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Usko ja näe
”UUden haasteen edessä ihminen voi ajatella, että tämä onnistuu, tai vas-
taavasti, että tästä ei tule mitään. Kummassakin tapauksessa hän tu-
lee olemaan oikeassa.” Näin totesi Henry Ford ja oli oikeassa. Itse asi-
assa kaikkeen, mitä ihmiskunta on saavuttanut, on ensin uskottu en-
nen kuin se on muuttunut näkemiseksi. Itsenäisen Suomen rakentami-
nen ja puolustaminen on edellyttänyt paljon uskoa. Markkinoiden usko 
tai uskon puute määrittelee tänään kuinka Eurooppa selviää talousku-
rimuksestaan. 

Usko ja näkeminen asetetaan usein vaihtoehdoiksi, vaikka ne it-
se asiassa liittyvät toisiinsa. Usko tulee ennen näkemistä ja tietämis-
tä. Tämä koskee sekä yleisestä elämänuskoa että uskoa Jumalaan 
ja tuonpuoleiseen. - Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, 
ojentautuminen sen mukaan, mikä ei (vielä) näy, sanoo Raamattu.

Jouluun valmistautuminen kysyy sekin uskoa. Siivoamiset, leipomi-
set, kortit ja lahjat, kuinka niistä selvitään. Joulu on haaste, mutta 
myös lahja ja mahdollisuus. Joulu on lahja, kun se tarjoaa hyvän syyn 
ihmisten muistamiseen, yhteyden elvyttämiseen, rakkauteen ja so-
vinnon etsimiseen. Elämä on hauras ja tilaisuudet menevät pian ohi, 
lapset kasvavat ja vanhat vanhenevat. Joulua kannattaa käyttää hy-
väksi silloin, kun se on yhä mahdollista.

Onneksi koko joulua ei tarvitse yrittää rakentaa yksin. Tässä leh-
dessä kerrotaan Roihuvuoren seurakunnan joulunajan tarjonnasta. 
Vapahtajan syntymän juhlimiseksi järjestämme tilaisuuksia  kirkois-
samme ja vieraillamme kutsusta kouluissa, laitoksissa, yrityksissä ja 
yhteisöissä. 

Joulu on lapsen juhla, lasten juhla ja lapsen kaltaisuuteen kutsuva 
juhla. Joulun nostalginen luonne voi avata aikuiselle yhteyden lap-
suuteen ja omaan sisäiseen lapseen, siihen perususkomme tasoon, 
johon arvomme ankkuroituvat ja jonka varassa orientoidumme elä-
mässä. Tietämiseen, osaamisen ja tekniikan maailmassa ajatus elä-
män hauraudesta helposti hämärtyy. Aikuisista ratkaisevasti riippu-
vainen lapsi voi pelkällä olemuksensa esimerkillä opettaa isompiaan 
uskossa ja luottamuksessa elämiseen. Olemme kuitenkin kaikessa 
riippuvaisia elämän antajasta ja ylläpitäjästä. 

Joulun lapsi, Jeesus, on Jumalan lahja ihmiskunnalle. Hän on Va-
pahtaja, sovinnon tuoja ja uuden yhteyden perusta. Kukaan ei tiedä 
tarkkaan minä vuonna ja mihin aikaan vuodesta Jeesus syntyi. Hä-
nen syntymänsä juhla sijoitettiin talvipäivän seisauksen käännekoh-
taan, koska Jeesus sanoi kerran: ”Minä olen maailman valo. Se, joka 
seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” Va-
laiskoon Joulun lapsi sinun joulusi ja rohkaiskoon sinua uskomaan ja 
luottamaan. 

Hyvää ja rauhallista adventin aikaa ja joulua 

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja
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Seuraava Kiikari ilmestyy 15.2.2012
Roihuvuoren
seurakunnan lehti

Mitä, missä, milloin? – apuna 
seurakunnan uudet verkkosivut

– Sysäys nettisivuston uusintaan 
lähti siitä, että julkaisujärjestelmä 
vanhentui. Aikaisempi järjestelmä 
ei enää toiminut kunnolla uusim-
man Explorer-päivityksen kanssa, 
kertoo Helsingin seurakuntayhty-
män webmaster Anu Ylä-Jussila. 

– Sivuja suunniteltaessa mie-
timme, millä tavalla pystyisimme 
palvelemaan parhaiten seurakun-
talaisia ja helpottamaan seurakun-
nissa työskentelevien työtaakkaa. 

Samalla tästä poiki ajatus luoda 
tärkeimmille palveluille erillisiä si-
vustoja. Näitä ovat Pienelle parasta 
-kastesivusto, Uskotoivorakkaus.fi-
sivut nuorille aikuisille, seurakun-
tien varojen käytöstä kertovat kir-
konrahat.fi-sivut sekä uusimpana 
tietopakettina helsinginkirkot.fi-
sivusto. 

– Lisäksi tulossa ovat ainakin 
erillinen musiikki-, hää- ja hauta-
jaissivusto sekä tapahtumasivusto 
kirkkohelsingissä.fi, Ylä-Jussila lu-
ettelee ja kertoo, että tarkoitukse-
na on linkittää sivustoja toisiinsa. 

– Tämä helpottaa etsittävän tie-
don löytymistä suuresta informaa-
tion määrästä huolimatta, webmas-
ter uskoo. 

Tavoitteena  
helppokäyttöisyys
Sivuja selatessa ehkä suurin muutos 
on uusi helppokäyttöinen hakujär-
jestelmä ja yksi toimiva tapahtuma-

kalenteri. Kun seurakunnan kaikki 
tapahtumat syötetään samaan ka-
lenteriin, ne on helppo löytää. Uu-
si järjestelmä on myös työntekijöil-
le vaivattomampi. 

– Yhtenä tärkeänä asiana olem-
me pitäneet sivustojen selkeyttä-
mistä. Omalle etusivulleen voi jo-
kainen seurakunta nostaa juuri sil-
lä hetkellä tärkeimmät tapahtumat, 
uutiset tai vaikka kokonaisen sivun. 
Näin myös vältytään turhalta teke-
miseltä, Ylä-Jussila selventää.  

Seurakunnan sivustoilta hae-
taan pääasiassa yhteys- ja tapahtu-
matietoja. Sivustolta löytyvät tie-
dot kaikista yhtymän seurakun-
nista ja yksiköistä ja niiden kautta 
voi ilmoittautua kätevästi esimer-
kiksi retkille. Ylä-Jussilan mukaan 
seurakunnat ovat itse saaneet päät-
tää sivujensa rakenteen ja sisällön 
laajuuden. 

– Myös hautausmaille on luotu 
oma osionsa, joista löytyvät tiedot 
muun muassa hautausmaiden auki-
oloista ja liikenneyhteyksistä. 

Yhteinen ilme 
Tarkkasilmäinen ohikulkija ja kir-
kossa kävijä on huomannut, että 
Helsingin kirkkojen lippusalkoon 
on kohonnut liehumaan vitival-
koinen lippu, jossa on painettu si-
ninen logo. Liput ovat yksi sovellus 
Helsingin seurakuntien uudesta il-
meestä.

Marraskuun alussa ilmeeltään ja luonteeltaan uudistuneet seurakunnan internet-
sivut löytyvät edelleen tutusta osoitteesta. Uudet sivut keskittyvät antamaan yhä 
ajankohtaisempaa tietoa seurakunnan toiminnasta ja niiden lähtökohtana on sel-
keys ja helppokäyttöisyys. Seurakuntien sivujen uudistus on osa virallisten sivujen 
uudistusta, joka alkoi vuosi sitten.

– Tarkoituksena oli saada Hel-
singin 21 seurakunnalle yhtenäinen 
ilme, joka auttaa ihmisiä ymmärtä-
mään, että he ovat tekemisissä sen 
kirkon kanssa, johon ihmiset luot-
tavat ja johon suurin osa suomalai-
sista kuuluu, kertoo Helsingin seu-
rakuntayhtymässä projektisihteeri-
nä toimiva Hanna Korpijärvi.

Roihuvuoressa asuva Korpijärvi 
on alusta asti ollut mukana seura-
kuntien ja yhtymän yhteisöilmeen 
uudistuksessa. Yhteisöilme otet-
tiin seurakunnissa käyttöön vuo-
den 2011 alussa ja se syntyi yhteis-
työssä suunnittelutoimisto Zee-
land Brandingin kanssa. Tunnuk-
sessa on nähty monenlaisia asioi-
ta niin rististä leijaan kuin kyyhky-
sestä laivaan.

– Jokainen voi tulkita sen halu-
amallaan tavalla, Korpijärvi ajatte-
lee. 

Internet-sivuilla ilme näkyy sel-
keimmin sivujen yläpalkissa tun-
nuksen muodossa sekä sinisessä 
värimaailmassa.

– Myös ilmeen kulmaelement-
tejä voi sivuilta bongata, projekti-
sihteeri haastaa.

Johanna Luumi 

seurakunnan sivut  
ovat osoitteessa:
www.helsinginseurakunnat.fi/ 
roihuvuori
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Kauneimmat joululaulut  
tekevät hyvää
Kauneimpia joululauluja on laulettu Suomen seura-
kunnissa jo kohta neljäkymmentä vuotta. Suomen Lä-
hetysseuran vuonna 1973 hiljaista 3. adventtisunnun-
taita varten ideoimasta joululaulutapahtumasta on 
kasvanut ilmiö, joka saa kirkot pullistelemaan ihmisis-
tä. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet kokoavat vuo-
sittain yli miljoona osallistujaa.

Suomen Lähetysseuran joulukeräys  
auttaa kehitysmaiden perheitä
– Minulla on kutsu palvella naisia. 
Maaseudun naiset ovat eläneet pit-
kään alistetussa asemassa, eivät-
kä ole oppineet arvostamaan itse-
ään. Opetan naisia ymmärtämään 
oman arvonsa Jumalan luomina ih-
misinä. Näin heidän omanarvon-
tuntonsa kasvaa ja he alkavat huo-
lehtia perheestäänkin paremmin, 
kertoo Mekane Yesus -kirkon Me-
tun hiippakunnan naistyönsihteeri 
Niqatwa Anbasse. 

Suomen Lähetysseuran vuo-
den 2011 joulukeräyksellä tuetaan 
eri puolilla maailmaa tehtävää työ-
tä perheiden hyvinvoinnin ja elin-

olosuhteiden parantamiseksi. Eri-
tyistä huomiota kiinnitetään nais-
ten asemaan, sillä naisten toimeen-
tulo- ja koulutusmahdollisuuksien 
lisääntymisellä on suuri merkitys 
koko perheen hyvinvoinnille. Yksi 
joulukeräyksen kohteista on Etio-
piassa tehtävä naistyö.

Kirkon naistyö nostaa 
naisten itseluottamusta

– Naistyömme tavoitteena on tuo-
da toivoa ja uskoa naisten elämään, 
auttaa heitä löytämään omat lahjan-
sa, joilla he voivat palvella Jumalaa ja 

lähimmäisiään. Rohkaisemme heitä 
kehittämään itseään ja perheitten-
sä elämää, jakamaan toisillekin si-
tä tietoa, mitä he saavat hiippakun-
nan järjestämillä erilaisilla kurs-
seilla, kuten lukuryhmissä ja ravit-
semuskursseilla. Rohkaisemme hei-
tä myös luopumaan kulttuurinsa va-
hingollisista tavoista ja muuttamaan 
elämäänsä terveellisempään suun-
taan, kertoo pitkään Metun hiippa-
kunnassa naistyötä tehnyt Regina 
Hantikainen.

Seurakunnat järjestävät ad-
ventin ja loppiaisen välillä 
satoja laulutilaisuuksia kir-

koissa ja muissa paikoissa. Myös 
ulkomailla asuvat suomalaiset ko-
koontuvat innokkaasti laulamaan 
yhdessä. Kauneimmat joululaulut 
ovatkin nimenomaan yhteislaulu-
tilaisuuksia. Yhtenä syynä suosi-
oon on se, että niissä kaikki uskal-
tavat laulaa.

Vanhat rakkaat laulut 
Suomen Lähetysseura on lähettä-
nyt yli 800  000 joululauluvihkos-
ta seurakuntiin ja ulkomaille 20 eri 
maahan.

Vihkoset ovat seurakunnille il-
maisia, mutta tilaisuuksissa kootaan 
kolehti joko seurakunnan omalle ni-
mikkotyölle Suomen Lähetysseu-
ran kautta tai Lähetysseuran joulu-
keräykselle, jonka tuotto tänä vuon-
na käytetään kehitysmaiden perhei-
den hyväksi. Viime vuoden kolehdit 
tuottivat yli 580 000 euroa.

Vihkosen sivuilta löytyvät tut-
tuun ja turvalliseen tapaan ne kaik-
kein rakkaimmat ja perinteisimmät 
joululaulut. Pientä kierrätystä va-
likoimassa on vuosittain, mutta 
suurta vaihtelua ei sallita. Suoma-
laisilla on hyvin vankat mielipiteet 
siitä, mitkä laulut vihkosta on eh-
dottomasti löydyttävä joka vuosi. 

Niinpä mukana ovat takuuvarmasti 
Varpunen jouluaamuna, Sydämee-
ni joulun teen ja Sylvian joululau-
lu. 24 laulun joukossa ainoa nyt en-
simmäistä kertaa vihkossa oleva on 
norjalaista alkuperää oleva Loistaa, 
jonka suomalaiset sanat ovat An-
na-Mari Kaskisen käsialaa. 

Ensi vuonna Kauneimpia joulu-
lauluja lauletaan 40. kerran ja juh-
lavuoden kunniaksi on jo ajateltu 
tehtävän vähän tavallista laajem-
pi vihkonen. Muitakin juhlavuosi-
suunnitelmia on jo työn alla.

Oma radiokanava
Uutta tänä vuonna on Kauneim-
mat joululaulut -nettiradiokana-

va, joka käynnistyy ensimmäise-
nä adventtina 27.11. Se toteute-
taan yhteistyössä pääkaupunki-
seudun seurakuntien mediatoi-
mitus Toivontuottajien Joulura-
dion kanssa. Radiokanava löytyy 
osoitteesta www.kauneimmatjou-
lulaulut.fi, ja siellä voi kuunnella 
Kauneimpia joululauluja viimeis-
ten 40 vuoden ajalta. Musiikki soi 
aina 27.12. asti.

YLE TV2 esittää jouluaatto-
na uusintana viime joulun al-
la Tampereen tuomiokirkos-
sa nauhoitetun Suomen Lähe-
tysseuran Maailman kauneim-
mat joululaulut -konsertin, jos-
sa esiintyvät Lauri Tähkä, Juha 
Tapio, Maria Lund, Johanna Ii-
vanainen, Kristiina Wheeler ja 
Tommi Kalenius Olli Ahvenlah-
den orkesterin kanssa.

Luonnollisesti Kauneimmil-
la joululauluilla on myös oma Fa-
cebook-sivunsa, joka viime joulun 
alla keräsi hyvän matkaa yli viisi 
tuhatta fania.

Kauneimpien joululaulujen 
nettisivuilla voi myös käydä ää-
nestämässä oman suosikkilaulun-
sa. Muutakin palautetta voi antaa, 
kaikki luetaan, mutta kaikkea ei 
voi vihkossa huomioida – samat 
laulut kun saavat palautetta sekä 
puolesta että vastaan.

Kauneimmat joululaulut 
Roihuvuoren seurakunnassa: 

Sunnuntaina 11.12.
klo 15 Perheille Laajasalon kirkossa
klo 18 Marjaniemen seurakuntakodissa
klo 18 Laajasalon kirkossa. YLE nauhoittaa tilaisuuden.

Keskiviikkona 14.12. 
klo 18.30 Tammisalon kirkossa

Torstaina 15.12.
klo 18 Bändin säestyksellä Laajasalon kirkossa

Sunnuntaina 18.12. 
klo 16 Perheille Roihuvuoren kirkossa
klo 18 Roihuvuoren kirkossa

Yksi keräyksen kohteista on Etiopiassa tehtävä naistyö.

Joululauluja laulamalla tuhannet suo-
malaiset auttavat tänäkin jouluna kehi-
tymaiden perheitä.
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Lahjoittaa voi myös kännykällä 
Lähetysseuran työn tukemiseen 
annetaan kirjoittamalla teksti-
viestiksi KOLEHTI10 (lahjoittaa 
10 euroa) tai KOLEHTI5 (lah-
joittaa 5 euroa). Viesti lähetetään 
numeroon 16160. Osallistumalla 
saat palauteviestin ja mahdolli-
sesti myöhemmin lisätietoa muis-
ta tavoista osallistua Lähetysseu-
ran työhön. 

Palvelu toimii DNAn, Elisan, 
Saunalahden, Kolumbuksen, Te-
liaSoneran, ZeroFortyn ja Tele 
Finlandin liittymissä. Operaatto-
rit käyttävät osan maksusta, noin 
kymmenesosan, palvelun toteut-
tamiseen. Lisäksi Suomen valtio 
perii maksusta veron, jonka py-

rimme parhaamme mukaan saa-
maan palautettua ja käytettyä lä-
hetyksen hyväksi.

Saapumisajankohta  
määrittelee kohteen 

Lahjoitusten tuotto kohdenne-
taan vuoden aikana useaan koh-
teeseen. Lahjoitus ohjautuu vies-
tin saapumisajankohdan mukaan. 
Mahdollisista muutoksista tähän 
suunnitelmaan (esim. katastrofi-
en yhteydessä) tiedotetaan erik-
seen. Marras- ja joulukuussa kän-
nykkälahjoituksella tuetaan Suo-
men Lähetysseuran Katastrofira-
hastoa.
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Toiminnanjohtaja Marja Tammisto kertoo:

Onnitalon joulu
Joulu ja joulun tunnel-
maan valmistautuminen 
on erityisen tärkeää pal-
velutalon vuosirytmis-
sä. Onnitalossa on perin-
teisesti huomioitu kaikki 
vuoden juhlapyhät. Joulu 
on juhlapyhä, joka mah-
dollistaa erityisen hyvin 
juhlatunnelman luomis-
ta. 

Valmistaudumme jouluun ai-
van kuten kodeissa yleensäkin. 
Avaamme joulukalenterin luuk-
kuja, hiljennymme kauniiden jou-
lulaulujen tunnelmaan, leivom-
me yhdessä ja lähetämme joulu-
kortteja. Saamme myös paikal-
lisen päiväkodin tai koulun lap-
sia joulukuun aikana jouluisten 
teemojen esittäjiksi. Joulukuun 
alussa oleva itsenäisyyspäiväjuh-
la on Onnitalossa erityisen arvo-
kas juhla. Joukossamme on mo-
nia, joille itsenäisyyden lunasta-
minen sodassa on ollut osa omaa 
elämää. 

Musiikilla on palvelutalon elä-
mässä tärkeä merkitys. Musiik-

OnnitalO On Tammisalossa sijaitseva 
vanhusten palvelutalo, jota ylläpitää 
Onnitalo-säätiö. Tärkeä taustayhteisö 
on Onnitalon 1964 perustanut Vanhus-
ten Turva ry. Onnitalo on perustettu 
senaattori Onni Talaan lahjoituspää-
omalla sekä Vanhusten Turvassa tuol-
loin aktiivisesti toimineen ”voimanai-
sen” Maija Saaren lisävarojen keräämisen avulla. Onnitalo-sää-
tiön ja Vanhusten turva ry:n tarkoituksena on turvata hyvää van-
huutta. Palvelutalossa asuu noin 40 vanhusta. Toiminnan kan-
tava ajatus on aito kodinomaisuus ja välittävä ilmapiiri. Onnita-
loon voi tutustua osoitteessa www.onnitalo.fi

Päihdetyössä on kysymys 
ihmisten kohtaamisesta 

Anna-Liisa aloitti Katulähetysil-
lat Roihuvuoressa jo projektin al-
kumetreillä. Monissa seurakun-
nissa ne kuuluvat luontevana osa-
na päihdetyöhön. Katulähetysil-
tojen lisäksi Anna-Liisa oli mu-
kana käynnistämässä Vanhusten-
keskuksessa tapahtuvaa Pilke-toi-
mintaa. 

– Pilke tarjoaa mielekästä päi-
vätoimintaa vanhuksille, dia-
koniatyöntekijän ja sairaanhoita-
jan koulutuksen saanut Anna-Lii-
sa kertoo.

Pilke-ryhmä kokoaa yhteen 
alueen vanhempaa väkeä harras-
tamaan ja olemaan yhdessä. Pro-
jektityöntekijä kertoo ylpeänä, et-
tä Roihuvuoren seurakunta on en-
simmäinen seurakunta, joka on 
tehnyt tämänkaltaista yhteistoi-
mintaa sosiaaliviraston kanssa. 
Anna-Liisa näkee myös kahvilatoi-
minnassa omat mahdollisuutensa. 

– Haluaisin, että seurakunnas-
sa olisi avoin paikka, joka olisi jo-
ka päivä avoinna, mielellään use-
amman tunnin ajan. Tällainen va-
paaehtoisvoimin pyörivä kahvi-
latoiminta auttaa kohti päihteet-
tömyyttä, tietää Keski-Ruotsiin 
Ovanåkerin seurakunnan dia-
koniatyöntekijäksi siirtyvä Anna-
Liisa.

– Päihdetyö on ihmisten koh-
taamista. Kahvila toimisi hyvin 
seurakuntalaisten päihteettömä-
nä olohuoneena. 

Johanna Luumi 

Yksi Anna-Liisan lempilauseita on jonkun viisaan esittämät sanat: ”Ihmiset unoh-
tavat mitä olet tehnyt tai mitä olet sanonut, mutta eivät unohda niitä tunteita, 
joita olet heissä herättänyt.” Roihuvuoren seurakunta kiittää Anna-Liisa Kangasta 
arvokkaasta työstä.
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ki tuottaa monella tavalla hy-
vää muistisairaidenkin vanhus-
ten elämään. Joulukuussa meillä 
onkin erityisen runsaasti joului-
sen musiikin esittäjiä ja laulam-
me ihan omin voiminkin paljon.

Koristelemme kotiamme jou-
luun, kuten kodeissa yleensäkin. 
Koska talo on vanha, monet kaap-
pimme pursuilevat vuosien var-
rella kerääntyneitä joulukoristei-
ta. Ne kaikki kertovat omaa tari-
naansa menneistä jouluista.

Onnitalossa on aina syöty hy-
vää kotiruokaa. Joulun herkut ovat 
perinteisiä ja taatusti itse omassa 
keittiössä valmistettuja. Aattona 
rakennamme erillisistä pöytäryh-
mistä pitkän yhtenäisen juhlapöy-
dän, jossa sitten joulun aikana saa 
syödä ”pitkään ja hartaasti”. Jou-
luaattona on Onnitalossa kaikki-
en toimintavuosien ajan vietetty 
jouluaaton hartaus Roihuvuoren 
seurakunnan kanssa.

Vuoden  
tärkein juhlapyhä

Olen iloinen siitä, että Onnita-
lossa asuu monia vanhuksia, joi-
den läheiset ovat paljon vanhuk-
sen elämässä mukana. Moni asu-
kas viettää siten jouluaan läheis-
tensä luona. Toisaalta saamme 
myös Onnitaloon läheisiä juhla-
vieraaksemme. 

Kyselin Onnitalon muutamil-
ta asukkailta heidän mietteitään 
ja tunnelmiaan suhteessa jou-
luun. Heistä lähes jokaiselle joulu 
on ehdottomasti vuoden tärkein 
juhlapyhä. Joulun uskonnollinen 
merkitys korostuu nyt monelle 
enemmän kuin kiireisinä työvuo-
sina. Joulun tunnelma ja omais-
ten läsnäolo tuo paljon iloa, mut-
ta myös haikeutta. Jouluna muis-
tellaan paljon – sekä ääneen että 
hiljaa itsekseen. Myös yksinäisyy-
den ja tietynlainen elämän rajalli-
suuden tunne ovat joulun hiljaisi-
na hetkinä läsnä.

Palvelutalossa asuvan van-
huksen joulussa on tärkeää se, että 
teemme joulua yhdessä. Jouluval-
mistelujen ei tule olla vain henki-
lökunnalle kuuluvia tehtäviä vaan 
aitoa yhdessä tekemistä.  Mieles-
täni joulun aikana korostuu eri-
tyisesti aito välittämisen tunnel-
ma. Tunne siitä, että jokainen on 
tärkeä. Silloin mahdolliset yksi-
näisyyden tunteet jäävät parem-

min taka-alalle. Harras tunnelma 
ja iloinen jouluriemu saavat mo-
lemmat kuulua palvelutalon jou-
luun, tunnelma voi vaihtua het-
kessäkin hartaasta tunnelmasta 
iloiseen.

Aidon  
välittämisen ilmapiiri

Oma jouluni rakentuu luonnolli-
sesti joulukuun aikana paljon sii-
tä, miten Onnitalossa valmistau-
dumme jouluun. Minusta on hie-
no asia olla työssä, jossa voin olla 
rakentamassa joulua useiden ih-
misten iloksi sen lisäksi, että val-
mistan joulua myös oman per-
heeni kanssa kotona. Oma varsi-
naisten joulunpyhien viettoni al-
kaa Onnitalon aaton hartaudes-
ta ja ruokailusta, johon osallistun 
yhdessä perheeni – puolisoni ja 
10-vuotiaan tyttäreni kanssa. Sen 
jälkeen vietämme kotona rauhal-
lista joulua oman perheen kesken. 
Joulupukkiin usko on 10-vuoti-
aalla jo takanapäin, mutta lahjat 
ovat toki tärkeässä roolissa hä-
nelle. Viime vuonna me vanhem-
mat saimme häneltä ensimmäi-
set joululahjat, joten myös anta-
misen ilo on jo mukana tyttäre-
nikin joulussa.

Koen tekeväni omaa työtäni ai-
nakin tietyltä osin kutsumustyö-
nä. Minulle on hyvin tärkeää mah-
dollistaa Onnitalossa asuville hy-
viä vanhuuselämän hetkiä. Ha-
luan olla siten osaltani luomassa 
myös joulusta hyvää mieltä luovaa 
juhlaa sekä asukkaillemme, hen-
kilökunnallemme ja kaikille niille 
läheisille, jotka ovat mukanamme 
Onnitalossa joulun aikana.

Olen iloinen ja kiitollinen sii-
tä, että saan tehdä työtä sellaises-
sa palvelutalossa, jonka koen hen-
kivän vuosikymmenten aikana 
rakentunutta aidon välittämisen 
ilmapiiriä. Uskaltaisinkohan kut-
sua sitä ihan aidoksi lähimmäisen 
rakkaudeksi? Kun sytytän Onni-
talossa adventtikynttilän tai lau-
lan asukkaiden kanssa yhdessä 
joululaulua, voin tehdä sen kuin 
olisin kotona.

Toivotan Hyvää joulunaikaa 
kaikille lukijoille – erityisesti 
vanhuksille.

Marja Tammisto 
Toiminnanjohtaja 

Onnitalo-säätiö

Päihdetyöntekijä Anna-Liisa Kankaan kolmevuoti-
nen projekti päättyi lokakuussa. Läksiäisiään Ruotsiin 
muuttava Anna-Liisa vietti Roihuvuoren kirkon Katu-
lähetysillassa.
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Toiminnanjohtaja Marja Tammisto: – Onnitalossa vietetään perinteistä joulua.
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Vauvanhakumatkalla 
Kambodzasta
Roihuvuoren seurakunta 
on saanut tänä syksynä 
pitää vieraanaan molem-
pia nimikkolähettiper-
heitään. Kun Kääriäisten 
lähettiperhe valmistau-
tui Taiwanille muuttoon, 
Upu, Jan-Eerik ja Mi-
lo Leppänen tulivat Suo-
meen vauvanhakumat-
kalle. Uuden perheen-
jäsenen laskettu aika on 
marraskuussa.

– Teitä ei aina ole, joten osa 
matkasta taitetaan jalan. Se on sa-
dekaudella erityisen haasteellista, 
nimikkolähetti kuvailee vaikeita 
olosuhteita Kambodžassa.

Toinen koti
Kambodža on hyvin köyhä maa, jo-
ka kärsi puna-khmerien hirmuhal-
linnosta vuosina 1975–79. Sinä ai-
kana jopa kolmasosa kansasta me-
nehtyi, joko sairauksiin tai nälän-
hätään. Merkittävä joukko myös 
surmattiin. Maan oppineisto py-
rittiin hävittämään ja myös infra-
struktuuri tuhoutui puna-khme-
rien hallinnon aikana. Nyt sitä ra-
kennetaan vähitellen uudestaan. 
Lukutaito on välttämätön edelly-
tys maan kehittymiselle. Lukutai-
toprojektiin pääsevät lapset ja nuo-
ret ovatkin innokkaita oppimaan 
niin oman kielensä bunongin kuin 
valtakielen khmerin lukemista ja 
kirjoittamista.

– Kaakkois-Aasia on meille toi-
nen koti, Jan-Eerik Leppänen ker-
too. 

Upu asui osan lapsuudestaan 
ja nuoruudestaan perheensä kans-
sa Indonesiassa ja Etelä-Koreas-
sa. Vieraat kulttuurit kiinnostavat 

myös ammatillisesti: Upu ja Jan-
Eerik ovat molemmat sosiaaliant-
ropologeja. Toisensa he löysivät en-
simmäiseltä yliopistoluennolta ja 
huomasivat, että heitä yhdistää 
rakkaus kehitysaputyöhön. Ennen 
lähetystyöhön lähtemistä he ehti-
vät työskennellä sekä Intiassa että 
Kiinassa.

Lukutaitotyö toteutuu Kam-
bodžassa yhteistyössä paikallis-
ten kirkkojen kanssa. Puna-khme-
rien hallinnon aikana uskon-
non harjoittaminen tukahdutet-
tiin. Tällä hetkellä 95 prosenttia 
kambodžalaisista on buddhalai-
sia, mutta uskontoon on sekoittu-
nut myös animismia, kuten henki-
en palvontaa ja pelkäämistä. Vain 
noin 2 prosenttia kambodžalaisista 
on kristittyjä. Jan-Eerik pyytääkin 
meitä rukoilemaan niin heidän 
oman työnsä kuin ihmiskaupan 
vastaisen työn, naisten aseman ko-
henemisen sekä perheiden eheyty-
misen puolesta.  

Riitta-Leena Sihvola 

– Kambodžassa on parhaillaan sa-
dekausi, joka kestää toukokuusta 
lokakuun loppuun, Jan-Eerik Lep-
pänen kertoo. 

Sadekauden aikana sataa mel-
kein joka päivä. Se vaikuttaa suo-
raan Leppästen työhön. He teke-
vät paikallisen ICC (International 
Cooperation Cambodia) -järjes-
tön kutsumina lukutaitotyötä syr-
jäisessä Mondulkirin maakunnas-
sa, ja kulkevat kylästä kylään tuke-
massa lukutaitoluokkia. 

1. Mikä on kodin siunaus ?
Kodin siunaus on Jumalan siuna-
uksen pyytämistä kodissa asuvi-
en ja siellä vierailevien elämään. 
Koti siunataan ristinmerkillä kol-
miyhteisen Jumalan nimeen sanoil-
la; Jumala on hyvyydessään anta-
nut meille kodin ja läheiset ihmi-
set. Siunatkoon kolmiyhteinen Ju-
mala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, tä-
män kodin ja kaikki, jotka täällä 
vierailevat.

2. Kuka voi siunata kodin ?
Kodin voi siunata pappi tai joku 
muu seurakunnan työntekijä tai 
seurakuntalainen.

3. Keneen olen yhteydessä?
Luontevinta on varmaankin ot-
taa yhteyttä seurakuntaan ja pyy-
tää sieltä kodin siunaaja. Yhdessä 
sitten mietitään siunauksen ohjel-
maa ja valitaan raamatun tekstit ja 
laulut.

4. Milloin kodin voi siunata?
Periaatteessa milloin vain. Yleen-
sä pyydetään siunausta uudelle 
kodille.

5. Mitä pitää ottaa huomioon 
etukäteen ?
Kodin siunaus voi olla sen asuk-
kaiden oloinen. Jos halutaan, voi-
daan laittaa pöydälle Raamattu ja 
palava kynttilä muistuttamaan 
rukouksesta ja siitä, että halutaan 
siunata koti Raamatun sanalla. 
Kodin siunaus voi olla pienimuo-
toinen yhden ihmisen ja papin 
kohtaaminen kodissa. Se voi olla 
myös iso juhla vaikkapa tupaan-
tuliaisten merkeissä.

6. Millaisia koteja olet siunan-
nut ?
Joskus kodin siunaaminen on ol-
lut jonkun muun kirkollisen juh-
lan yhteydessä, esimerkiksi kas-
te- tai rippijuhlan. On haluttu yh-

distää kirkolliseen juhlaan myös 
kodin siunaaminen kun on vast-
ikään muutettu uuteen kotiin. 
Olen ollut siunaamassa vasta val-
mistuneen nuoren aikuisen ko-
din hänen valmistujaisjuhlassaan. 
Olen ollut myös siunaamassa ison 
kerrostalon, senioritalon Laajasa-
lossa. Juhla pidettiin talon yhtei-
sessä kerhohuoneessa.

7. Onko kodin siunaaminen 
yleistä ?
Itselläni on ollut tänä vuonna 
kuusi kodin siunausta. Yleensä 
niitä on muutamia vuosittain. Eh-
kä asia on vielä vähän vieras. Us-
kon, että kodinsiunaamiset yleis-
tyvät kun asiasta puhutaan enem-
män. Siunaus on aina hyvä asia.

Pappi vastaa: 

Mikä on kodin siunaus?
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Roihuvuoren seurakunnan nimikkolä-
hetti Jan-Eerik Leppänen tekee lukutai-
totyötä Kambodzhassa.

Hiljaisuutta ja 
yksinkertaisuutta 
Tammisalon kirkolla
Tammisalon kirkossa on tänä syksynä aloitettu iltakirkkojen vietto. Ker-
ran kuussa voi tiistai-iltaisin tulla hiljentymään, laulamaan, kuulemaan 
Raamatun sanaa, rukoilemaan ja nauttimaan ehtoollista. 

Tammisalon iltakirkot poikkeavat Roihuvuoren kirkon iltamessuis-
ta. Laulamme yksinkertaisia rukouslauluja. Alttarin edessä on ikoni ja 
kynttilöitä. Messussa ei pidetä saarnaa, vaan pysähdytään arjen keskellä 
kuuntelemaan omaa sisintä ja Jumalan puhetta. Messu kestää noin puoli 
tuntia ja sen jälkeen on iltatee ja yhteistä seurustelua seurakuntasalissa.

Tervetuloa iltakirkkoon! Jatkamme joulun jälkeen kerran kuussa. Ke-
vään messut ovat tiistaina 17.1., 14.2., 13.3., ja 22.5. klo 18. 

Riitta-Leena Sihvola
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Juhani ja Inkeri Ovaska  
jakavat joulunsa toisten kanssa

Juhani ja Inke-
ri Ovaska ovat 
viettäneet kaksi 
joulua Oronmyl-
lyn toimintakes-
kuksessa Parik-
kalassa. He ovat 
työskennelleet 
isäntäparina, 
jonka vastuul-
la on valmistella 
toisille ikimuis-
toista joulua.

Imatralta kotoisin olevalle Ju-
hani Ovaskalle Kansan Raa-
mattuseuran toimintakeskus 

Oronmylly tuli tutuksi jo 18-vuo-
tiaana. Kaunis ympäristö teki hä-
neen heti suuren vaikutuksen. 
Paikan sieluina olivat tuolloin 
Antti Aaltonen ja maallikko-
saarnaaja Erkki Leminen. Aikui-
siälläkin Juhani Ovaska on osal-
listunut säännöllisesti talkoisiin 
viimeisen 20 vuoden ajan.

Pari vuotta sitten Oronmyl-
lyn työntekijä Eeva-Riitta Siito-
nen lähestyi Juhania ja hänen In-
keri-puolisoaan erikoislaatuisel-
la pyynnöllä: Voisitteko tulla jou-
lun ajaksi Oronmyllylle vierasi-
sännäksi ja -emännäksi?

Ovaskat päättivät ottaa haas-
teen vastaan. Joulun valmistami-
nen toisille tuntui Juhanista he-
ti ihan mukavalta ajatukselta. Ju-
hani kuljetti jouluvieraita pikku-
bussilla Oronmyllylle ja jouluyö-
nä messuun Parikkalan kirkol-
le. Oronmyllyn omassa joulussa 
hän luki jouluevankeliumin ja jo-
pa näytteli joulukuvaelmassa.

Inkeriä ei ajatus jouluemän-
tänä toimimisesta aluksi sytyt-
tänyt. Vähitellen kuitenkin haas-
te alkoi vaikuttaa yhä houkutte-
levammalta. 

– Se että saisi tehdä   joulua 
toisille alkoi tuntua tosi hyväl-
tä. Lopulta lähdin matkaan mie-
lelläni.

– Olen aina pitänyt sisustami-
sesta ja paikkojen laittamisesta. 
Minun tehtäväni olikin valmis-
taa huoneita joulukuntoon. Lai-
toin koristeita ja jouluvaloja, jot-

ta vieraat saisivat kokemuksen ai-
dosta joulutunnelmasta.

Paikalla oli noin 70–80 joulu-
vierasta. Monet olivat saapuneet, 
koska eivät halunneet viettää jou-
lua yksin. Jotkut tulivat sosiaali-
toimiston lähettäminä. Ovas-
koille Oronmylly on tärkeä paik-
ka myös siksi, että he tapasivat 
siellä toisensa.

– Silloin Jussi oli talkoolaise-
na, minä tulin lepäämään.

Tutustuimme maaliskuussa ja 
marraskuussa menimme naimi-
siin. Jo ennen näitä kahta joulua 
kävimme silloin tällöin talkoissa.

Mikä jaetuissa  
jouluissa viehättää?

– Parikkalassa on jouluna ta-
kuuvarmasti lunta, Juhani Ovas-
ka hymähtää. 

– On hyvä päästä välillä kauas 
kaupungin melusta ja kiireestä.

Jaetussa juhlassa joulun sano-
ma on käsin kosketeltavasti esil-
lä.

Myös Inkeri Ovaska arvostaa 
aidon joulun tunnelmaa.

– Nautin musiikista ja kuun-
telen mielelläni raamattutunte-
ja. Tiedän, että joulut voivat ol-
la myös rankkoja kokemuksia. 
On hyvä ajatella, ettei  kenenkään 
tarvitsisi olla jouluna yksin.

Myös tulevana jouluna Ovas-
kat ovat päättäneet suunnata 
Oronmyllylle tuttuun tehtävään.

Anna-Mari Kaskinen

Könsikkäät juhlii 20-vuotiasta 
taivaltaan Laajasalon kirkolla 
Laulaja-lauluntekijä Pet-
ri Laaksosen luotsaama 
Könsikkäät-kuoro viettää 
20-vuotsijuhlaansa kon-
sertoimalla Laajasalon 
kirkolla 5.12. klo 19.

 
– Kuoro sai alkunsa kun työskente-
lin musiikin opettajana Laajasalon 
koulussa. Ensimmäinen esiintymi-
nen oli yläasteen ja lukion itsenäi-
syyspäivän juhlassa, Petri Laakso-
nen kertoo.

– Ehdotin Laajasalon kirkkoa 
juhlakonsertin paikaksi, koska Laa-
jasalo on kuorolaisten kotiseutua.

Alussa kuorossa oli vain kah-
deksan laulajaa, he muodostivat 
tuplakvartetin. Kuoro kasvoi kui-
tenkin pian 16-henkiseksi. 

Kautta vuosien laulajia on yhdis-
tänyt se, että he ovat olleet Laaja-
salon koulun oppilaita. Petri Laak-
sonen on koko ajan toiminut kuo-
ron johtajana, varajohtaja on Ilppo 
Lukkarinen.

– Nykyisista kuorolaisista kuusi 
on ollut mukana aivan alusta lähti-
en. Joukosta on poistunut vain 4–5 
laulajaa. Syynä on saattanut olla 
esimerkiksi muutto ulkomaille.

Mikä on kuoron salaisuus? Mi-
kä saa nuoret miehet laulamaan yh-
dessä 20 vuotta?

– Kuoron salaisuus on ystävyys, 
Petri Laaksonen tuumii.

– Vietämme paljon muutenkin 
aikaa yhdessä. Pelaamme jalkapal-
loa, matkustamme, harrastamme 
urheilua. Kaksi vuotta sitten osal-
listuimme Suomen paras kuoro-
kilpailuun.

Antti Komulainen on laulanut 
kuorossa puolet elämästään

– Kuoro merkitsee minulle pal-
jon. Olen sen kautta saanut monia 
hyviä ystäviä, hän kertoo.

– Kaikki kuorolaiset ovat per-
soonallisia kavereita, kukin omal-

la tavallaan, Petri Laaksonen ku-
vailee.
– On hienoa, että kuoro on pitä-
nyt ystävykset yhdessä. Suurim-
malle osalle kuorolaisista musiikki 
on rakas harrastus, työura on löy-
tynyt muualta. Vuoden 2009 tan-
gokuningas Jukka Hallikainen on 
kuoron kasvatteja.

Juhlakonsertissaan Könsikkäät 
esittävät lauluja vuosien varrelta.

– Puolet konsertin ohjelmistos-
ta on joulumusiikkia, Petri Laakso-
nen paljastaa. 

–Myös itsenäisyyspäivän lähei-
syys on otettu ohjelmistossa huo-
mioon.

Anna-Mari Kaskinen

”Kuoron salaisuus  
on ystävyys."  
– Petri Laaksonen Laajasalon koulun entisistä oppilaista 

muodostuvat Könsikkäät-kuoro viettää 
20-vuotisjuhlaansa kotikirkossa.

Inkeri ja Juhani Ovaska 
valmistelevat jälleen tänä 
vuonna joulua kymme-
nille ihmisille Oronmyllyllä 
Parikkalassa.
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Laajasalo

tökerhossa ja pyhäkoulussa. Äitini 
ja mummoni myötä myös iltaruko-
ukset kuuluivat arkeeni, nyt opetan 
niitä omille lapsenlapsilleni, Laiti-
la kertoo. 

Sotilaskotisisareksi  
kodin innoittamana

– Verenperintönä sain myös innon 
sotilaskotitoimintaan, sillä äitini 
oli siinä mukana ja isäni oli puo-
lustusvoimien palveluksessa. Mie-
heni ymmärsi intoani hyvin, sillä 
hänen ensimmäinen työpaikkan-
sa oli ilmavoimat ja nyt myös kak-
si vanhinta tytärtäni ovat osallistu-
neet sotilaskotitoimintaan, Laitila 
hymyilee ja kertoo hengellisen jaos-
ton sisarena osallistuneensa myös 
varusmiesten kaste- ja konfirmaa-
tiotilaisuuksiin. 

– Kummiksikin kerran pääsin. 
Konfirmaatioissa meitä sisaria oli 
mukana aina kaksi ja luovutimme 
lahjanamme konfirmoiduille ho-
peisen ristin.

– Varuskunnan joulujuhlat pi-
dettiin varuskuntaruokalassa ja 
siellä olivat mukana myös joukko-
osaston komentajat sekä heidän 
perheensä. Myös minä osallistuin 
perheeni kanssa joulujuhlaan ol-
lessani NMKY:n Santahaminan si-
sarjaoston puheenjohtajana. Kuu-
set oli koristeltu ja oli aina jotakin 
ohjelmaa. Kerran meillä oli sotilas-
kodin joulujuhlassa Mitro Repo 
tiernapoikana. Myös taiteilija Ant-
ti Sarpila on esiintynyt sotilasko-
dissamme varusmiesaikanaan. Py-
rimme aina antamaan pojille pie-
net lahjapussit, joissa oli makeisia 
ja omena.”, Laitila muistelee ja nau-
raa sotilaskodin herkkujen kiinnos-
taneen myös hänen työtovereitaan 
Diakonissalaitoksella. ”Aina kun 
he tiesivät minun olevan menossa 
Santahaminaan, he pyysivät tuo-
maan munkkeja ja minähän toin.

Diakonissalaitoksella päivä-
työnsä tehnyt Laitila huomasi Vi-
roon harjoitteluun lähtevien opis-
kelijoiden myötä käytännön tarpei-
ta naapurimaan hoitolaitoksissa. 

– Kolusimme Suomessa läpi eri 
sairaaloiden varastoja, joista saim-
me tarvikkeita. Veimme Viroon 
kaappeja, patjoja, välineitä ja vaat-
teita. Pyrimme myös pitämään yl-
lä henkilökunnan lasten hyvinvoin-
tia, Laitila kertoo ja muistelee en-
si kosketuksiaan eri hoitolaitoksiin.

– Kun ensimmäisen kerran kä-
vin Koluveren hoitokodissa, oli sur-
keaa katsella, miten kehitysvam-
maisilla miehillä oli kylmällä sääl-
lä naisten kevyet kukkapöksyt ja-
lassa. Seuraavalla käynnillä meille 
esiteltiin, missä mikäkin antamam-
me kaluste ja laite oli. Ei tarvinnut 
murehtia, että avustuksia olisi käy-
tetty väärin.

Ihmisarvoisen  
vanhuuden puolesta 

Vanhusten asialle Marjatta Laiti-
la syttyi jouduttuaan seuraamaan 
äitinsä sairaalakierrettä ennen tä-
män kuolemaa vuonna 1997. 

– Kun äidin kuolemasta oli ku-
lunut kolme viikkoa, sain puhe-
lun, jossa minua pyydettiin mu-
kaan vanhusten asiaa ajavaan kan-
sanliikkeeseen. Meitä oli viisi nais-
ta, jotka kiersimme omalla kustan-
nuksellamme ympäri Suomea sel-
vittämässä vanhusten oloja. Mi-
nun tehtäväni oli huolehtia siitä, 
että tapaamme kuntien päättäjät 
ja saamme tiedotusvälineet paikal-
le. Tein tavallaan surutyöni tämän 
Ihmisarvoisen vanhuuden puolus-
taminen -liikkeen parissa, Marjat-
ta kertoo. 

– Syksyllä 1997 meidät pyydet-
tiin Ajankohtaiseen kakkoseen. 
Meille alkoi tulla puhelinsoittoja, 
joissa kerrottiin räikeimmistä vää-

Marjatta Laitila syttyi vanhusten asialle
rinkäytöksistä vanhustenhoidos-
sa ja pyrimme puuttumaan tapa-
uksiin. 

Kansanliikkeen vaikutuksista 
kertoessaan Marjatta Laitila huo-
kaa: 

– Paljon on luvattu, mutta vä-
hän on muuttunut. Opiskelijoita 
käytetään laitoksissa halpatyövoi-
mana, mutta heitä ei ole aikaa opas-
taa ja halvalla palkataan myös kou-
luttamatonta työvoimaa. Henki-
lökunnaksi lasketaan nekin työn-
tekijät, joiden kätten työ ei koh-
distu vanhuksiin. Hoitajia on tur-
ha syyllistää, he tekevät säästöistä 
huolimatta parhaansa ja saattavat 
joutua tekemään oman vuoronsa 
päälle sairastuneen työtoverinsa-
kin vuoron.

Marjatta Laitilalla onkin joulu-
toive päättäjille: Tulkaa lähemmäs 
tavallisten ihmisten arkea. Vanhus-
tenhoidon tila on huono, diakoni-
an menot ja leipäjonot kasvavat ko-
ko ajan. Katsokaa peiliin ja tehkää 
jo jotain!

Hanna-Kaisa Hartala

Kiinnostaako  
oopperamatka Ilmajoelle?
Olemme suunnittelemassa ooppera-
matkaa Ilmajoen musiikkijuhlille en-
si kesänä. Siellä esitetään Ilkka Kuu-
siston Taipaleenjoki-oopperaa. Mat-
kan ajankohta on vielä avoin, mutta 
todennäköisesti se toteutetaan joko 
9.6. tai 16.6.2012. Lähtisimme mat-
kaan aamujunalla, katsoisimme oop-
peran, kävisimme syömässä ja palai-
simme iltajunalla kotiin.

Matkan alustava hinta on noin 
200 euron paikkeilla, hinnassa on 

huomioitu eläkeläisalennukset. Jos 
asia kiinnostaa, niin ota yhteyttä vii-
meistään 9.12. Ritva Pykäläniemeen 
ritva.pykalaniemi@kolumbus.fi ja 
050 546 8804.

Jos yhteydenottoja kiinnostuneil-
ta tulee riittävästi, aloitamme vaka-
vasti matkan suunnittelun. Lisätie-
toja voit kysyä Juha-Matti Terämäl-
tä 045 130 6324 tai Jukka Annalal-
ta 050 62022. Jatkosta tiedotamme 
erikseen.

Marjatta Laitila on ollut monessa mukana. Ehtivä nai-
nen on vaikuttanut niin kirkossa kuin politiikassakin, 
tehnyt humanitääristä työtä Virossa, ajanut vanhusten 
asiaa Suomessa ja toiminut sotilaskotisisarena.

– Sosiaalinen kanssakäyminen on 
minulle tärkeää, ja ihmisten eri-
arvoisuus häiritsee. Olen pyrkinyt 
vaikuttamaan heikompiosaisten 
asemaan, Marjatta Laitila sum-
maa.

Laitila on pitkäaikainen Roihu-

vuoren seurakunnan seurakunta-
neuvoston jäsen, palvelee Laajasa-
lon kirkon aulakahviossa, avustaa 
messuissa ja osallistuu yhteisvas-
tuutyöryhmään. 

– Kirkon asiat ovat läheisiä, sil-
lä lapsena kävin seurakunnan tyt-

Lectio divina-raamatturyhmä  
Laajasalon kirkolla
Lectio divina on raamatunluku-
tapa, jossa Raamatun äärellä ol-
laan lukien (lectio), mietiskellen 
(meditaatio), rukoillen (oraatio) 
ja katsellen (kontemplaatio). Ju-
mala puhuu Sanansa kautta, mi-
nä kuuntelen ja vastaan. Kukin 
ryhmäläinen käy oman proses-
sinsa itsensä ja Jumalan kanssa. 

Vauhdikas  
Yhteis- 
vastuurieha  
Euron päivä 
pidetään Laajasalon kirkolla 
lauantaina 17.3.2012.

Vetäjäksi  
Alfa-kurssille?
Etsimme Alfa-kurssin vetäjiä 
tuleville ryhmille. Jos olet käynyt 
Alfa -kurssin ja haluaisit alkaa 
ryhmänvetäjäksi, ota yhteyttä: 
pastori Markus Ek p. 09 2340 5726.

Marjatta Laitilalla on halu auttaa vähempiosaisia, ja hän on ryhtynyt sanoista 
tekoihin.

Marjatta Laitilalle Laajasalon kirkko on 
kuin toinen koti.

M
ar

ko
 A

nt
til

a

M
ar

ko
 A

nt
til

a
M

ar
ko

 A
nt

til
a

Koettua jaetaan vain lyhyesti ja 
rajoitetusti.

Ryhmä kokoontuu kuusi ker-
taa Laajasalon kirkolla torstaisin 
klo 18: 26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3. 
ja 5.4.

Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set pastori Arja Vaulas 050 596 
8858.

Ar
i I

jä
s

Ville Salonen
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www.laajaranta.fi

M
arko Anttila

Seurakunnassa on kaksi sählykerhoa, jotka on tarkoitettu sekä tytöille että pojille. 
Kuitenkin lähes kaikki pelaajat ovat poikia. Välillä mukana on muutamia rohkeita 
tyttöjäkin. Kerhot ovat Tahvonlahden ala-asteella tiiistaisin klo 16–17 sekä Vuoren-
peikontien ala-asteella torstaisin klo 16–17. Toimintakausi on syyskuun alusta tou-
kokuun alkupuolelle ja kerhopaussit noudattavat koulujen loma-aikoja. 

– Kerhot ovat juuri tänä syksynä 
olleet suosituimpia kuin koskaan. 
Kerhossa on toisinaan ollut yli kol-
mekymmentä lasta pelaamassa, 
laskeskelee kerhotoiminnasta vas-
taava Marko Anttila. 

Seurakunnan sählykerho eroaa 
urheiluseurojen harjoituksista. 

– Alussa on lyhyt kierros, jossa 
jokaisen pitää sanoa mitä on jäänyt 
kuluneesta viikosta mieleen. Ilois-
ta tai surullista. Sen jälkeen on ly-
hyt alkurukous, seurakunnan nuo-
risotyöntekijä kertoo.

Kerhossa keskitytään pelaami-
seen, eikä harjoitteita tehdä. Vaik-
ka peli ei ole ammattimaista, tun-
nelma on korkealla ja pelit päätty-
vät usein tasapeleihin. 

Anttila painottaa, että kerho-
nohjaajat ovat aina sen puolella jo-

ka on häviöllä ja siksi pelit ovat ta-
saisia. 

– Uskon, että lapset kutsuvat ka-
vereitaan mukaan, koska meno on 
niin mahtavaa. Ajoittain myös van-
hempia on mukana ja riski onkin, 
että pääsee pelaamaan kun saapuu 
paikalle. Lapselle on usein hieno 
juttu kun isä, äiti tai isovanhempi 
on paikalla, varsinkin jos onnistuu 
maalin tekemisessä juuri silloin!

Säbää maalaisjärjellä
Sählykerhossa noudatetaan Marko 
Anttilan mukaan selkeitä sääntö-
jä, jotka perustuvat maalaisjärkeen. 

– Ketään ei saa haukkua, mutta 
jos arvostelee ikävästi oman jouk-
kueen maalivahtia, rangaistus on 
normaalia ankarampi. Mailalla ei 
saa hakata eikä ketään saa töniä. 

Vetäjät pitävät tiukasti kiinni sään-
nöistä, koska muuten peli ei onnis-
tu näin suurella porukalla. Lapsia 
tämä ei näytä häirinneen, koska 
tulijoita riittää ja useat ovat pelan-
neet kerhossa jo pitkään. Moni on 
myös sanonut, että kesätauot tun-
tuvat kurjilta.

Anttilan mielestä ensikertalai-
nenkin on helppo tulla mukaan, 
koska vetäjillä on mailat valmiina 
koulussa. Lisäksi seurakunnalla on 
tapaturmavakuutus. 

– Emme ole sitä tarvinneet vii-
meisen 20 vuoden aikana kertaa-
kaan, liikunnallinen nuorisotyön-
ohjaaja vakuuttaa. 

 

Kiikari

Suositussa sählykerhossa 
pelataan tasapelejä 

Kauneimmat joululaulut
 bändin säestyksellä
Laajasalon kirkossa lauletaan tuttuja kauneimpia joululauluja to 15.12. klo 18. Musiikista vastaa nuorten bändi 
BlazePraise, ”kapellimestarina” toimii Tomi Kujansuu. Tervetuloa mukaan laulamaan!

M
arko Anttila

Kevään 2012 musatoiminta
Musakerhot jatkuvat kevätkaudella 2012 normaalisti, aloitus viikolla 2.

Kitarakerhot Laajasalon kirkolla torstaisin. 

Ryhmä 1 klo 15–15.30 

Ryhmä 2 klo 15.30–16

Ryhmä 3 klo 16–16.30 (pidemmälle ehtineet)

Lisäksi Roihuvuoren kirkolla on bändikämppä jossa yksittäiset bändit voi-
vat harjoitella, kysy vapaista vuoroista nuorisokanttorilta.

Jos olet kiinnostunut bändisoitosta tai laulamisesta ja hallitset jotain inst-
rumenttia jonkin verran, niin tule rohkeasti mukaan valmiiseen bändi-
toimintaan. Bändejä soittaa mm. nuorten Arkkikirkoissa, Parkeissa ja 
Gospelmessuissa.

Kaikki musatoiminta on maksutonta.

Lisätiedot nuorisokanttorilta, Tomi Kujansuu, tomi.kujansuu@evl.fi,  
p. 050 5266 062

M
arko Anttila

Roihuvuoren näytelmäkerhon väkeä.
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Laituri

Kuka olet? 
Nuori tyttö, joka käy koulua ja syö.

Jos saisit elää pävän jonain muu-
na, mikä tai kuka olisit? 
Olisin kärpänen katossa tai jo-
ku muu eläin. Silloin saisin näh-
dä maailman erilailla, eri näkö-
kulmasta. Myös päivä näkymät-
tömänä olisi kiinnostava. Tähän 
olisi liikaa hyviä vaihtoehtoja.

Mikä on lempivärisi ja miksi? 
Tummansininen ja hopea. Tum-
mansininen, koska se on värinä 
kaunis ja oma värini. Hopea on 
uudempi suosikkini ja kuvaa mi-
nua.

Ketä ihmistä ihailet? Perustele 
valintasi.
Ihailen vanhempiani, vaikka en ai-

na näytä sitä. Olen kuullut muiden 
elämästä ja omat vanhempani ovat 
aivan mahtavia.

Mitkä ovat parhaat harrastuk-
sesi? 
Tietokone, joka on oikeasti huo-
noin. Harrastan jalkapalloa ja va-
paa-ajalla piirtämistä.

Mikä on parasta syksyssä? 
Kaikki, rakastan myös syksyä. 
Syksyyn kuuluu hupparit, sade, 
kaakao, maisemat ja paljon iha-
naa. Syksyllä voi alkkaa polttaa 
kynttilöitä, ja on monia ihania ta-
varoita joita voi käyttää pitkän ke-
sän jälkeen ja tietää että talvi on 
tulossa.

Olit syksyn tyttöleirillä isosena. 
Mikä on parasta leireillä? 

Ryhmähenki, mahdollisuus tutus-
tua uusiin ihmisiin ja leikit sekä 
ruoka.

Miten valmistaudut jouluun? 
Käytän enemmän rahaa ja suun-
nitelen lahjoja ystäville ja perheel-
le. Meillä on pikkujoulut kaverei-
den kanssa, mutta stressaan myös 
koulua.

Mikä on parasta joulussa? 
Isovanhempien luokse menemi-
nen ja joulupöytä siellä sekä tavoi-
te saada perhe yhteen. Uusi vuosi 
on myös lähellä eli uuden odotus 
on hienoa.

Keksi kysymys seuraavalle haas-
tateltavalle. 

Mikä olisi supervoimasi, jos si-
nulla olisi sellainen?

 Johanna ”Johku” Laine

Nuorisotyšn kevŠŠn ohjelma 2012
Roihuvuoren seurakunta - 
Blazemountain church

LisŠtietoja: 
www.laajaranta.fi

Sunnuntaisin

Raamikset(klo 15-16.30), 
K17(klo 16.30-19) ja 
Gospelmessut(GM)(klo 12 Laa)

15.1. Raamis K17 *GM
22.1.Raamis
29.1. Raamis K17
5.2. Raamis
12.2. Raamis K17 *GM
19.2. Raamis
-Talviloma-

4.3. Raamis
11.3. Raamis K17 *GM
18.3. Raamis
25.3. Raamis K17
1.4. Raamis
-PŠŠsiŠinen-

15.4. Raamis
22.4. Raamis K17
29.4. Raamis
6.5. Raamis K17
13.5. Raamis *GM

TyšntekijŠt:

Jaakko ÒJagrÓ Niiles
Nuorisotyšnohjaaja
jaakko.niiles@evl.fi
050 552 4711

Kati PitkŠnen
Nuorisopappi
kati.pitkanen@evl.fi
050 592 7226

Marko ÓMakeÓ Anttila
Nuorisotyšnvastaava
marko.anttila@evl.fi
050 384 9055

Tomi Kujansuu
Nuorisokanttori
tomi.kujansuu@evl.fi
09 2340 5737

Saila Lavonen
Nuorisotyšnohjaaja
saila.lavonen@evl.fi
050 353 7979

Keskiviikkoisin

ISKO 1 & 2
Laajaranta klo 18-19.30

Arkkikirkko
Roihuvuoren kirkko klo 18

11.1. Arkkikirkko 
18.1. Isko 1&2
25.1. Isko 1&2
Iskoleiri Vivamossa 
Lohjalla 27.-29.1.
1.2. Arkkikirkko
8.2. Isko 1&2
15.2. Isko 1&2
-Talviloma-
29.2. Isko 1&2
7.3. Arkkirkikko 
14.3. Isko 1&2
21.3. Isko 1&2
28.3 Isosjuhla

PARKKI - nuortenilta perjantaisin klo 18-23
Laajarannassa(Humalniementie 15)

Leirit:
Iskoleiri 27.-29.1. Vivamossa
Nuortenleiri 9.-11.2. Lohirannassa
Ilmoittautuminen: laajaranta.fi

13.1.
20.1.
27.1.
3.2.
10.2.
17.2.

Ðtalviloma-
2.3.
9.3.
16.3. 
23.3.
30.3.

-pŠŠsiŠinen-
13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
11.5.

Roihuvuoren seurakunnan varhaisnuorisotyön  

kerhot kevätkaudella 2012
Tule rohkeasti mukaan, kerhot ovat maksuttomia! 

www.laajaranta.fi/wiki/varhaisnuorisotyö

n Laajasalon kirkon kerhohuoneessa (Reposalmentie 13)

 torstaisin klo 16.30–17.30 kädentaidon kerho 
n Laajarannassa (Humalniementie 15)      

 torstaisin klo 16.30–18.00 kokkikerho
 (kokkikerhojen mahd. vapaista paikoista voi kysyä Sailalta)

n Tahvonlahden ala-asteella

 tiistaisin klo 16–17 sählykerho 
n Roihuvuoren ala-asteella

 torstaisin klo 16–17 sählykerho
n Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä (Tulisuontie 2)

 maanantaisin klo 16–17 kädentaidon kerho
 keskiviikkoisin klo 15–16 näytelmäkerho
 perjantaisin 16–17.30 kokkikerho
Lisätiedot nuorisotyönohjaajilta:

Saila Lavonen p. 050 353 7979  saila.lavonen@evl.fi

Marko Anttila p. 050 384 9055  marko.anttila@evl.fi
Kati Pitkänen

M
arko Anttila
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Noora ja mummi adventtipuuhissa
Lapsille joulun odotus on jännittä-
vää aikaa. Yhdessä askartelu ja lei-
pomien on varmasti kaikille lapsil-
le mieleistä puuhaa. Niinpä mekin 
päätimme lapsenlapseni Nooran 
kanssa aloittaa adventin ajan teke-
mällä piparijoulukalenterin. 

Touhu alkoi piparien leipomisel-
la. Monilla on omia piparitaikinaoh-
jeita, niin minullakin, mutta myös 
valmistaikinasta olisi saanut onnis-
tuneen kalenterin aikaiseksi. Noora 
sai valita mummin isosta muottiva-
likoimasta sopivat muotit, joita hän 
käytti piparien tekoon. Pikkutytöstä 
oli mukavaa, että mummilla oli niin 
monta erikokoista sydänmuottia.  

Paistamisen jälkeen vielä läm-
pöisiin pipareihin täytyi tietenkin 
tehdä reiät ripustamista varten. Se 
luonnistui hyvin tulitikulla. Jääh-
tyneet piparit numeroimme sokeri-
kuorrutteella ja lopuksi ripustimme 
ne pajukranssiin roikkumaan.

Adventista alkaen Noora saa ot-
taa kalenterista yhden piparin päi-
vittäin. Kaikista isoin enkelipipari 
saa odottaa vuoroaan jouluaattoon 
saakka. Noora jännittää ensimmäi-
sen piparin syömistä. Hän pohtii 
myös, miten pipari jaetaan niin, et-
tä osansa siitä saavat myös pikkuve-
li, äiti ja isi. 

Päivi Meriläinen

Kerhon hartaushetkessä sytyte-
tään ensimmäsen adventtisunnun-
tain alla ensimmäinen neljästä ad-
venttikynttilästä ja lauletaan las-
ten virsikirjasta laulun ”Nyt syty-
tämme kynttilän” ensimmäinen 
säkeistö. Silloin tarina alkaa elä-
mään. Seinälle asetellaan Joosef ja 
lasta odottava Maria aaseineen. He 
ovat matkalla Nasaretista Betlehe-
miin verollepanoa varten.

Toisen adventtisunnuntain ai-
kaan syttyy toinen kynttilä ja laule-
taan virren toinen säkeistö. Seinäl-
le ilmestyy paimenia ja kedolla lai-
duntava lammaslauma. Betlehemin 
kaupunkiin nousee taloja ja talli.

Lapsille kerrotaan paimenis-
ta, jotka paimentavat lammaslau-
maansa kedolla kaupungin ulko-
puolella.

Kolmannen adventtisunnun-
tain aikaan syttyy kolmas kynttilä, 
ja vuorossa on kolmannen säkeis-

tön laulaminen. Hartaushetkes-
sä kertotaan, kuinka Beetlehemis-
sä on ”kova kiire ja hyörinä”. Sinne 
on tulossa paljon ihmisiä kirjautu-
maan veroluetteloon. Seinältä voi-
daan myös seurata, kuinka Maria 
ja Joosef ovat vihdoin päässeet pe-
rille. Koska he eivät mahdu majata-
loihin, eräs ystävällinen isäntä oh-
jaa heidät talliin.

Neljännen adventtisunnuntain 
alla syttyy kerhossa neljäs kyntti-
lä ja lasten virrestä lauletaan nel-
jäs säkeistö. Seinälle kohoaa tähtiä, 
joista kirkkain ilmestyy tallin ylä-
puolelle. Kedolle saapuu enkelei-
tä. Maria, Joosef ja Jeesus-vauva il-
mestyvät talliin. Lapsille kerrotaan 
Jeesuksen syntymästä ja siitä, mi-
ten paimenet pelästyivät, kun en-
keli ilmestyi heille yöllä.

Myös Itämaan tietäjät ilmestyvät 
seinälle kameleineen. He ovat mat-
kalla tuomaan lahjoja Jeesukselle.

Jouluyön tapahtumat  
hahmottuvat seinälle
Tammisalon kirkon päiväkerhossa lapset osallis-
tuvat jouluevankeliumin kertomiseen. Ensimmäi-
sestä adventtisunnuntaista lähtien seinälle alkaa 
muodostua päivä päivältä täydentyvä kuva joulu-
yön tapahtumista. Päiväkerholaiset askartelevat 
innokkaasti tarvittavia hahmoja: enkeleitä, lam-
paita, paimenia, kameleita, aasin, Itämaan tietä-
jiä, taloja, tähtiä, Marian, Joosefin ja tietysti myös 
Jeesus-lapsen.

Lasten kanssa keskustellaan 
myös meidän aikamme adventin 
ajasta, ja siitä, kuinka valmistau-
dumme joulun viettoon. Lopuk-

Päivi Meriläinen ja Noora valmistavat 
pipareista makoisan joulukalenterin.

si lapset aloittavat mieluisan puu-
han:  joulukorttien askastelun.

Briitta Huuskonen

 M
at

ti 
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Tammisalon päiväkerhossa lapset val-
mistautuvat jouluun rakentamalla jou-
luevankeliumin tapahtumia seinälle 
päivä päivältä.



11Kiikari

Pärskeitä

KirKKosalillinen pik-
kukoululaisia tuijot-
taa minua. Näen mo-
nessa katseessa ihai-
lua, haltioitumista. 
Olen esittämässä jou-
lukuvaelmassa pai-
menille ilosanomaa 
tuovaa enkeliä ja olo-
ni on taivaallinen.

Laajarannan päi-
väkerhossa meillä 
oli lokakuussa ”anna 
meille enkeleitä”-tee-
ma. Mietimme erito-
ten suojelusenkeleitä 
ja niiden aika kiireistä 
työtä parissamme.

Lapsen mielessä ajatus enkelistä voi 
olla joskus pelottava. Enkeli saattaa nä-
kymättömänä kuulua samaan sarjaan 
mörköjen ja kummitusten kanssa. Näin 
ollen, kuten hengellisissä asioissa yleen-
säkin, enkeleiden todellisesta luonteesta 
riittää jutun juurta.

Useat ihmiset ovat kertoneet minul-
le vaikuttavia ja vakuuttavia enkelikoke-
muksiaan.

Kerran Harri-pappi puhui kerhohar-
taudessa lapsille enkeleistä, pitkissä 
vaaleissa vaatteissa kulkevista olennois-

ta. Viisivuotias Peppi viittasi viittaamis-
taan. Hänellä oli kerrottavana hieno oma 
enkelikokemus, jossa enkelit olivat ulko-
näöltään jotain ihan muuta kuin Harrin 
kuvailema Suojelusenkeli-taulun enkeli.

Jouluenkelin roolissa voin loistaa vain 
kerran vuodessa. Arkienkelin, enkeleistä 
kenties tärkeimmän, tehtäviä pyrin sen 
sijaan hoitamaan päivittäin. Pienimpien 
tukena toimiminen ja vieraankin lähim-
mäisen spontaani auttaminen antavat 
sittenkin parhaimmat fiilikset!

Riina Lamberg

Enkelien aikaan

Kolumni

Tim
o Pekka Kskinen

Roihuvuoren perhekerho 
aloittaa uusin eväin ensi 
vuoden alusta.

Roihuvuoren seurakunnan alueella 
on perinteisesti toiminut kaksi per-
hekerhoa. Laajasalossa lapsiperheet 
kokoontuvat leikkipuisto Rudol-
fiin torstaisin klo 9.30–11. Aikuis-
ten keskustellessa päivän teemasta 
leikkipuiston työntekijät puuhaile-
vat lasten kanssa.

Seurakunta haluaa tarjota pie-
nimmille jäsenilleen parasta he-
ti alusta alkaen. Siksi Roihuvuoren 
välillä hiljaiseloa elänyt perheker-
ho halutaan elvyttää taas vireäksi 
ja kutsuvaksi kokoontumispaikak-
si alueen lapsiperheille.

Perhekerho alkaa kokoontua 
Roihuvuoren kirkolla vuoden 2012 
alusta torstaisin klo 10–11.30. Joka 
toinen viikko pidetään ohjelmalli-
nen perhekerho ja joka toinen viik-

ko avoimena kohtaamispaikka-
na toimiva perhekahvila. Vetovas-
tuun kerhosta ja kahvilasta ottavat 
diakoni Eea Korhonen sekä vuoden 
2012 alussa aloittava uusi lapsi- ja 
perhetyön pappi.

– Perhekahvila on aikaisempien 
kokemusteni mukaan houkutellut 
paikalle myös isiä. Siksi on mukava, 
että erityyppiset toiminnat vaihte-
levat vuoroviikoin, kertoo Korho-
nen.

Toimintaan halutaan kutsua eri-
tyisesti alueen uusia lapsiperheitä. 
Viime vuosina Roihuvuoreen on 
muuttanut runsaasti lapsia, ja mo-
nen vanhemmat ovat oman lap-
suutensa Roihuvuoressa viettänei-
tä paluumuuttajia.

– Seurakunnan perhekerho on 
ilmainen eikä vaadi ennakkoilmoit-
tautumisia. Siksi sillä on tärkeä osa 
monen perheen viikkorutiineissa, 
ja kerhopäivää odottavat niin lap-
set kuin aikuisetkin.

Lattiakuvia ja  
kankaanpainantaa

Ensi vuoden perhekerhon ohjelmaa 
suunnitellaan jo täyttä vauhtia. Uu-
tuutena ovat tulossa lattiakuvat, 
joiden käyttöön diakoni Eea Kor-
honen on vastikään saanut koulu-
tuksen.

– Lattiakuvien avulla pidän toi-
minnallisia hartauksia tai alkupii-
rejä, joissa voidaan käydä läpi vaik-
ka Raamatun kertomuksia. Lat-
tiakuvia voi hyödyntää myös mu-
siikin ja tanssin avulla.

Perhekerhoon on tarkoitus pyy-
tää myös ulkopuolisia puhujia, as-
karrella, harrastaa kankaanpainan-
taa ja lähteä yhdessä retkelle.

– Uskon, että perhekerhosta tu-
lee nyt hyvä juttu, sanoo Eea Kor-
honen toiveikkaana.

Lattiakuvat on Saksasta peräisin 
oleva uskonnonpedagoginen me-
netelmä. Lattiakuvien avulla kä-
sitellään tiettyä Raamatun tekstiä 
tai teemaa osallistujan oman arjen 
ja kokemusmaailman kautta. Työs-
kentely on elämyksellistä, ja sii-
nä käytetään monipuolisesti kaik-
kia aisteja, kehon kieltä ja erilaisia 
symboleja.

Lattiakuva-toiminnassa erilai-
sia esineitä ja materiaaleja käyte-
tään symbolisina merkkeinä ja niis-
tä rakennettaan lattialle yhdessä 
teemasta nouseva kuva tai raken-
nelma. Kukin osallistuja saa liit-
tää kuvaan itselleen merkitykselli-
siä asioita.

Materiaaleina käytetään esimer-
kiksi erivärisiä liinoja tai huopa-

kankaita, kiviä, käpyjä, lehtiä, hel-
miä, höyheniä ja simpukoita.

Lattiakuvat-menetelmä sovel-
tuu monen ikäisille. Lapsi- ja perhe-
työn lisäksi hyviä kokemuksia me-
netelmän käytöstä on saatu alakou-
lussa, rippikoulussa, suru- ja krii-
siryhmissä sekä vanhusten kanssa.

Elina Ström

Roihuvuoren perhekerho käynnistyy

Mitkä lattiakuvat?

Perheet ovat tervetulleita Roihuvuoren kirkon perhekerhoon ensi vuoden alusta 
joka torstai.

Tammenterho
Lastenkirkko 

 
avaa ovensa

Ensimmäisenä 
adventti-

sunnuntaina 
27.11. klo 16. 

Mukana
Pekka ja Anna-Mari Kaskinen ja 

paikallisia perheitä.

TERVETULOA 
KAIKKI 

Roihuvuoren 
seurakunta

vauvasta 
vaariin, 

mukulasta 
mummiin!

Tammisalon kirkolla 
(Väylänrinne 1)

Tervetuloa koko perheen 
voimin laulamaan 

Hoosiannaa ja sytyttämään 
ensimmäinen 

adventtikynttilä.

Kahvia, mehua ja 
juhlatarjoilu.
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Heittonuotta

27.11.
1. adventtisunnuntai
”Kuninkaasi tulee nöyränä”
Klo 10 Koko perheen Hoosianna-messu 
Roihuvuoren kirkossa.
Pastorit Ensio Klemi ja Riitta-Leena Sihvola, 
sekä kanttori Hannele Filppula. Mukana lapsi- 
ja nuorisokuoro Sonórus sekä Kamarikuoro 
Cantiamo ja uruissa Juho Punkeri.
Klo 12 Adventtimessu Laajasalon kirkossa.
Tervetuloa laulamaan Hoosiannaa! Kappa-
lainen Kari Laaksonen, pastori Arja Vaulas ja 
kanttori Niva-Vilkko. Mukana Chorus Marinus, 
lapsikuoro Ocarina ja päiväkerholaiset. 
Klo 16 Lastenkirkko Tammenterhon 
adventtikirkko,  
mukana Timo Pekka ja Anna-Mari Kaskinen ja 
paikallisia perheitä. 
30.11.
Klo 18 Iltamessu  Roihuvuoren kirkossa.
4.12
2. adventtisunnuntai
”Kuninkaasi tulee kunniassa”
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa.
Pastorit Tiina-Mari Mällinen ja Riitta-Leena 
Sihvola sekä kanttori Hannele Filppula. Petteri 
Mannermaa, saksofoni.
Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa,
Kappalainen Kari Laaksonen ja kanttori Päivi 
Niva-Vilkko. Helsingin hiippakunnan lähetys-
sihteeri Hannu Lätti saarnaa ja kertoo kirkko-
kahveilla Kiinan lähetystyöstä.
6.12.
Itsenäisyyspäivä
”Kiitos isänmaasta”
Klo 10 Itsenäisyyspäivän messu Roihuvuo-
ren kirkossa.
Alkaa lipunnostolla klo 9.30. Pastorit Ensio 
Klemi ja Riitta-Leena Sihvola, kanttori Hannele 
Filppula, kamarikuoro Cantiamo.

Klo 10 Itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus Tammisalon kirkossa.
Pastori Markus Ek ja kanttori Kirsi Honkanen-
Punkari. Lipunnosto klo 9.30.
Klo 12 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalv-
lus Laajasalon kirkossa. 
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, kappalai-
nen Kari Laaksonen, kanttori Päivi Niva-Vilkko. 
Mukana Chorus Marinuksen miehet.
7.12.
Klo 13 Soppakirkko Roihuvuoren kirkossa. 
Kirkkohetken  jälkeen maksuton keittolounas 
seurakuntasalissa. 

Klo 18 Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa.
11.12.
3. adventtisunnuntai
”Tehkää tie Kuninkaalle”
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa.
Pastorit Riitta-Leena Sihvola ja Tiina-Mari Mäl-
linen sekä Kirsi Honkanen-Punkari.
Klo 12 Gospelmessu Laajasalon kirkossa.
Pastori Markus Ek ja Arja Vaulas sekä kanttori 
Tomi Kujansuu.
14.12.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.
18.12.
4. adventtisunnuntai
”Herran syntymä on lähellä”
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa.
Pastori Kati Pitkänen, kirkkoherra Timo Pekka 
Kaskinen ja kanttori Hannele Filppula. Mukana 
Helsingin Naispoliisilaulajat, joht. Airi Lahti-
nen.
Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa.
Pastori Arja Vaulas, kirkkoherra Timo Pekka 
Kaskinen ja kanttori Tomi Kujansuu.
20.12.
Klo 18.30 Rukous- ja ylistysilta Roihuvuoren 
kappelissa. 
Mukana Sirkka Mykrä.

Joulun hartaat hetket

21.12.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.
24.12.
Jouluaatto
”Lupaukset täyttyvät”
Klo 13 Perheiden aattohartaus Laajasalon 
kirkossa.
kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen ja kanttori 
Päivi Niva-Vilkko.
Klo 15 Kaikenikäisten aattohartaus Roihu-
vuoren kirkossa.
Pastori Riitta-Leena Sihvola ja kanttori Han-
nele Filppula.
Klo 15 Jouluaaton hartaus Laajasalon kir-
kossa.
Pastori Arja Vaulas, kanttori Päivi Niva-Vilkko ja 
Risto Vilkko, klarinetti.
Klo 15 Jouluaaton hartaus Marjaniemen 
seurakuntakodissa,
Pastori Ensio Klemi ja kanttori Tomi Kujansuu
klo 17 Jouluaattohartaus Tammisalon kir-
kossa
Pastori Ensio Klemi ja kanttori Tomi Kujansuu.
Klo 22 Jouluyön messu Laajasalon kirkossa.  
Pastori Arja Vaulas, kappalainen Kari Laakso-
nen, kanttori Niva-Vilkko ja Chorus Marinuk-
sen kvartetti.
Klo 23 Jouluyön musiikki Roihuvuoren kir-
kossa
Riitta-Leena Sihvola, Hannele Filppula, Hanna 
Varis ja lauluryhmä.
25.12.
Joulupäivä
”Sana tuli lihaksi”
Klo 8 Jouluaamun messu Roihuvuoren kir-
kossa.
Kappalainen Kari Laaksonen, pastori Markus 
Ek, kanttori Hannele Filppula, kamarikuoro 
Cantiamo.
Klo 10 Joulupäivän sanajumalanpalvelus 
Laajasalon kirkossa. 
Kappalainen Kari Laaksonen, pastori Markus 
Ek, kanttori Päivi Niva-Vilkko ja Chorus Mari-
nus.
Klo 10 Jouluaamun messu Tammisalon kir-
kossa
Pastori Kati Pitkänen ja kanttori Hannele Filp-
pula.
26.12.
Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
”Kristuksen todistajat”
Klo 10 Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus 
Roihuvuoren kirkossa. 
Pastori Kari Pitkänen ja kanttori Tomi Kujan-
suu.
Klo 12 Tapaninpäivän messu Laajasalon 
kirkossa.
Pastorit Sami Mustakallio ja Kati Pitkänen sekä 
kanttori Tomi Kujansuu.
28.12.
Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)
”Jeesus pakolaisena”
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.
1.1.
Uudenvuodenpäivä
”Jeesuksen nimessä”
Klo 10 Uudenvuodenpäivän messu Roihu-
vuoren kirkossa. 
Pastorit Ensio Klemi ja Riitta-Leena Sihvola.
Klo 12 Uudenvuodenpäivän messu Laajasa-
lon kirkossa.
Pastorit Kati Pitkänen ja Arja Vaulas.
4.1.
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.
6.1.
Loppiainen (Epifania)
”Jeesus, maailman valo”
Klo 10 Loppiaisen messu Roihuvuoren kir-
kossa.
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, pastori Tiina-
Mari Mällinen ja kanttori Hannele Filppula.
klo 12 Kauneimpien joululaulujen messu
Laajasalon kirkossa.  
Kappalainen Kari Laaksonen, pastori Arja 
Vaulas ja kanttori Hannele Filppula. 
Tervetuloa laulamaan!
8.1.
Ensimmäinen sunnuntai loppiaisesta
”Kasteen lahja” 
Klo 10 Vauvamessu Roihuvuoren kirkossa
Pastorit Riitta-Leena Sihvola ja Tiina-Mari 
Mällinen, kanttori Hannele Filppula, Lapsi- ja 
nuorisokuoro Sónorus sekä muskarilaiset ja 
Päivi Lindberg.
Klo 12 Gospelmessu Laajasalon kirkossa.
Pastori Arja Vaulas, kappalainen Kari 
Laaksonen ja kanttori Tomi Kujansuu.

Sinua varten  
– diakonia
Roihuvuoren kirkon
diakoniatoimistosta voit varata 
tapaamisajan ma klo 10–11  
soittamalla p. 09 2340 5758 tai  
käymällä tiistaina klo 9–10.
Huom! Vuoden 2012 alusta  
puhelinaika klo 11–12.
Laajasalon kirkolla diakoniatyön 
vastaanotto ilman ajanvarausta
maanantaisin klo 9–11,
torstaisin klo 9–10 p. 09 2340 5768.
Viikolla 52 ei ole diakoniatyön 
vastaanottoja.

Kauneimmat 
joululaulut: 

Roihuvuoren kirkossa
Su 18.12. klo 16 Perheiden kauneimmat 
joululaulut   
Ensio Klemi, Hannele Filppula, Lapsi- ja 
nuorisokuoro Sonórus
Su 18.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut  
Ensio Klemi, Hannele Filppula, Kamari-
kuoro Cantiamo
Tammisalon kirkossa
Ke 14.12. klo 18.30 Kauneimmat joulu-
laulut  
Ensio Klemi, Susanna Gärdström, laulu ja 
Hannele Filppula
Laajasalon kirkossa
Su 11.12. klo 15 Perheiden kauneimmat 
joululaulut 
Markus Ek, Päivi Niva-Vilkko, Kaarlo Karri, 
trumpetti ja Kirsi-Marja Nevanmäki-Karri, 
säestys
Su 11.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut  
Chorus Marinus, joht. Päivi Niva-Vilkko, 
Chorus Marinuksen miehet, joht. Heikki 
Varis, Ville Salonen, tenori, Risto Vilkko, 
klarinetti, Tomi Kujansuu, urut ja piano, 
kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen ja Katja-
Maaria Vilén juonto. YLE nauhoittaa tilai-
suuden ja se radioidaan 25.12.
To 15.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut 
bändin säestyksellä Musiikista vastaa 
nuorten bändi BlazePraise, ”kapellimesta-
rina” Tomi Kujansuu. Mukana Markus Ek ja 
Marko Anttila.
Marjaniemen seurakuntakodissa
Su 11.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut 
Marjaniemen seurakuntakodissa. Tiina-
Mari Mällinen, Lauluwaarit, Anja Hinkka-
nen.
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Itsenäisyydestä  
kiitollisena
Itsenäisyyspäivän vietto alkaa Tammisalon ja 
Roihuvuoren kirkoilla klo 9.30 lipunnostol-
la. Lipunnostoa seuraa Itsenäisyyspäivän ju-
malanpalvelus. 

Laajasalon kirkossa alkaa sanajumalan-
palvelus klo 12. Jumalanpalveluksen jälkeen 
juodaan Laajasalo Degerö-Seuran tarjoamat 
juhlakahvit. Tarjoilusta vastaavat Laajasalon 
Martat. Varsinainen Itsenäisyyspäivän juh-
la alkaa klo 13.30. Juhlapuhujana Lions Club 
Helsinki/Laajasalon presidentti Jukka Alanen, 
nuoren puheenvuoron pitää Inka Salo Roihu-
vuoren seurakunnan seurakuntaneuvostosta, 
Laajasalo Degerö-Seuran tervehdyksen esit-
tää puheenjohtaja Anna-Riitta Summanen ja 
seurakunnan puheenvuoron kirkkoherra Ti-
mo Pekka Kaskinen. Juhlassa esiintyvät oop-
peralaulaja Ville Salonen, Kadettikuoro, Sibe-
lius-Akatemian opiskelijat Aija-Riikka Ran-
nanmäki ja Laura Röntynen. Mukana kantto-
ri Päivi Niva-Vilkko. Lippuvartioon osallistu-
vat Partiolippukunta Laajasalon Meritähdet.

Seurakunnan joulujuhlat 
kutsuvat joulunviettoon
Anna-Mari Kaskisen käsikirjoittamassa draa-
mallisessa esityksessä kerrotaan Jouluyö-juh-
layö-laulun syntytarina. Esityksessä on mu-
kaan seurakunnan työntekijöitä ja iltapäivä-
kerholaisia. Näytelmää esitetään sekä Roihu-
vuoren että Laajasalon kirkon joulujuhlassa. 

Laajasalon kirkon joulujuhla alkaa tiistai-
na 13. joulukuuta klo 18 iltapäiväkerholaisten 
Lucia-kulkueella. Jouluyö, juhlayö -esityksen 
lisäksi ohjelmassa on muun muassa Chrorus 
Marinus -kuoron musiikkiesityksiä. Juhlassa 
on myös sopiva annos yhteislaulua ja tarjolla 
joulupuuroa. Myös joulupukki vierailee lapsia 
tervehtimässä.

Roihuvuoren kirkossa joulujuhlaa viete-
tään torstaina 15. joulukuuta klo 13. Kuulem-
me jouluevankeliumin ja nautimme joulun 
tunnelmasta. Luvassa yhteislaulua ja jouluis-
ta yhdessäoloa. Tarjolla joulupuuroa ja torttu-
kahvit. Molemmissa joulujuhlissa on mukana 
alueen työntekijöitä. 

Kodikkaita joululahjoja
voi ostaa joulumyyjäisistä. Roihuvuoren ku-
tomakerhon myyjäiset lauantaina 3. joulu-
kuuta klo 10–13 Lumikintie 5.n kerhohuonees-
sa. Myynnissä taiten tehtyjä poppanoita, suk-
kia, kintaita sekä huiveja, jotka sopivat hyvin 
pehmeisiin paketteihin. Käsinkudotut matot 
tuovat uutta ilmettä joulukotiin ja leivonnai-
set maittavat pikkujoulupöydässä. Myyjäisis-
sä on kahvio. Poikkea jouluostoksille. Kiin-
nostuneet voivat kysellä Kutomakerhon toi-
minnasta. 

Lähetyksen Pihapiiri ja Radiolähetyspiiri jär-
jestävät Lähetysmyyjäiset Laajasalon kirkol-
la 26.11. klo 11–14. Myyjäisissä on keittolou-
nas, arpajaisia, joululahjaksi sopivia käsitöitä, 
leivonnaisia ja kahvio. Myyjäisten tuotto me-
nee Suomen Lähetysseuran kautta oman seu-
rakunnan nimikkolähettien ja Sanansaattaji-
en radiotyön tukemiseen Aasiassa.

Vuosi 2012
tuo tullessaan paljon uutta toimintaa. Sään-
nölliset kokoontuvat piirit ja kerhot aloittavat 
pääosin tammikuun toisella viikolla. Tarkem-
mat tiedot kunkin ryhmän aloitusajankohdis-
ta löytyvät seurakunnan internet-sivuilta ja 
Kirkko ja kaupunki -lehdestä.

Kompassi
Mihin suunnistaa?Su 27.11. klo 18 Adventin musiikkia Roihuvuoren kirkossa.

Riitta-Leena Sihvola, liturgi, Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele 
Filppula, uruissa Juho Punkeri. Kolehti diakoniatyön joulukeräykseen. 

Su 27.11. klo 19 Adventtikonsertti Laajasalon kirkossa.
Kamarikuoro Aava, joht. Janneke Moes. 
Ohjelma 5 euroa.

To 1.12 klo 19 Laulajien joulukonsertti Roihuvuoren kirkossa.
Itä-Helsingin Musiikkiopiston laulunopiskelijat, Mike Peltola, piano. 

Su 4.12. klo 18 Adventtikonsertti Laajasalon kirkossa.
Mieskuoro Helsingin Lauluveljet, joht. Viive Mäemets. Puhe rovasti 
Matti Malmivaara. 
Ohjelma 10 euroa.

Ma 5.12. klo 19 Könsikkäiden 20-vuotisjuhlakonsertti Laajasalon 
kirkossa.
Joululauluja ja säveliä vuosien varrelta. Konserttiohjelma 15 euroa.

To 8.12. klo 19 Joulukonsertti Laajasalon kirkossa. 
Lauluyhtye Aikamiehet, joht. Märt Ratassepp. 
Ohjelma 8 euroa.

Pe 9.12. klo 19 Joulukonsertti Roihuvuoren kirkossa. 
Helsingin Naispoliisilaulajat, joht. Airi Lahtinen. 

La 10.12. klo 18 Joululevyn julkistamiskonsertti Roihuvuoren 
kirkossa. 
Hämäläisen Osakunnan Laulajat, joht. Esko Kallio. 
Kolehti ovella kirkon soitinrahaston hyväksi. 
Myynnissä kuoron uusi joululevy.

Pe 16.12. klo 18 Itä-Helsingin musiikkiopiston joulukonsertti 
Laajasalon kirkossa, Reposalmentie 13.  
Helsingin lapsijouset ja viikarit. 

Ma 19.12. klo 19 Itä-Helsingin musiikkiopiston puhallinorkesterin 
joulukonsertti 
Laajasalon kirkossa. 

La 24.12 klo 23 Jouluyön musiikki Roihuvuoren kirkossa
Riitta-Leena Sihvola, Hannele Filppula, Hanna Varis ja lauluryhmä. 
Konsertteihin on vapaa pääsy.

Kirkkoherra
Kaskinen Timo Pekka ..............................09 2340 5710

Papit
Laaksonen Kari,  
Laajasalon aluekappalainen ....................09 2340 5716 tai 050 556 2526
Sihvola Riitta- Leena,  
Roihuvuoren aluekappalainen ...............09 2340 5776
Ek Markus  .................................................09 2340 5726
Ensio Klemi ................................................09 2340 5736
Mällinen Tiina-Mari  ...............................09 2340 5766
Vaulas Arja .................................................09 2340 5756 tai 050 596 8858

Diakoniatyöntekijät
Juvonen Hannele, Roihuvuori ................09 2340 5718
Korhonen Eea, Roihuvuori ......................09 2340 5728
Mero-Hiltunen Anni, Laajasalo ............09 2340 5748
Selin Kristiina, Laajasalo.........................09 2340 5738

Kanttorit
Filppula Hannele, Roihuvuori ................09 2340 5717
Kujansuu Tomi, nuorisotyö ....................09 2340 5737
Niva-Vilkko Päivi, Laajasalo  ..................09 2340 5727

Lapsityöntekijät
Meriläinen Päivi, tiiminvetäjä ...............09 2340 5703
Etäniemi Auli,  
Tammisalon iltapäiväkerho  ...................09 2340 5724
Huuskonen Briitta,  
Tammisalon päivä- ja iltapäiväkerho ...09 2340 5723
Juvonen Laura, pyhäkoulusihteeri ........09 2340 5773
Kujansuu Virpi,  
Laajasalon päivä- ja iltapäiväkerho .......09 2340 5753
Laakso Heidi,  
Laajasalon päivä- ja iltapäiväkerho .......09 2340 5733
Lamberg Riina,  
Laajarannan päiväkerho  .........................09 2340 5743
Savolainen Tarja,  
Roihuvuoren päiväkerho  ........................09 2340 5763
Nuorisotyöntekijät
Anttila Marko, tiimivetäjä, poikatyö  ...09 2340 5707 tai 050 384 9055
Lavonen Saila, tiiminvetäjä, tyttötyö ...09 2340 5722 tai 050 353 7979
Niiles Jaakko ..............................................09 2340 5707 tai 050 552 4711

Suntiot
Keränen Pekka, pääsuntio .......................09 2340 5715
Eskelinen Harri, Laajaranta  ...................09 2340 5770
Krigsholm Maarit, emäntä,  
Roihuvuoren kirkko .................................09 2340 5720
Maijanen Jouni, Laajasalon kirkko .......09 2340 5730
Moilanen Raili, Roihuvuoren kirkko ....09 2340 5751
Mähönen Merja, Laajasalon kirkko ......09 2340 5750
Ottman Leena, Laajasalon kirkko .........09 2340 5760
Kuparinen Marja-Liisa,  
Roihuvuoren kirkko .................................09 234 05740
Pöllänen Kerttu, Tammisalon kirkko  ..09 2340 5790 tai 050 380 1610

Muut työntekijät:
Kiiski Jaana, seurakuntasihteeri ............09 2340 5712
Luumi Johanna, tiedottaja ......................09 2340 5713

Päivystävä pappi ........................................09 2340 5702
Roihuvuoren kirkko .................................09 2340 5720
Tammisalon kirkko ..................................09 2340 5790
Laajasalon kirkon vahtimestarit  ...........09 2340 5757
Laajaranta  ..................................................09 2340 5770
Marjaniemen seurakuntakoti ................09 2340 5715

Sähköpostit: etunimi.sukunimi (at)evl.fi
roihuvuori.srk@evl.fi
www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori

Joulun sävelet

Puhelinluettelo...........................................................................................

Hämäläisen osakunnan Laulajat 
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M
arko Anttila

Kirkkoherra Timo Pekka 
Kaskiselle ja kirjailija An-
na-Mari Kaskiselle joulu 
on työntäyteistä, mutta 
mieluisaa aikaa. Kristuk-
sen syntymäjuhlaa viete-
tään paitsi seurakunnan 
myös suvun ja ystävien 
kanssa.

Kaskisten joulu

– Kuusi haetaan itse, sahan ja lu-
van kanssa, Timo Pekka hymyilee.

Kaskisten vanhimmat lapset 
ovat jo muuttaneet pois kotoa, mut-
ta joulun aikaan perhe kokoontuu 
yhteen. Kuopuksen, Elisen, myötä 

joulussa on vielä lapsenriemua.
– Joulu on Lapsen ja lasten juh-

la, Timo Pekka toteaa.
– Joulua on hyvä valmistaa lap-

sille ja lasten kanssa, samalla se 
antaa aikuisille lahjan raottamal-

la verhoa omaan sisäiseen lapseen. 
Evankeliumissa on ajatus lapsen-
kaltaisuudesta. Usko ei ole ensi-
sijaisesti järjen ja tietämisen asia 
vaan sydämen asia, usko ulottuu 
olemisen ytimeen.

Joulun moniulotteisuus 
puhuttelee 
– Joulukertomus on kristinuskon 
suuri aarre, sillä siihen on helppo 
samastua oli vakaumus mikä hy-
vänsä. Esiin voi nostaa vieraanva-
raisuuden, lapsen kunnioittamisen 
tai eri kansallisuuksien kohtaami-
sen teemat. Kertomus on kaunis 
ja jännittävä, täydellinen draama, 
jossa on hyvää ja pahaa, odotus-
ta ja uhkaa. Siinä on mukana myös 
tavallisia ihmisiä, jotka eivät tie-
dä olevansa osa suurta kertomus-
ta, Anna-Mari sanoo ja hymyilee: 

– Kristitty näkee kertomukses-
sa ihmiskunnan suurimman asian: 
Jumalan Poika tuli koko maailman 
Vapahtajaksi. Olen onnellinen, että 
se tapahtui niin suloisesti.

Tänä jouluna Laajasalon ja Roi-
huvuoren kirkkojen joulujuhlissa esi-
tetään draamallista joulukertomus-
ta, jonka Anna-Mari on punonut tu-
tun Jouluyö, juhlayö -laulun ympäril-
le. Seurakunnassa on tiedossa myös 
monta muuta jouluista hetkeä. 

– Joulu on kirkkovuoden suur-
ta juhlaa.Pappina ollesani olen ai-
na pitänyt periaatteenani lähteä 
kaikkiin joululujuhliin, joihin kut-
su käy, Timo Pekka kertoo. 

– Joulu on asioiden ytimessä. Ju-
mala rakentaa yhteyttä ihmiskun-
taan ja kutsuu meitä yhteyteen, 
kohtaamaan toinen toisiamme.

Hanna-Kaisa Hartala

Kirkkoherran eläkepäivät
Olemme käyneet myös heidän luo-
naan, Jannen perheen luona Tu-
russa, Minnan perheen luona Eng-
lannissa Oxfordissa ja Jaakon luo-
na hänen vaihto-oppilasaikanaan 
Yhdysvalloissa, Rochesterissä. Sa-
malla kävimme myös New Yorkis-
sa. Tuskin muuten olisi tullut läh-
dettyä niin kauas.

Välillä Matti Malmivaara on 
joutunut yllättäen metsurin töihin.

– Kesät olemme viettäneet su-
kumme mökillä Kiuruvedellä. Vuo-
den 2010 myrkyissä kaatui kymme-
niä puita saarellamme. Silloin sain 
harjoitella metsurin hommia, jot-
ka vieläkin ovat kesken. Suuret pöl-
likasat odottavat vieläkin kirvestä.

Pappi on pappi eläkkeelläkin. 
Välillä kutsu käy papin tehtäviin.

– Olen jatkanut sotainvalidien 
veljesliiton Helsingin piirin luot-
tamuspappina ja jonkin aikaa ollut 
myös Herättäjä-Yhdistyksen alue-
työssä Helsingin alueella, viimek-
si Laaajasalon kirkossa Herättäjän 
kirkkopyhänä ja joskus kauempa-
nakin. Sukulaisten perheetkin ovat 
tarvinneet pappia. Olemme iloin-
neet uusista sisarustemme lasten-
lapsista, joiden kastejuhlissa saim-
me menneenä kesänä olla mukana.

– Edellisen lisäksi 93-vuotias äi-
tini tarvitsee yhä enemmän apua. 
Yhteisvastuullisesti sisarusteni 
kanssa käymme häntä hoitamassa 
vuorollamme Kuopiossa. Ei ole tun-
tunut siltä, ettei meitä tarvita. Ai-
ka ei ole päässyt käymään pitkäksi.

Innokas laulaja
Musiikki on aina liittynyt läheises-

ti Malmivaaran perheen elämään. 
Matti Malmivaara on koko ikän-
sä ollut innokas kuorolaulun har-
rastaja.

– Varhaisessa nuoruudessa aloi-
tin koulun kuorossa laulamalla alt-
toa. Työelämän aikana muutamina 
ensimmäisinä vuosina yritin jat-
kaa kuoroharrastustani mm. Lau-
lumiehissä ja Kuoro 75: ssä, mut-
ta jouduin harrastuksestani luopu-
maan ajan puutteen vuoksi. 

Kuoroharrastus ei kuitenkaan 
päässyt kokonaan hiipumaan. Seu-
rakunnan piirissä Matti Malmivaa-
ra sai silloin tällöin osallistua juhla-
aikojen tilapäiskuoroihin.

– Noina vuosina, jolloin tapasin 
kuoroystäviäni, silloin tällöin mi-
nua houkuteltiin liittymään kuo-
roon. Tällainen kuoro oli silloi-
nen Vuosaaren Mieslaulajat, jos-
sa lauloi entisiä laulumiesajan ys-
täviäni. Tämä kuoro jatkoi kahden 
kuoron yhdistettyä voimansa Hel-
singin Lauluveljet -nimisenä. Mo-
lemmat kuorot lauloivat Roihuvuo-
ren seurakunnan vuosittaisissa It-
senäisyyspäivän juhlissa ja Talvi-
sodan päättymisen muistojuhlis-
sa. Kuoron puheenjohtaja Unto 
Palminkoski tuli miltei joka ker-
ta luokseni ja kysyi minulta, enkö 
tulisi kuoroon laulamaan. Vastasin, 
ettei minulla ole mahdollista sitou-
tua työni vuoksi säännölliseen toi-
mintaan. Lopulta sanoin, että sit-
ten kun jään eläkkeelle, tulen.

Helsingin Lauluveljet pitivät 
huolen siitä, että lupaus tuli lunas-
tettua.

– Eläkkeelle siirtymiseni lähtö-

juhlassa paikalle marssi Helsingin 
Lauluveljien kvartetti ja lauloi ter-
vehdyksensä. Puheenjohtaja totesi 
laulun jälkeen: tervetuloa kuoroon. 
Siinä ei voinut muuta sanoa kuin 
että tulen. Kaksi vuotta olen nyt ol-
lut kuoron jäsen ja saanut osallis-
tua sen mukana kuoron harjoituk-
siin ja esiintymisiin, jopa kuorokil-
pailuunkin Espoossa. Viikkottaiset 
harjoitukset ja kuoroveljien tapaa-
miset ovat olleet virkistäviä. Liit-
tymistäni kuoroon en ole katunut.

Olette kaikki tervetulleita 
4.12.2011 klo 18 Laajasalon kirk-
koon adventtikonserttiimme. Lau-
lamme tuttuja joululauluja ja kuun-
telemisen lisäksi ainakin kahteen 
lauluun voitte silloin kanssamme 
yhtyä.

Valoa sydämiin
Tulevaisuuuteen Matti ja Liisa Mal-
mivaara suhtautuvat luottavaisesti.

– Yhtäkään päivää me emme voi 
elää etukäteen. Päivämme ovat Ju-
malan käsissä. Toivoisimme Liisan 
kanssa, että saisimme pysyä tervei-
nä ja elää vielä jonkin aikaa rakkait-
temme ja ystäviemme  kanssa. Tah-
toisimme nähdä lastemme lasten 
kasvavan ja nauttia heistä, seurata 
heidän elämäänsä ja olla sen verran 
kuin voimia riittää heidän kanssaan. 

– Adventti ja joulu tuovat pime-
nevään syksyymme ja talveemme 
valon. Niin myös ihmissydämeen. 
Mitä olisikaan elämämme, ellei sii-
hen paistaisi valo ylhäältä! 

Kiikari

Roihuvuoren seurakunnan pitkäaikainen kirkkoherra 
Matti Malmivaara on ollut eläkkeellä yli kaksi vuotta. 
Aikaa on ollut läheisille ihmisille, kuoroharrastukselle 
ja välillä metsätöihinkin.

Matti ja Liisa Malmivaaralle eläkepäivät ovat antaneet mahdollisuuden viettää 
aikaa läheisten ihmisten parissa. Eläkkeellä on aikaa myös kuoroharrastukselle.

Nuorena perheenä Kaskiset muut-
tivat Australiaan ja ensimmäinen 
joulu siellä jäi erityisesti mieleen:

– Emme tunteneet ketään, mut-
ta eräs perhe kutsui meidät viet-
tämään joulua kotiinsa. Suomes-
sa joulua juhlitaan yleensä tiiviisti 
perheyhteisössä, mutta omaan jou-
luumme olemme halunneet omak-
sua tuon perhepiirin laajenemisen.

Kaskiset ovatkin lukemattomia 
kertoja aloittaneet joulunsa yhtei-
sellä jouluaterialla Vivamossa ja 
jatkaneet sitä ystävien ja sukulais-
ten kanssa omassa kodissaan.

– Lapset ovat pienestä asti 
iloinneet siitä, että tulee vieraita. 
Olemme kokoontuneet monenlai-
sella joukolla. Meidän jouluumme 
on kuulunut sama yllätyksellisyy-
den elementti kuin ensimmäiseen 
jouluun, Anna-Mari nauraa. Jota-
kin muuttumatonta jouluissa kui-
tenkin on:

Kaskisen perheen joulunviettoon kuuluu sekä kotiväkeä että vaihteleva määrä jouluvieraita. Kuvassa Timo Pekka, Anna-Mari, 
Elise, Elias ja Eveliina Kaskinen. Kuvasta puuttuu Porissa asuva vanhin tytär Katja-Maaria.

– Runsaat kaksi vuotta ovat men-
neet nopeasti. Tekemisestä ei ole ol-
lut puutetta. On ollut aikaa tehdä si-
tä, mikä työkiireiden aikana jäi räs-
tiin. Omakotitalossa riittää töitä.

Myös lapsenlapsille on ollut 
enemmän aikaa kuin kiireisinä työ-
vuosina.

– Lastenlapsia olemme Liisan 
kanssa hoitaneet silloin tällöin. 
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Palveluterveisin
Aniara Larmala  040 777 8774
aniara.larmala@huom.fi
facebook.com/aniaran.asuntomyynti

Harkitsetko
asuntosi myyntiä?

hyvät myyntitulokset,
tyytyväiset asiakkaat

Luotettava & tehokas

Saat asunnostasi luotettavan 
hinta-arvion ja kilpailukykyisen 
välitystarjouksen ilman velvoitteita.    
Soita ja sovi tapaaminen kanssani!

Kauppa käy hyvin! Etsin kiireellisesti
myyntiin kaiken kokoisia koteja tällä alueella.

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Mannerheimintie 27, 00250 Helsinki
Välityspalkkio 4,9 % (sis. alv. 23 %) kohteen velattomasta kauppahinnasta tai sop. muk.
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Media Missio ja me
Useimmat meistä huomasivat muutama viikko sitten ympäristöömme ilmesty-
neet mainokset muutoksen mahdollisuudesta. Kysymyksessä oli Media Missio, 
jonka julisteissa eri ihmiset kertoivat elämässään tapahtuneesta muutoksesta 
parempaan.

Media Mission toimistoon on 
otettu yhteyttä lokakuun puolivä-
liin mennessä seuraavasti: 
kirjatilauksia puhelimitse ja  
netin kautta 9 051, 
yhteydenottoja Mission toimistoon 
10 023. 
Muita aktiviteettejä ovat 55 119 
muutostarinaa katsottu 
YOUTUBE:ssa ja 111 763 uutta 
kävijää Mission internet-sivuilla eli 
yhteensä 176 905 kappaletta.

Mediamissio toteutettiin koko 
pääkaupunkiseudulla. Julistei-
den lisäksi siihen liittyi myös te-
levisiomainoksia ja radio-ohjelmia 
sekä kampanjan omat verkkosivut 
http://www.mahdollisuusmuutok-
seen.fi/ Mediakampanja toimi si-
ten, että ilmoitusten ja mainosten 
pohjalta asiasta kiinnostuneet ih-
miset saivat tilata itselleen ilmai-
sen kirjan, joka toimitettiin heille 
henkilökohtaisesti kotiovelle. Kir-
ja sisälsi erilaisten ihmisten oma-
kohtaisia kertomuksia siitä, kuin-
ka usko Jumalaan oli tuonut muu-
tokseen heidän elämäänsä. Kir-
jojen kanssa ihmisille annettiin 
myös henkilöhaastatteluja sisäl-
tänyt DVD ja esitettiin kutsu mu-
kaan seurakuntaan.

Media Mission suunnittelu ja 
rakentaminen alkoi pari vuotta 
sitten. Luterilaisille seurakunnil-
le kutsu liittyä mukaan tuli pal-
jon myöhemmin. Seurakuntam-
me päätti syyskesällä lähteä teke-
mään yhteistyötä Mission kans-
sa, mutta varsinaisia järjestäjiä 
emme olleet. Saimme hoitaa yh-
teydenotot eli kirjojen jakelun ja 
seurakuntaan kutsumisen alueel-
lamme.

Kirjakuriirit liikkeellä
Sadat vapaaehtoiset päivystivät 24 
tuntia vuorokaudessa mission kes-
kuksessa ja ottivat vastaan kirjati-
lauksia, jotka välitettiin yli 70 mis-
sion järjestäjätahon hoidettaviksi. 
Kussakin seurakunnassa tai järjes-
tössä toimii missiokoordinaattori, 
joka hoiti yhteydet Mission toimis-
toon ja järjesteli vapaaehtoisten 
työskentelyä. Roihuvuoren seura-
kunnassa toimi 21 kirjakuriiria ja 
pari henkilöä toimi vapaaehtoise-
na puhelinkeskuksessa. 

Varsinainen mediakampan-
ja toteutettiin 15.9.–15.10. Kir-
jojen toimittamisen jälkeen teh-
dään vielä kirjoja saaneille kyse-
ly. Kysely tehdään myös niille, jot-
ka ovat tilanneet kirjan  interne-

tin kautta ja joille se on toimitet-
tu postilähetyksenä. Kysely pyri-
tään hoitamaan samojen ihmis-
ten toimesta, jotka olivat kirjoja 
jakamassa. Kirjoja vastaanotta-
neille on seurakunnassa suunnit-
teilla yhteisiä tilaisuuksia ja pien-
ryhmätoimintaa.

Juha Viljanen 
Roihuvuoren seurakunnan 

missiokoordinaattori

M
arko Anttila

M
edia M

issio

Juha Viljanen toimi Roihuvuoren seurakunnan missiokoordinaattorina, jonka teh-
tävänä oli hoitaa yhteydet Mission toimistoon ja ohjata oman seurakunnan noin 
23 vapaaehtoista Mission erilaisissa tehtävissä.
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Vuorovesi
Luottamus – Joulun suuri lahja 
Vaikuttavasta ideologiasta 
tai historian kulkuun vaikuttanees-
ta liikkeestä puhutaan joskus ”suu-
rena kertomuksena”. Kristillinen 
usko on ollut yksi näistä suurista 
kertomuksista. Sen vaikutus ihmis-
kunnan historian kulkuun on ollut 
mittaamaton. Joskus kyllä puhu-
taan, että suurten kertomusten ai-
ka on peruuttamattomasti ohi. Ih-
miselämään vaikuttavat enemmän 
”pienet kertomukset”. Niin tai näin, 
kertomuksia säilyy halki vuosisato-
jen ja uusia syntyy. Ihminen on ker-
tova ihminen. Monesti vain kerto-
muksen kautta ymmärrämme asi-
oiden kulkua ja merkitystä.

Lyhin löytämäni määritelmä 
kertomuksesta on: Kertomus on 
muutoksen kuvaus. Kun elämäs-
sä tapahtuu muutos, se purkautuu 
kertomukseksi. Muutos luo kerto-
muksen. Muutoksesta on kerrotta-
va muille. Mitä suurempi muutos, 
sen suurempi tarve kertoa siitä.

Joulu kertoo meille muutokses-
ta. Joulun kertomus, joulun sano-
ma, on kertomusta perusteellises-
ta muutoksesta Jumalan ja ihmis-
ten välisessä suhteessa. Se on myös 
kertomus muutoksesta ihmisten 
välisissä suhteissa. Jotakin, mitä oli 
vuosisatoja odotettu, alkoi toteuta: 
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, 
näkee suuren valon.” ”Minä ilmoi-
tan teille suuren ilon, joka on tule-

va kaikelle kansalle.” Maailma alkoi 
– aivan konkreettisesti ja historial-
lisesti – muuttua.

Mutta kertomus myös luo ja yllä-
pitää muutosta. Kirjailija Kjell Wes-
tö sanoo erään kirjansa päätöslu-
vussa: ”Kertomus on tie.” Kertomus 
näyttää meille, mihin meidän tulee 
kulkea, mihin olemme kulkemassa 
ja millä tiellä olemme. Joulun kerto-
mus on meille tie, joka näyttää, mi-
hin suuntaan meidän pitäisi kulkea, 
Jumalan kanssa ja toistemme kans-
sa. Tien nimi on usko. Monelle on 
tuttu Heprealaiskirjeen lause us-
kosta: Usko on luja luottamus sii-
hen, mitä toivotaan; nykykäännök-
sen mukaan: ”Usko on sen todelli-
suutta, mitä toivotaan.” Usko on va-
kuuttuneisuutta sellaisen olemassa-
olosta, mitä emme näe. Usko on vii-
me kädessä luottamusta, yksinker-
taista luottamusta.

Kristillinen usko on muutta-
nut maailmaa. Se on muuttanut si-
tä eniten siellä, missä yksityinen ih-
minen on sisäistänyt uskon ja luot-
tamuksen. Luottamus ihmisten kes-
ken rakentaa luottamusta myös tu-
levaisuuteen, se on ainutkertainen 
voimavara.

Joitakin vuosia sitten julkais-
tiin kaikkia Euroopan maita koske-
vat hyvinvointitutkimus. Oli tutkit-
tu, löytyisikö yhdistäviä tekijöitä yh-
teiskunnalliselle menestymiselle ja 

hyvinvoinnille. Selittäviä tekijöitä 
ja arvoja oli moniakin.  Mutta löy-
tyi yksi arvo, joka oli yhteinen siel-
lä, missä hyvinvointia luotiin. Kaik-
kein ratkaisevin arvo oli tutkijoiden 
yllätykseksi ”pehmeä” arvo. Se oli 
ihmisten välinen luottamus. Ihmis-
ten välinen luottamus syntyy siel-
lä, missä on ihmisten välinen tasa-
arvo. Hyvää elämää lisäävä luotta-

mus toteutuu ennen muuta yksityis-
ten ihmisten välillä, ei niinkään ins-
tituutioiden välillä. Tutkimus kertoi, 
että ihmisten välinen luottamus Eu-
roopassa on suurinta pohjoismais-
sa ja Hollannissa. Mitä etelämmäksi 
mennään, sitä heikompaa on ihmis-
ten keskeinen luottamus.

Siellä missä luotetaan, kasvaa 
avoimuus, kasvaa sananvapaus, val-

litsee inhimillisyys. Luottamus on 
meille annettu lahja ja tehtävä. Raa-
matun sanoin: Jokainen hyvä lah-
ja – siis myös luottamus – tulee Ju-
malalta. Jouluna saamme ja annam-
me lahjoja. Uskoa ja luottamusta pa-
rempaa lahjaa emme voi saada em-
mekä antaa.

Pertti Luumi

Minun kirkkoni

M
ar

ko
 A

nt
til

a

Se
pp

o 
Pa

ld
an

iu
s

1. Miten kauan olet ollut työssä San-
tahaminassa? Miten aikanaan pää-
dyit sotilaspapiksi?
Olen toiminut sotilaspappina kohta 
kaksikymmentäkolme vuotta. Aiem-
min olin seurakuntappappina Helsin-
gin Tuomiokirkossa. Tuomiokirkko-
seurakunta käsitti tuolloin vain Tuo-
miokirkon lähiympäristön, Kruunun-
haan, Katajanokan ja Kluuvin.  Halu-
sin vaihtelua seurakuntapapin työ-
hön ja hakeuduin avoinna olevaan so-
tilaspapin virkaan. Ajattelin olla kol-
me vuotta Puolustusvoimissa ja sit-
ten palata takaisin, mutta tämä vaih-
telunhakuretki on venähtänyt pari-
kymmentä vuotta pidemmäksi. Välil-
lä olin viisi vuotta Merivoimien pap-
pina Upinniemessä, mutta muutoin 
olen ollut pääosin Santahaminassa.

2. Mitä kaikkea työhösi kuuluu?
Itseasiassa kaikkea sitä, mitä papin 
työhön muutoinkin, maalla ja merel-
lä, harvemmin ilmassa. Kenttähar-
tauksia, kirkkohetkiä, metsäkirkko-
ja, kenttäehtoolisia, kirkollisen alan 
opetusta, sotilasrippikoluja, sielun-
hodollisia keskusteluja, kasteita, häi-
tä hautajaisia, kriisitukea, kirkollisen 
alan reserviläisten koulutusta sodan-
ajan tehtäviinsä jne. Tuen myös mui-
hin uskontoihin kuuluvia, mm mus-
limeja, heidän erityiskysymyksissään. 
Merivoimissa ollessani olin mukana 
merkadettien koulutuspurjehduksil-
la, jotka kestivät useita viikkoja.

3. Mitä itse pidät tärkeimpänä teh-
tävänäsi?
Ajattelen, että sielunhoito ja saatavil-

la olo sielunhoidollista tukea ja kes-
kustelua varten on erityinen paino-
pistealue. Monia helpottaa tietoisuus 
siitä, että tarvittaessa on mahdollista 
päästä ”matalan kynnyksen yli” luot-
tamukselliseen keskusteluun, purka-
maan paineitaan ja ahdistustaan. Eri-
tyisen tärkeää läsnäolo ja tuki on sil-
loin, kun varusmies tai henkilökun-
taan kuuluva on kuollut.

4. Miten aktiivisesti varusmiehet 
osallistuvat hartuksiin ja jumalan-
palveluselämään?
Hartaudet, alokkaiden tulojumalan-
palvelukset ym kirkollinen työ on 
palvelusta kaikille ev.-lut ja ortodok-
siseen kirkkoomme kuuluville. Kyl-
lä siis sotaväen hartaustilaisuuksissa 
on runsaasti seurakuntaa. Kirkkoon 
kuulumattomat, saavat halutessaan 
vapautuksen kirkollisesta työstä.

5. Oletko havainnut varusmiehis-
sä muutosta niinä vuosina kun olet 
työskennellyt sotilaspappina?
Ehkä voisin mainita sen, mistä julki-
suudessa on ollut puhetta, että tietyn-
lainen lyhytjännitteisyys on jonkin-
verran lisääntynyt ja arkielämän sie-
toyky on vähentynyt. Joitakin ahdis-
taa erityisesti sääntöihin alistuminen.

6. Mikä on itsellesi tärkeä kirkkora-
kennus? Miksi?
Tärkeä kirkkorakennus on esim Laa-
jasalon uusi viihtyisä kirkko, jota seu-
rakuntalaiset odottivat pitkään. Sinne 
mekin Santahaminasta silloin tällöin 
tulemme. Laajasalon kirkon pihassa 
olen myös useana ”Euron-päivänä” 

ollut loimuttamassa lohta. Mutta it-
selleni erityisen rakas on Huopalah-
den punainen puukirkko, jonka koen 
kotikirkokseni. Siellä minut on mor-
siameni kanssa vihitty, kaikki kol-
me tytärtäni kastettu ja konfirmoitu. 
Olen saanut siellä kastaa myös kaksi 
tyttärentytärtämme. Ja nyt tästä kir-
kosta on äiti-lapsi-kerhojen myötä tu-
lossa myös näille haagalaisille lasten-
lapsilleni rakas paikka. Jos minua nä-
kyy vain harvoin Roihuvuoren juma-
lanpalveluksissa, niin se johtuu tuos-
ta Huopalahden punaisesta puukir-
kosta.

7. Miten Santahaminan varuskun-
nassa vietetään joulun aikaa? Jää-
vätkö monet varuskuntaan yli jou-
lun?
Varuskunnassa on aina, myös joulu-
na paikalla ns virka-apu osasto ja var-
tiotehtävissä oleva osasto. Vanha hy-
vä perinne on, että jouluaattona ryk-
mentin komentaja käy yhdessä pa-
pin kanssa tervehdyskäynnillä kai-
kissa niissä työpisteissä, joissa hen-
kilökuntaa ja varusmiehiä on palve-
luksessa. Yksi näistä pisteistä on Pää-
vartio Mariankadulla. Siellä kuun-
nellaan joulurauhan julistus Suomen 
Turusta ja juodaan joulukahvit pai-
kalla olevien vartiomiesten kanssa. 
Iltapäivällä kokoonnutaan Santaha-
minan muonituskeskukseen nautti-
maan yhteinen jouluateria. Jouluate-
rialla luen myös jouluevankeliumin. 
Viime vuosina varusmiesten joukir-
kot on pidetty joulua edeltävällä vii-
kolla metsäkirkossa sotaharjoituksen 
päätökseksi.

8. Mitä haluaisit toivottaa nuorille 
varusmiehille joulun aikaan?
Joulu on hyvän tahdon, rauhan ja hy-
vän mielen juhla. Toivotan siis Sinul-

le ja läheisillesi hyvää tahtoa! Toivo-
tan sekä ulkoista, että sisäistä rau-
haa! Toivotan hyvää mieltä! Ja Juma-
lan Siunausta!

Sotilaspapin tärkein tehtävä on olla saatavilla silloin, jos joku tarvitsee sielunhoi-
toa tai keskustelutukea.


