tällä alueella jo vuodesta 2006.
Paikallistuntemus ja ystävällinen,
henkilökohtainen palvelu
Sinun parhaaksesi!

Olen itähelsinkiläinen välittäjäyrittäjä.
Nyt kotimainen entistäkin parempi ketjuyhteistyö!

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Mannerheimintie 27, 00250 Helsinki
Välityspalkkio 4,9 % (sis. alv. 23 %) kohteen velattomasta kauppahinnasta tai sopimuksen mukaan.

Kirkkosali on korkea ja avara, penkit ovat täynnä 
kuulijoita. Osa ottaa heinäkuun helteen urheasti 
vastaan aurinkopaikoilta, toiset hakeutuvat suosi-
olla varjoon puun katveeseen. Jotkut ovat levittä-
neet viltin mättäälle.

Vartiosaaren metsäkirkossa on alkamassa Kar-
meliittaluostarin joka sunnuntainen, kaikelle kan-
salle avoin messu. Paikalla on luostarissa juuri ret-
riittiä viettänyttä väkeä, vartiosaarelaisia ja meitä 
vuoroveneellä tulleita.

Messu on paljolti samankaltainen kuin Laajasa-
lon kirkossa kokemani messut. Unilukkaria ei silti 
alkuillan raukeudesta huolimatta tarvita, sillä osa 
liturgin ja seurakunnan vuoropuhelusta poikkeaa 
pirteästi tavanomaisesta.

Tunnelmallisen messun jälkeen istuskellaan 
luostarin pihalla  ja juodaan mehua. Samalla on 
mahdollisuus tutustua luostarin kappeliin ja mui-
hin sisätiloihin. Kuulumisten, kokemusten ja ajatus-
ten vaihdolle on kylliksi aikaa, sillä vuorovene tulee 
vasta hyvän ajan kuluttua.

Osa lähtee luppoajalla tutkimaan saaren muita 
ihmeitä. He saattavat metsässä ja rannoilla samoi-

lun ohessa nähdä huikaisevia vanhoja huviloita, 
luostarin lammasaitauksen tai vanhan kotieläinpi-
han kileineen.

Vuoroalus m/s Maria kuljettaa minut Reposaa-
rentien laituriin, josta retki alkoikin. Se jatkan vielä 
matkaa Hakaniemeen asti. Vilkutan hyvästit mieli 
täynnä iloa ja ylpeyttä; eipä ihan joka seurakunnalla 
olekaan luostaria ja metsäkirkkoa alueellaan.

Sangen monet suomalaiset pitävät luontoa par-
haana paikkana kokea hiljentymistä ja hartautta. 
Siksi messu metsäkirkossa on lyömätön idea.

Kiitän sydämellisesti ja toivotan sinutkin terve-
menneeksi Vartiosaaren metsäkirkkoon! 

Riina Lamberg

Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen saarnaa 
Vartiosaaripäivän 1.8. klo 12 
alkavassa Metsäkirkossa.  
Metsäkirkosta löydät lisätietoa : 
www.ekumeenisetkarmeliitat.net

Metsän siimeksessä

Kolumni

Seppo Paldanius
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Vuorovesi

Minun  
kirkkoni
Minna Ananin aloitti tämän vuoden alussa Roihuvuoren 
seurakuntaneuvostossa. Ananin on tällä hetkellä 
kotiäitinä, mutta ammatiltaan hän on henkilöstön 
kehittämisen asiantuntija.  Ananinin perheeseen 
kuuluu puolison lisäksi 6- ja 1-vuotiaat tyttäret.

Huhtikuussa perheemme tavoit-
ti tieto, jota emme olisi halunneet 
kuulla: rakas ystävä ja kuopuksem-
me kummisetä oli äkillisesti kuollut.

Kevään värit haalistuivat.   Lin-
tujen laulu vaimeni. Vuorokauden 
tunnit putosivat raiteiltaan. Sanat 
lojuivat irrallisina paperilla. Näin ei 
olisi pitänyt käydä. 

Näin kuitenkin kävi. Ja sen tie-
don kanssa on jotenkin tultava toi-
meen.

Maailma ympärillä jatkaa elä-
määnsä niin kuin ei mitään olisi 
tapahtunut.   Meille tämä kesä on 
erilainen. Meidän perheestämme 
on murtunut iso pala. Mitä me nyt 
tehdään? kysyi kuopus.

Ystävämme kuului maan hil-
jaisiin. Hän ei pitänyt ääntä itses-
tään. Mutta omalla olemisellaan 
hän jätti monien sydämiin lähte-
mättömän jäljen. Hänellä ei ollut 
kiire. Aamuvarhaisella hän nou-
si kuvaamaan luontoa, jossa hän 
näki Jumalan käden jäljen: lintu-
ja, kastepisaroita kukan teräleh-
dellä. Lapsen kanssa hän samoi-
li metsissä ja rannoilla, retkillä 
joista  jäi jäljelle elämänmittainen 
eväs: kokemus ystävyydestä ja vä-
littämisestä.  Elämässä tapaa vain 
harvoin ihmisiä jotka itse sitä tie-
tämättä heijastavat ympärilleen 
puhdasta hyvyyttä, kirjoitti tuttu 
toimittaja hänestä. Ystävämme oli 
puhdassydäminen ja herkkä. Hän 
näki kauneutta siellä missä muut 

Erilainen kesä

Itselleen tärkeiksi kirkoiksi Minna 
Ananin nimeää Helsingin Tuomio-
kirkon, Kallion kirkon ja nykyisen 
kotikirkon, Laajasalon kirkon. 

– Äitini oli aikanaan töissä usei-
ta vuosia Helsingin Tuomiokirkko-
seurakunnassa. Opin tuntemaan 
silloisen Tuomiokirkkoseurakun-
nan henkilökunnan hyvin käydes-
säni usein äidin työpaikalla. 

Tästä johtuen kävin myös Tuo-
miokirkon seurakunnan rippikou-
lun ja pääsin siis ripille Tuomikir-
kossa, vaikka tuolloinkin asuin 
Laajasalossa. Helsingin Tuomiokir-
kosta tuli myös sittemmin meidän 
vihkikirkkomme, Ananin kertoo.

Kallion kirkko ja seurakunta tu-
li Ananille tutuksi hänen asuessaan 

pari vuotta Kalliossa, aivan kirkon 
kupeessa. 

– Kun menin kihloihin nykyisen 
mieheni kanssa eräänä jouluaatto-
na, hän sanoi että nyt lähdetään 
näyttämään sormuksia koko seu-
rakunnalle ja niin menimme jou-
luyön messuun Kallion kirkkoon. 
Myös esikoisemme kastettiin Kal-
lion kirkossa.  

Ananin iloitsee, että Laajasa-
lon kirkko on nyt hänen kotikirk-
konsa. Hänestä puukirkko on läm-
min ja kotoisa. On myös hienoa, et-
tä kirkon tilat toimivat hyvin - tun-
nelmasta tinkimättä.

– Kuopuksemme kastettiin Laa-
jasalon kirkossa ja perheen kanssa 
olemme käyneet siellä perhemes-
suissa. Osallistumme myös Laaja-
salon kirkolla muskariin ja moniin 
muihin lapsiperheille suunnattui-
hin tilaisuuksiin. Myös kummipoi-
kani konfirmaatiotilaisuus Laaja-
salon kirkolla on jäänyt lämpimäs-
ti mieleeni.

Minna Ananin mielestä on hyvä,  
että jumalanpalveluksissa  
on valinnanvaraa.

eivät nähneet mitään katsomisen 
arvoista. 

Tiesikö hän miten rakas hän 
oli meille? Osasimmeko ilmaista 
sen kyllin selvästi silloin kun hän 
vielä eli? Ainakin lapsi osasi. Lap-
set osaavat. Oman surun keskellä 
kuulostelen lapsen surua,  leikin ja 
murheen aaltoliikettä. Lapsi piir-
si haudan ja sen vierelle enkelin, 

jonka silmissä oli kyyneleitä. Lapsi 
tarttuu lujalla otteella lupaukseen 
jälleennäkemisestä ja rakkaudesta, 
joka ei koskaan kuole.

Surun matkalla jokainen päivä on 
erilainen. Pienet asiat muistuttavat 
menetyksen suuruudesta. Ja kun luu-
lee ottaneensa askelen eteenpäin, ta-
pahtuu jyrkkä pudotus surun uuteen, 
ennen kokemattomaan onkaloon.

Taivas on lähellä. Kun saatte-
limme ystäväämme haudan le-
poon, tuntui kuin kaikki tienoon 
linnut olisivat kerääntyneet pienen 
saattoväkemme ympärille. Haudal-
la linnut puhkesivat viserrykseen, 
joka kasvoi ja kasvoi ja ylitti lopul-
ta saattoväen laulaman loppuvir-
ren sävelet. Lopuksi peipponen le-
hahti istumaan männyn oksalle, 

haudan yläpuolelle. Laulu kurkotti 
jo ylösnousemuksen aamuun, het-
keen jolloin ajan rajat murtuvat ja 
kaipaus täyttyy. Hetkeen, jolloin 
lapsi ja kummisetä keinuvat taas 
pihakeinussa ja tuuli humisee ei-
kä kenelläkään ole enää ikävä.min-
nekään.

Anna-Mari Kaskinen

Seppo Paldaniuksen kuvia oli esillä myös Kiikari-lehdessä.

Lasten ja nuorten asialla

Lasten ja nuorten asiat ovat lähellä 
Minna Ananinin sydäntä. 

– Lupauduin juuri yhdyshenki-
löksi laajasalolaisten äitien verkos-
toon, toimimaan kosketuspintana 
seurakuntaan päin, Ananin kertoo 
tyytyväisenä. 

Henkilöstön kehittäjänä hän ko-
kee myös seurakunnan henkilöstön 
asiat itselleen tärkeiksi.

Jumalanpalvelukset ovat Anani-
nista oleellinen osa hengellistä elä-
mää. Hänen mielestään jumalan-
palveluksissa alkaa onneksi olla jo 
valinnanvaraa. Siitä esimerkkinä 
hän pitää juuri lapsiperheille suun-
nattuja messuja. 

– Sopivissa yhteyksissä kaipai-
sin lisää eloa ja iloa. Mutta aina ei 
tarvitse näin olla, haetaanhan ju-
malanpalveluksista myös lohtua ja 
mahdollisuutta hiljentyä.

Kiikari
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