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Paaston tielle
Vuoden 2012 YhteisVastuukeräYs on käynnissä. Keräyksen 

tuotto jaetaan tälläkin kerralla kotimaisen ja ulkomaisen 

avustustyön kohteiden kesken. Varoja kerätään pienlainatoi-

mintaan Ugandassa ja ylivelkaantuneiden auttamiseksi pe-

rustetulle Takuusäätiölle Suomessa. Ulkomaisen avun saattaa 

perille Kirkon ulkomaanapu Luterilaisen maailmanliiton ja pai-

kallisten kirkkojen organisaatioiden kautta. 

Kirkon ulkomaanapu perustettiin sotien jälkeen kanavoimaan 

perille Suomeen ulkomailta lähetettyä apua. Etenkin Ameri-

kan luterilaiset ja Englannin anglikaanit auttoivat meitä hyvin 

avokätisesti. Tämä välillä unohtuu, luullaan, että suomalaiset 

ovat aina vain auttaneet itse itseään.

Yhteisvastuukeräys toteutuu paastonaikana. Luopumiseen ja 

elämän yksinkertaistamiseen kutsuva paasto ja keräys tuke-

vat toisiaan ja muistuttavat Jeesuksen opetuksesta: antaes-

saan saa ja kadottaessaan löytää. Elämän rauhoittaminen ja 

esimerkiksi hankintojen siirtäminen luovat tilaa tärkeimmille 

asioille, kuten ihmissuhteiden hoitamiselle. 

Sosiaaliset mediat tarjoavat verrattoman väylän löytää yhte-

yksiä ja elvyttää vanhoja ystävyyssuhteita. Jo lähellämme elä-

viin ystäviin ja sukulaisiin yhteyden ottaminen ei edellytä edes 

etsimistä, ryhtyminen riittää. Vähemmän kiirettä, enemmän 

kohtaamista - vähemmän tarvitsemista, enemmän antamis-

ta – vähemmän asioita, enemmän merkityksiä. Paastonaika 

luo edellytyksiä etsiä elämässä olennaista, joka tavallisessa 

arjessa helposti hukkuu. Paasto ja rauhoittuminen tekevät ti-

laa myös rukoukselle. Rukous voi olla eletyn elämän suunnan 

miettimistä sekä läheisten ja ystävien siunaamista.

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja

kirkkoherra
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Traaginen menneisyys varjostaa ugandalaisia

Yhteisvastuu 2012 
auttaa uuteen alkuun

Yllättävä elämänmuutos voi syöstä 
kenet tahansa velkakierteeseen. 

– Kun ihmisen luottotiedot me-
nevät, he eivät saa lainaa mistään. 
Juuri näille vähempiosaisille ja ta-
loudellisessa ahdingossa oleville ih-
misille Takuusäätiö myöntää halpa-
korkoisia pienluottoja. 

Myös yllättäviin kertaluontoi-
siin tilanteisiin myönnetään laino-
ja. Kyseessä voi olla vuokravakuus 
tai välttämätön kodinhankinta, ker-
too seurakuntamme diakoni ja Yh-
teisvastuukeräyksen keräyspäällik-
kö Eea Korhonen.

Ylivelkaantuneet olivat Yhteis-
vastuukeräyksen kohteena viimek-
si 20 vuotta sitten. Silloin perustet-
tiin Takuusäätiö.

Yhteisvastuukeräyksessä pienel-
läkin panostuksella voit auttaa ke-
räystä ja asiat voivat olla toisin. Ole 
arkienkeli ja tule mukaan tekemään 
hyviä töitä tai lahjoita yhteisvastuu-
keräykseen. 

– Jokainen voi osallistua kerä-
ykseen itselle sopivalla tavalla. Voit 
toimia lista- tai lipaskerääjänä tai 
tulla mukaan johonkin tapahtu-
maan. Tehtäviä on monenlaisia.  

Olet mukana pienelläkin panostuk-
sella, uskoo Korhonen. 

Roihuvuoren seurakunnassa toi-
mii Yhteisvastuun työryhmä, joka 
miettii vuoden tapahtumat ja suun-
nittelee keräyksen kulun alueellam-
me. Luvassa on niin talvitapahtu-
maa, virsilauluiltaa kuin konsert-
tiakin.

Nuorten yksinäisyyden 
torjuminen

Vuoden 2011 Yhteisvastuukeräys 
torjui nuorten yksinäisyyttä Suo-
messa Ja Mosambikissa. Eea Kor-
honen kiittää viime vuoden yh-
teisvastuukeräykseen osallistunei-
ta. Keräystuotto oli hyvä, yhteensä 
21 287,17 euroa. Roihuvuoren seu-
rakunnan käyttöön jäävä osuus oli 

10 prosenttia tästä tuotosta. Varat 
käytettiin yksinäisten nuorten ta-
voittamiseen kouluissa.

– Pidimme nuorille  kouluissa 
päivystyksiä, perustimme sählyker-
hon ja projektin yksinäisten nuor-
ten tavoittamiseksi, kertoo nuoriso-
työntekijä Jaakko Niiles.

Kiikari

Keräyslistoja saa Roihuvuoren alueella 
Eeva Silvennoiselta 09 323 4511 ja 
Laajasalon alueella Marjatta Laitilalta 
040 587 5459 marjattalaitila@hotmail.
com. Jos haluat lisätietoja tai osallistua 
keräystoimintaan ota yhteyttä Yhteis-
vastuun keräyspäällikkö Eea Korhoseen 
050 3801564.

Elämä ja toimeentulo kylissä on rakennettava uudelleen. Kylien säästö- ja lainaryh-
mät toimivat myös henkisenä tukena jäsenilleen. 

n Lord s̀ Resistanse Army (LRA)-
kapinallisliikkeen silmitön terrori 
ajoi yli 1,8 miljoonaa ugandalaista 
evakkoleireille yli kymmenen vuo-
den ajan. Nyt evakkoleirien asuk-
kaat ovat palaamassa kotikyliinsä ja 
elämän aloittaminen tyhjästä ei ole 
helppoa.
n Henkiset traumat ja fyysiset vam-
mat piinaavat ihmisiä. Tiedot ja tai-
dot itsenäisen toimentulon hankki-
miseen puuttuvat.
n Yli 40 prosenttia Paderin alueen 
väestöstä Pohjois-Ugandassa elää 
köyhyydessä ja puhdasta vettä on 
vain puolella asukkaista. Lapsista 
80 prosenttia kärsii anemiasta.

Tämän vuoden 2012 yhteisvastuuvaroin Takuusäätiö käynnistää Suomessa pienluot-
tohankkeen, jonka tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista. Pohjois-Ugandassa 
Yhteisvastuu 2012 tukee ruohonjuuritason ryhmämuotoista pienrahoitustoimintaa 
eli kylien säästö- ja lainaryhmiä. Avun toimittaa perille Kirkon Ulkomaanapu.
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Jukka Vaulaste tuntee Roihuvuoren seurakunnan alu-
een kuin omat taskunsa. Toistakymmentä vuotta yh-
teisvastuukerääjänä ovat opettaneet, missä aukeavat 
ovet, missä kukkarot. Myös monta hauskaa sattumusta 
on mahtunut matkan varrelle.

Yhteisvastuukerääjä  
Jukka Vaulaste on odotettu vieras

                            

    
 E

ur
on

 päivä

LAAJASALON KIRKOSSA  
Reposalmentie 13

LA17.3. klo 11-15 YHTEISVASTUURIEHA

ARPOJA KIRPPIS LOIMULOHTA MAKKARAA  
KAHVIOSSA KEITTOA JA LEIVONNAISIA 

PAIKALLA PALOAUTO  TEMPPURATA  
PONIRATSASTUSTA (KLO 11-13.30)  

ONNENPYÖRÄ  ONGINTAA  
MUUTA PUUHAA KOKO PERHEELLE

Osallistua voit monella tapaa!
Sunnuntaina 19.2. Laajasalon kirkossa laskiaispullien myyntiä 
messun jälkeen. Messu alkaa klo 12.

Laskiaistiistaina 21.12 .klo 12–14 Roihuvuoren kirkolla 
Roihutupakahviossa tarjolla hernekeitto, leipä ja juoma neljällä 

 eurolla sekä kahvi ja laskiaispulla kahdella eurolla.  

Lauantaina 17.3. klo 11–15 Yhteisvastuurieha ”Euronpäivä” 
Laajasalon kirkolla.

Sunnuntaina 1.4.klo 14 ”Virsi vitosella”-toivelaulutilaisuus 
Roihuvuoren kirkossa. Toivevirsiä ja yhteisveisuuta.

Sunnuntaina 1.4. klo 18 Yhteisvastuukonsertti Laajasalon kirkossa. 
Esiintymässä mm. Könsikkäät, Tomi ja Virpi Kujansuu, sopraano Katri  

 Paukkunen ja Maiju Kauppinen, viulu sekä laulava pastori Markus Ek.  
 Ohjelmamaksu.

12.4. klo 18 ”Virsi vitosella”- toivelaulutilaisuus Laajasalon kirkossa. 
Toivevirsiä ja yhteisveisuuta.

Maanantaina 30.4. klo 11–14 Varaslähtö vappuun Laajasalon kirkol-
la. Mukavaa yhdessäoloa  ja grillailua leppoisissa vapputunnelmissa.

Sunnuntaina 6.5. klo 12 Yhteisvastuun kiitosmessu Laajasalon kir-
kossa.

Tilaisuuksien ja tapahtumien tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen.

ka tulee. Monesti on jo rahat valmii-
na ja kahvitkin keitetty, kun tulen 
ovelle, Jukka kertoilee.

– Joskus on pyydetty sisään, kun 
talossa on juuri paistettu pullaa.

Kerääjäkonkari on muodostanut 
myös omat keräyssysteeminsä: ke-
räyskohteen tiedot Jukka kiinnittää 
pahville, jonka toiselle puolelle hän 
teippaa keräyslistan. 

– Näytän pahvin ovella, ihmiset 
saavat siitä itse lukea kohteesta.

– Eri vuosien keräyssummat Juk-
ka on merkinnyt jämptisti omaan vih-
koonsa. Pikkurahoista ei ole kyse, sil-
lä mies on kerännyt vuosittain apua 
tarvitseville noin 1000–3000 euroa! 

Kummallisia kohtaamisia 
ja huippuhetkiä

– Kerääminen on hyvää ajankulua. 
Samalla saa liikuntaa ja tapaa ihmi-
siä. Ihmiset ovat yleensä mukavia ja 
juttelevat ovilla, Jukka toteaa, kun 

– Ihmiset ovat yleensä mukavia ja juttelevat ovilla, kertoo Roihuvuoren seurakunnan uskollinen yhteisvastuukerääjä Jukka Vaulaste.
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–Melkein koko Marjaniemen, puo-
let Tammisalosta, osan Roihuvuo-
resta, oman taloyhtiön Rudolfintiel-
lä ja sen lähialuetta Laajasalossa, lu-
ettelee Jukka, kun kysytään alueita, 
joilla hän yleensä kerää yhteisvas-
tuukeräystä. 

– Santahaminassakin olen ke-
rännyt. Silloin pääsin kulkuluvalla 
portista sisään.

Tämän lisäksi Jukka auttaa Eu-
ron päivässä ja leimaa keräyslap-
puihin Roihuvuoren seurakunnan 
keräysnumeroita. Suurin urakka on 
kuitenkin kulkeminen ovelta ovel-
le.

Kerääjäkonkari  
hallitsee systeemit

Yhteisvastuukerääjäksi Jukan in-
nosti hänen äitinsä Eeva Silven-
noinen, joka oli pitkään Roihuvuo-
ren seurakunnan yhteisvastuukerä-
yspäällikkö. Jukan keräysura alkoi 
1993 Hermannissa silloisen asun-
non nurkilla, mutta jatkui pian Roi-
huvuoren seurakunnan piirissä. 

– Kun ihmiset tulevat tutuik-
si, he odottavat omaa kerääjäänsä. 
Joskus joku muu on luvannut kerätä 
minun alueeni, mutta ihmiset ovat 
sanoneet antavansa rahat, kun Juk-

kysytään, mistä ihmeestä riittää 
potkua moisiin saavutuksiin.

Kummallisetkin kohtaamiset 
Jukka on ottanut tyynesti: 

– Kerran oven tuli avaamaan 
mies aataminasussaan. Hän pyysi 
kuitenkin sisälle ja keitti kahvit. Ra-
haakin sain, kun mies oli ensin kyl-
penyt.

– Joskus on käynyt niinkin, et-
tä samasta talosta on kerätty kah-
det ”kolehdit”: Joitakin vuosia sit-
ten olin menossa Matti Malmivaa-
ran kanssa keräämään Vuorenpei-
kontielle, ja hän tuli vähän myöhäs-
sä tapaamispaikalle. Minä olin eh-
tinyt jo lähteä ja aloittaa keräämi-
sen, Matti kulki perässä ja keräsi sa-
mat talot. Kumpikin meistä sai ra-
haa, Jukka muistelee.

– Ehkä ne ihmiset, jotka eivät an-
taneet rahaa minulle, eivät kehdan-
neet olla antamatta sitä kirkkoher-
ralle.

Roihuvuoren seurakunta on ollut 

monena vuonna keräämässä yhteis-
vastuulle myös Vermossa. Siellä Juk-
ka kerran puikahti lippaineen he-
vostalleille ja sai paitsi rahaa myös 
erityisen kokemuksen: 

– Pekka Korpi esitteli hevosen-
sa! 

Huippuhetkien lisäksi kerääjällä 
on omat haasteensa: 

– Moniin taloihin on laitettu 
ovikoodit, joten niihin ei enää pää-
se keräämään.

– Jukan on myös muistettava kä-
vellä hitaasti, sillä pintaverenkier-
ron häiriöt jaloissa vaikeuttavat 
liikkumista, Eeva huomauttaa Se-
kä Jukka että Eeva pitävät kuitenkin 
yhteisvastuukeräystä mielekkäänä 
vapaaehtoistyönä.  

– Keräys on ihmisille tuttu ja sii-
hen osallistutaan mielellään. Mo-
nesti on sanottu, että kiitos kun 
teette näin arvokasta työtä.

Hanna-Kaisa Hartala

Lahjoita  
keräykseen!
Nordea 
FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola-Pankki 
FI14 5000 0120 2362 28

Sampo 
FI81 8000 1600 0516 51

Handelsbanken 
FI81 3131 1000 4651 24

Aktia 
FI82 4055 0010 4148 41

Ålandsbanken 
FI53 6601 0002 2825 80

Muista mainita 
Roihuvuoren  
seurakunnan  
viitenumero:

308537
Keräyslupa 
2020/2011/2599
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Osakarinpuiston ”toisenlaiset frendit”  
ovat tavallisia seurakuntalaisia
Televisiossa jo kahden tuotantokauden verran pyörinyt 
Toisenlaiset frendit -sarja on tuonut koko kansan nähtä-
ville viiden kehitysvammaisen aikuisen arkea ja juhlaa.

Kamera on kiertänyt frendien koto-
na, töissä ja harrastuksissa. Katsojille 
on haluttu näyttää, ettei kehitysvam-
maisuus ole este normaalille elämäl-
le. Sarja on tähän mennessä paitsi 
noussut kansansuosioon myös voit-
tanut Kultaisen Venlan sekä saanut 
Vuoden tulppaani-tunnustuksen. 

– Meidän asukkaat seuraavat 
sarjaa mielellään. Sarja on tehnyt 
tunnetuksi kehitysvammaisten ih-
misten elämää, kertoo Oskarinpuis-
ton ryhmäkodin vastaava ohjaaja 
Elina Raike-Ojanen.

Vehreässä ympäristössä, me-
ren läheisyydessä Marjaniemessä 
kohoava oranssinkeltainen raken-
nus kätkee sisäänsä Oskarinpuiston 
ryhmäkodin sekä toimintakeskuk-
sen. Kokonaisuus on Helsingin Ke-
hitysvammatuki 57 ry:n omistama. 
Helsingin kaupunki hankkii palve-
lut ostopalveluna yhdistykseltä. 

Toimintakeskuksen tehtävä on 
ylläpitää kehitysvammaisten asiak-
kaittensa toimintakykyä yksilöllis-
ten tavoitteiden mukaisesti. Ryhmä-
koti puolestaan tarjoaa omat huo-
neet ja yhteiset oleskelutilat viidelle-

toista asukkaalle, jotka ovat iältään 
30-80-vuotiaita. Henkilökuntaa on 
talossa aina paikalla. Heidän tehtä-
vänään on tarjota yksilöllistä ohja-
usta ja tukea, jotta asukas selviytyi-
si mahdollisimman itsenäisesti ar-
kipäivän toiminnoista.

– Henkilökunta tukee asukkai-
den omia taitoja ja antaa heille mah-
dollisuuksia vaikuttaa omaan elä-
määnsä, kertoo Raike-Ojanen.

Osana seurakuntaa
Raike-Ojanen kertoo, että kymme-
nen toimintavuotensa aikana ryh-
mäkoti on asettunut osaksi Roihu-
vuoren seurakuntaa. 

– Ihan alkuajoista asti meillä on 
vuosittain käynyt kanttori ja pappi 
pitämässä Kauneimmat joululau-
lut. Asukkaillemme laulu ja musiik-
ki yleensä ovat hyvin tärkeitä, monet 
muistot tulevat juuri musiikin kaut-
ta. On hienoa, että seurakunnasta 
tullaan tänne, sillä esimerkiksi pyö-
rätuolin käyttäjille muualle lähtemi-
nen on hankalaa. 

Helsingin seurakuntayhtymällä 
on ollut oma pappi ja diakoni kehi-

tysvammaisille. Raike-Ojanen ker-
too huolestuneena, että yhteinen 
kirkkoneuvosto on esittämässä näi-
den toimien lakkauttamista.

– Tarkoitus olisi järjestää koko 
vammaistyölle yhteinen pappi. Ke-
hitysvammapuolella tarvitaan tiet-
tyä erityisosaamista, mikä saattaa 
tuossa suunnitelmassa helposti jää-
dä vähälle.

Kehitysvammaiset 
ihmiset yhteen
– Jatkuuhan Keva-kerho keväällä? 
huolestuu Ari Juhokas, ja onnek-
si jatkuu. 

Ryhmän vetäjä vaihtuu Kristiina 
Selinistä Anni Mero-Hiltuseksi, mut-
ta muita muutoksia ei ole tiedossa.

Keva on lyhennys sanasta kehi-
tysvammaisten kerho. Se on Roihu-
vuoren seurakunnassa jo vuosia toi-
minut kohtaamispaikka, jossa seu-
rustellaan, lauletaan, tehdään käsi-
töitä, pidetään hartaus, joskus ret-
keillään ja paistetaan makkaraa.

– On tärkeää, että on paikka, jos-
sa kehitysvammaiset voivat kokoon-
tua yhteen, kiittelee Raike-Ojanen 
Roihuvuoren seurakunnan järjestä-
mää toimintaa. 

Ryhmäkodin arkea  
ja juhlaa
Oskarinpuistossa vietetään juhlapy-
hiä yleensä koko talon väen voimin 
ja perinteitä ylläpitäen.

– Meillä on tapana laittaa pitkä 
pöytä hienolla kattauksella ja syödä 
hyvin, kertoo Raike-Ojanen.

Pääsiäisperinteisiin kuuluvat niin 
sulkaamunat, mämmi, pasha kuin 
virpojat ja pääsiäisaskartelutkin. 

– Ja Noita Nokinenä tulee radios-
ta, hihkaisee talon asukas Ari Juhokas.

Hengelliset asiat ovat läsnä juh-
lakausien ulkopuolella myös Oska-
rinpuiston ryhmäkodin arjessa.

– TV-jumalanpalvelus antaa 
usein rauhaa ryhmäkodin sunnun-
taiaamuihin. Valitsen sen aamuoh-
jelmaksi etenkin silloin, kun se on 
musiikkipainotteinen. Asukkaat 
tunnistavat virsiä ja laulavat niitä 

arjen helmiä

Roihuvuoren kirkon lähetyspiiriin on 
helppo tulla ja siellä on mukava olla. 

Vaikka ryhmässämme on monia ihmisiä, jotka ovat käyneet piirissämme  
jo vuosia, on siellä tilaa uusille ihmisille ja ajatuksille.  

Piirissä keskustelemme eri teemoista ja ajankohtaisista asioista  
- koemme, että jokaisen mielipide on tärkeä!  

Jutustelu sujuukin jouhevasti kuuman kupposen ja  
pienen purtavan siivittämänä. 

Mukavan hetken tuo myös tuttujen virsien veisaaminen.  
Elämme myös yhdessä nimikkilähettien kanssa ja jaamme heidän  

elämänsä ilot ja surut kirjeitä lukien  
ja muistamme heitä rukouksin.  

Onko lähetystyö lähellä sydäntäsi? 
TERVETULOA  

hiljentymään ja viihtymään kanssamme! 

 Ystävällisin terveisin 
Roihuvuoren seurakunnan lähetyspiirin väki

Voit tulla mukaan kirkon kerhosiivessä  
joka toinen tiistai pidettävään Lähetyspiiriin  

14.2., 28.2., 13.3. 27.3. 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5. klo 13. 
Piirin toiminnasta kertoo mielellään lisää 

Riitta-Leena Sihvola p. 09 2340 5776

mielellään, kertoilee Raike-Ojanen. 
Kirkosta oskarinpuistolaisille tu-

lee mieleen pappi, vihkiminen, kaste 
ja Jumalan Sana. 

– Häät, huokaa asukas Markku 
Knuuttila, kun hän saa esittää toi-
veensa kirkolle. 

Johon Elina-ohjaaja muistuttaa: 
–Morsian pitää hankkia itse, sitä ei 
saa kirkon puolesta.

Myös hautajaiset olivat haastat-
telupäivänä Oskarinpuiston asuk-
kailla hyvässä muistissa, sillä asuk-
kaat osallistuivat muutama päivä ai-
emmin asuintoverinsa hautajaisiin. 
Kuolleesta ystävästä on olohuoneen 
lipastolla valokuva, jota esitellään 
vierailijalle. 

Apua saaden ja antaen
Kuten TV-sarjan frendeillä, myös 
oskarinpuistolaisilla on jokapäiväis-
ten töiden ja askareiden lisäksi har-
rastuksia. Iltaisin ja viikonloppui-
sin käydään moninaisissa kerhoissa 
ja kokoontumisissa. Musiikki on lä-
hellä monen asukkaan sydäntä, sa-
moin kuin kädentaitokerhot. Yksilö-
lajeja, kuten uimista, asukkaat pää-
sevät harrastamaan henkilökohtai-
sen avun turvin. 

– Henkilökohtaista apua vapaa-

ajalle on nykyään saatavilla pari 
vuotta sitten voimaan tulleen laki-
muutoksen myötä.

Talon henkilökunnan on vaikeaa 
lähteä yhden asukkaan kanssa har-
rastamaan. 

– Henkilökohtaisen avun kanssa 
pääsee vaikka konserttiin tai kirk-
koon, iloitsee Raike-Ojanen. 

Yhteisvastuukeräyksen tapainen 
auttaminen ei ole vierasta oskarin-
puistolaisille. Markku Knuuttila on 
tiputtanut roponsa niin Suomen Pu-
naisen Ristin kuin sokeidenkin ke-
räyksiin. Apua tarvitseviksi ajatel-
laan ainakin sairaita, sokeita ja vas-
tasyntyneitä. Myös kirkossa kerättä-
vä kolehti on tuttu asia.

– Ulkomailla tarvitaan raha-
apua ja ruoka-apua. Rahalla saa vet-
tä ja vaatteita. Sitten eläisi pidem-
pään. Auttamisesta tulee hyvä mie-
li, tietää Ari Juhokas.

Riina Lamberg

Keva-kerho kerran kuukaudessa sun-
nuntaisin klo 15–16.30 Laajarannassa, 
os. Humalniementie 15. Kevään tapaa-
miset: 12.2., 18.3., 22.4. ja 27.5.  
Tiedustelut: diakoniatyöntekijä   
Anni Mero-Hiltunen p. 09 2340 5748.
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Marjaniemessä sijaitseva Oskarinpuistossa vietetään kirkollisia juhlapyhiä ja kunnioitetaan perinteitä.

Moni Oskarinkodin asukas harrastaa 
musiikkia.

Oskarinpuistossa pelataan paljon lau-
tapelejä. Pelin voi valita isosta lasikaa-
pista.

Kevään Perheleiri 11.–13.5. Korpirauhassa 
Perheleirillä on ohjelmaa koko perheelle. Luvassa on ulkoilua, saunomista, 
hartaushetkiä sekä ohjelmaa aikuisille ja lapsille. Leiripaikka on Korpirau-
han leirikeskus Siuntiossa. Leirimaksu sisältää täysihoidon, bussikuljetuk-
sen ja ohjelman. Leirimaksu: aikuiset 40 €, lapset alle 5 v. ilmaiseksi, lap-
set yli 5 v. 10 €, ja kolmannesta lapsesta alkaen 5 €. Leirille valituille lähe-
tetään kirje, josta selviää tarkemmat tiedot. Tiedustelut diakoniatyönteki-
jä Kristiina Selin, puh. 09 2340 5738. Leirillä ovat mukana myös diakonia-
työntekijä Eea Korhonen, lapsi- ja perhetyön pastori Marja Alftan sekä seu-
rakuntamme isosia. Leirille voi ilmoittautua 19.3.–13.4 välisenä aikana ne-
tissä tai lomakkeella. Lomakkeita saa osoitteesta (www.helsinginseurakun-
nat.fi/roihuvuori), sekä Roihuvuoren ja Laajasalon kirkoilta.
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Roihuvuori

Marja Alftan kulkee kirja 
kädessä kohti uutta työ-
paikkaansa Roihuvuoren 
kirkkoa. Hän on lukemis-
ta harrastava pappi, joka 
mieluusti viettää vapaa-
aikansa luonnossa.

Uusi pesti Roihuvuoren seurakun-
nan lapsityön pappina tuo muka-
naan uuden seurakunnan ja alueen, 
mutta työtehtävä on Alftanille en-
nestään tuttu. Hän on toiminut kas-
vatustehtävissä koko yhdeksän vuo-
tisen pappisuransa ajan.

– Olen tehnyt lasten kanssa töitä, 
aina pienistä lapsista rippikoululai-
siin saakka. Pappina olen toiminut 
Alppilassa noin viiden vuoden ajan. 
Kolme viimeistä vuotta olen vas-
tannut rippikoulutyöstä Tuomio-
kirkkoseurakunnassa. Sain kunni-
an aloittaa papin työni Ulvilan seu-
rakunnassa, silloisen kirkkoherran, 
nykyisen arkkipiispa Kari Mäkisen 
alaisuudessa, Alftan kertoo.

Papin työssä Alftan pitää eniten 
työn vaihtelevuudesta. 

– Roihuvuoren lapsityön toimin-
ta on minusta varsin vireää. Tänne 
on kiva tulla, ja odottelin töiden al-
kamista innolla, kertoo helmikuun 
alussa työnsä aloittanut seurakun-

tapastori ja jatkaa:  
– Myös vakinaisen viran saa-

minen oli mukavaa. Se ei ole kovin 
helppoa Helsingissä, Porista kotoi-
sin oleva Alftan tietää. 

Kohti yksinkertaista elä-
mää

Alftanin ensimmäinen saarna Roi-
huvuoren kirkossa ajoittuu laski-
aissunnuntaihin. Joulu on papeil-
le vuoden kiireisintä aikaa, mutta 
myös pääsiäisen aika on työntäyteis-
tä. Paastoa Alftan yrittää huomioida 
jollain tavalla arkielämässään.

– Paastonaikaan pyrin elämään 
kotona yksinkertaisemmin. Olen 
yrittäneet vaalia myös muina aikoi-
na yksinkertaisuutta ja hiljentymis-
tä. Pyrin tekemään omat kulutusva-
lintani harkiten, kertoo luonnosta ja 
globaaleistakin kysymyksistä, kuten 
ilmastonmuutoksesta, kiinnostunut 
Alftan.

– Vapaa-aikana liikumme paljon 
mieheni kanssa Viikin metsissä. Lu-
en myös paljon.

Minkä kirjan tuore työntekijäm-
me sitten viimeksi luki?

– Se oli Jari Tervon uusin, Lay-
la, kertoo lapsityön pappi iloisesti. 

Johanna Luumi

Uusi lapsityön pappi 
aloittaa Roihuvuoressa 

Paastonaika – hetki 
hiljentymiselle
Kirkkovuodessa on kaksi paas-
tonaikaa, jotka liittyvät vuoden 
suurimpiin kirkollisiin juhliin 
valmistautumiseen.

Paastonajat ovat adventista 
jouluun ja laskiaissunnuntaista 
pääsiäiseen.

Paastonaika on mahdolli-
suus hiljentyä ja hiljentää tahtia. 
Se kutsuu lähemmäs Jumalaa 
ja lähemmäs lähimmäistä. Mi-
kä täyttää elämäni ja ajankäyt-
töni? Onko jotain josta luopua, 
edes määräajaksi? Mihin käy-
tän vapautuneen ajan? Voisiko 
paastonaika viedä minut ”yti-
men” äärelle?

Tammikuisena sunnuntaina kohta-
sin messukävijöitä klo 10 messussa 
Roihuvuoren kirkolla ja klo 12 mes-
sussa Laajasalon kirkolla. Messun 
jälkeen he vastasivat seuraaviin ky-
symyksiin.
1. Miksi tulit messuun ?
2. Mitä jäi mieleen ?
3. Jos saisit muuttaa messussa jo-
tain, mikä se olisi?

Roihuvuori

Tuula Hakkarainen
1. Messussa tapaan tämän kylän 
väkeä. Tulen messuun myös kuu-
lemaan saarnaa ja musiikkia. Voin 
myös palvella erilaisissa tehtävissä, 
kuten tänään virsikirjojen jakami-
sessa messuun tulijoille.
2. Mieleeni jäi alttarin ääreen pol-
vistuneet ihmiset. Katselin erilaisia 
kengänpohjia ja tajusin että erilaisi-
na olemme tässä Jumalan edessä yh-

dessä. Mieleen jäi myös saarnan aja-
tus; Jeesus herättää uskon.
3. En halua oikeastaan muuttaa mi-
tään.

Eero Mikkola
1. Käyn säännöllisesti messussa ha-
kemassa elämääni voimaa. Haluan 
rauhoittua kirkossa.
2. Jäin miettimään uskon lahjaa.
3. Keventäisin, ilostuttaisin mes-
sua. Musiikkiin enemmän iloa ja 
elämänmyönteisyyttä. Tuntuu hy-
vältä, jos pappi hymyilee.

Kaija Orkomies
1. Tulen kirkkoon rauhoittumaan. 
Kirkolla tapaa ystäviä. Kirkkoon tu-
eleminen on hyvä tapa.
2. Mieleeni jäi uskon yksinkertai-
suus. Jos Jumala antaa kärsimyksen, 
Hän antaa myös lohdutuksen.
3. Kaipaan monipuolisuutta musiik-
kiin. Nyt oli ihanaa kitaransoittoa. 
Voisikohan messu olla joskus kesäl-

lä ulkona, esim. Roihuvuoren japa-
nilaisessa puutarhassa ?

Laajasalo

Ritva Pykäläniemi
1. Haluan tulla kuulemaan Jumalan 
sanaa, erityisesti saarnaa. Kirkossa 
tuntuu kuin Jumala olisi lähempä-
nä kuin muualla.
2. Musiikki jäi mieleen. Iloitsin kun 
käytettiin Messulaulut -kirjaa virsi-

Mitä mieltä messusta?

Ti
m

o-
Pe

kk
a 

Ka
sk

in
en

Ka
ti 

Pi
tk

än
en

Se
pp

o 
Pa

ld
an

iu
s

en lisäksi. ”Olen ihan täpinässä” kun 
saan laulaa messulauluja.
3. Kaipaisin konkreettista rauhan-
tervehdystä ennen ehtoolliselle me-
noa. Eli sitä että ihmiset toivottaisi-
vat toinen toisilleen kirkon penkis-
sä Jumalan rauhaa.
Kun kirkossa luetaan hautaan siu-
nattujen vainajien nimet kaipaisin 
pidempää hiljaisuutta kirkon kello-
jen soiton aikana.

Ilkka Palosaari
1. Olen tullut Espoosta tänne Laa-
jasalon kirkkoon, sillä halusin näh-
dä kuvanveistäjä Paunu Pohjalai-
sen alttarireliefin. Käyn messussa 
muutenkin, haen sieltä hengen ra-
vintoa.
2. Mieleeni jäi lämmin ja vapautu-
nut ilmapiiri, hyvä tunnelma.
3. Uudet ”jutut” tutussa messussa 
tuntuvat piristäviltä, kuten tässä 
messussa jotkut rukoukset ja lau-
lut.

Jarmo Rautiainen
1. Tulen kirkkoon huilaamaan. Sun-
nuntain messu katkaisee arkiryt-
min.
2. Mieleeni jäi ajatus, että voin heit-
täytyä Jumalan varaan. Se rohkaisee.
3. Voisikohan kirkkokahvilla olla jo-
tain muuta kuin pullaa...porkkanoi-
ta, omenoita ??

Toivoisin että moni rohkaistui-
si käyttämään esirukousmahdolli-
suutta rukouspalvelijan kanssa mes-
sun jälkeen.

Haastatteli Arja Vaulas

Messufaktaa vuodelta 2011 
n Roihuvuoren seurakunnan 
messuissa kävi yhteensä yli 28 000 
kävijää. 
n Keskimäärin yhdessä sunnuntain 
messussa kävi 100 kuulijaa.

Roihuvuoren alueen uusi lapsityön pappi Marja Alftan pyrkii elämään paastonaikana 
yksinkertaisemmin.
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1. Miksi lapsi kastetaan ? 
Kaikki perinteiset suuret kirkko-
kunnat otodoksit, katolliset ja pro-
testantit kastavat lapsena. Kaste pe-
rustuu Jeesuksen kehotukseen kastaa 
ja opettaa ja näin tehdä kaikki kan-
sat hänen opetuslapsikseen. Kastees-
sa lapsi saa Jumalan lapsen oikeudet. 
Hänet ikään kuin merkitään ”omis-
tuskirjoituksella”, hän on Kristuksen 
oma. Kasteen kautta tullaan kristi-
tyksi. Kaste ei ole nimenantojuhla, 
vaan kasteessa Jumala kutsuu lapsen 
nimeltä omakseen.

3. Kuka voidaan kastaa?
Lapsi voidaan kastaa, kun jompi-
kumpi lapsen vanhemmista kuuluu 
kirkkoon. Jos ihmistä ei ole kastet-
tu lapsena, kirkkoon voi liittyä myö-
hemminkin. Silloin kastetta edeltää 
rippikoulu, joka on luterilaisen kir-
kon kastekoulu.

4. Kastaako kirkko vain lapsia?
Kasteen kautta liitytään kirkon jäse-
neksi. Jos ihmistä ei ole kastettu lap-
sena, kirkkoon liittyminen myöhem-
mällä iällä edellyttää rippikoulua ja 
kastetta. Rippikoulu käydään tällöin 
yleensä yksityisesti papin kanssa.

5. Miksi kastettavalla tulee olla 
kummit ?
Kummi on kristitty ystävä ja kas-
tetun esirukoilija. Kummit ja lap-
sen vanhemmat lupaavat kasteti-
lanteessa huolehtia lapsen kristilli-
sestä kasvatuksesta. Myös aikuisella 
kastettavalla on rinnallaan kummi.

6. Kuka voi olla kummi ?
Kummin tulee olla luterilaisen kir-
kon jäsen ja rippikoulun käynyt. 
Kahden luterilaisen kummin lisäksi 
voi olla myös ortodoksinen tai katol-
linen kummi. Erityisluvalla voidaan 
hyväksyä tilanne, jossa kastettavalla 
on vain yksi kummi.

7. Onko kastemekko pakollinen?
Kastemekko muistuttaa anteeksi-
annosta ja armosta, joka ikään kuin 
puetaan päällemme. Olemme sen 
turvissa. Aikuisen kasteessa käyte-
tään yleensä valkoista albaa, joka on 
siis myös kastemekko. Vaate ei kui-
tenkaan tee kastetta. Olen mones-
ti kastanut nuoren Lapin vaellusrip-
pileireillä tunturipurossa. Kastetta-
va rippikoululainen on kumartunut 
puron ääreen saappaat jalassa, vael-
lusvaatteet päällä.

8. Mikä merkitys on hätäkasteella?
Jos pelätään kastamattoman lapsen 
kuolevan eikä pappia saada ajoissa 
paikalle, voi kirkon jäsen toimittaa 
kasteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen nimeen. Hätäkasteessa tuodaan 
lapsi Jumalan yhteyteen. Sen merki-
tys on vanhemmille suuri.

10. Missä voi kastaa ?
Kasteet toimitetaan yleensä kotona 
tai seurakunnan tiloissa. Joskus olen 
toimittanut kasteen puutarhassa ja 
muualla luonnon keskellä.

Lapsi voidaan kastaa myös kirkos-
sa, yhteisessä jumalanpalveluksessa.

 Kysymysten äärellä Arja-pappi

Pappi vastaa: 

Miksi lapsi kastetaan?
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Ellan syntyessä vuonna 2007 hä-
nen äitinsä Kristiina Oksava pyy-
si yhdeksi kummiksi siskoaan Ee-
va Hautalaa. Eeva oli 23-vuotias ja 
juuri muuttanut takaisin Suomeen 
Lontoosta, missä oli opiskellut ja 
valmistunut näyttelijäksi.

Neljän vuoden aikana Eeva ja El-
la ovat jo ehtineet puuhata paljon 
yhdessä. Laajasalossa alle kilomet-
rin päässä toisistaan asuvat Ella ja 
kummitäti tapaavat viikoittain. He 
ovat käyneet yhdessä muun muassa 
uimassa ja ulkoilemassa.

Kummitädistä Ella saa myös ai-
na innokkaan kaverin prinsessa- ja 
mielikuvitusleikkeihin. 

– Jouluaattona Ella sai lahjak-
si Hello Kitty -teeastiaston ja kä-
vi heti kattamassa ne valmiiksi ylä-
kertaan. Pian hän huikkasi kummi-
tädilleen, että tule nyt juomaan si-
tä teetä, muistelee Eeva hymyillen.

Kristiina-äidille tulee Ellan toi-
nen toistaan hienommista prinses-
sa-, hää- ja pukeutumisleikeistä mie-
leen pikkusiskonsa Eevan lapsuus, 
sen verran paljon samoja piirteitä 
löytyy kummista ja kummilapses-
ta. Yhdessä he ovat katsoneet myös 
televisiosta ihan oikeita prinsessa-
häitä.

Kun Ellalta kysyy, mitä hän on 
puuhannut kumminsa kanssa, tulee 
tarkka kuvaus yhteisestä retkestä.

– Kesällä oltiin Eevan kans-
sa saaressa ja tehtiin kala-akvaa-
rio. Laitettiin kolme ihan pikkuka-
laa sinne ja merestä ruohoa. Ja ki-
viä ja vettä. Kalat me saatiin haavil-
la”, hän kertoo kipakassa pakkasessa 
pulkassa maaten kuin kyseessä olisi 
eilispäivän tapahtumat.

Järkeväksi aikuiseksi

Opetusalalla työskentelevä Eeva on 
nähnyt monenlaista kasvutarinaa ja 
toivoo voivansa olla tulevaisuudes-
sakin tukemassa Ellan kasvua ”jär-
keväksi aikuiseksi”, kuten hän tote-
aa nauraen.

Eeva haaveilee myös voivansa 
tarjota Ellalle sellaisia elämyksiä 
joista hän itse nauttii, kuten tans-
siesityksiä ja teatterikäyntejä. Yk-
si nukketeatterikäynti on jo takana, 
mutta se oli aavistuksen pelottava. 
Yhteinen ulkomaanmatkakin siin-
telee haaveissa, mutta ensin aloite-
taan vaikka kummin luona yökyläi-
lemällä.

Ellan äiti Kristiina pitää kum-
min ja kummilapsen keskinäistä 
aikaa hyvin tärkeänä Ellalle, joka 
kotioloissa jakaa vanhempien huo-
mion vauhdikkaan isoveljen ja vau-
vaikäisen pikkuveljen kesken.

– Ella viihtyy lapsista parhaiten 
omissa leikeissään eikä ehkä vaadi 
huomiota samalla tavalla kuin vel-
jensä, mutta sitä suuremmalla syyl-
lä hänelle suunnatun huomion tär-
keys pitää muistaa.

Eeva-kummi taas kokee saavan-
sa itsekin hänen ja Ellan yhteisistä 
hetkistä.

– Mielestäni kummin ja kum-
milapsen suhde on molemminpuo-
lista vuorovaikutusta. Ella tuo elä-
määni hurjan paljon iloa ja oivalluk-
sia. Hän tavallaan opettaa myös mi-
nua ja saa minut aina nauramaan ja 
iloiseksi.

Juhlaa ja arkea
– Olisi ihanaa pystyä luomaan El-

lan kanssa sellainen suhde jo nuo-
resta, että hän tietää elämässään 
olevan yhden luotettavan lisä-ai-
kuisen vanhempien rinnalla, poh-
tii Eeva.

Kummilla on tärkeä rooli kum-
milapsensa elämän suurissa juhlis-
sa, mutta niiden lisäksi Eeva halu-
aa olla tiivisti mukana myös Ellan 
arjessa.

– Haluaisin olla Ellalle sellainen 
henkilö, johon hän voi luottaa ja jol-
le voi uskoa asioita. Tällaisia henki-
löitä ei lapsen tai nuoren elämässä 
voi olla liikaa.

Esikuvanaan Eeva pitää omaa 
ihanaa kummiaan, joka hiljattain 
nukkui pois sairauden uuvuttama.

– Hän oli sellainen kummi – hy-
vä tyyppi ja innostava aikuinen, jos-
ta saatoin olla ylpeä – jollainen ha-
luaisin myös itse olla Ellalle.

Ellan tulevaisuuden suunnitel-
mat ovat vielä konkreettisemmalla 
tasolla: nyt hän esittää kummilleen 
toiveen mennä metrolla kaupunkiin 
kukkakauppaan.

– Sinne mistä saa niitä hiuskuk-
kia, kun Eevalla on yksi tosi iso vaa-
leanpunainen ja mulla on vaan kak-
si. Niitä hiuskukkia pitää olla pal-
jon!

Ainakin tässä vaiheessa kummin 
ja kummilapsen yhteinen sävel tun-
tuu löytyneen mainiosti.

Elina Ström

Kummikirkko Roihuvuoren kirkossa 
su 6.5. klo 10.

Kummilapsi tuo  
iloa elämään
Pieni tyttö hyppää kallion reunalta kummitätinsä syliin luottavaisin mielin. 
Kun ollaan tehty kallion laelle lumienkelit, voidaankin jatkaa pulkkamäkeen. 
Neljävuotiaan Ellan kummi Eeva haluaa olla kummilapsensa elämässä 
luotettava aikuinen, joka on läsnä niin arjessa kuin juhlassakin.

Sinulle, joka kaipaat virkistystä, 
vaihtelua ja iloa elämääsi.
Virkistysleiri 22.–24.5.2012 Korpirauhan leirikeskuksessa, Siuntiossa. 
Leirillä mukana diakoniatyöntekijät Hannele Juvonen ja Anni Mero-
Hiltunen ja vapaaehtoisia. Hinta 60 €, sisältää bussikuljetuksen, täysi-
hoidon ja ohjelman. Leiristä on tulossa tarkemmat tiedot myöhemmin 
Kirkko ja Kaupunki -lehdessä. 

Eeva Hautala on nelivuotiaan Ellan kummitäti.
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Laajasalo

Kohti seikkailua 

+/– kuusikymppiset Laatokalla
Maanantaina kuudentena päivänä kesäkuuta 2011 kello 8 
lähti joukko Laajasalon kirkolta kohti ”seikkailua”. Oppaam-
me Irma, autonkuljettajamme Pertti ja matkanjohtajamme 
Kari luotsasivat meidät turvallisesti Laatokan ympäri niin, 
että neljännen päivän iltana olimme takaisin lähtöpisteessä.

Ensimmäisen päivän tavoite oli Kä-
kisalmen kaupunki Laatokan länsi-
rannalla. Ajettuamme kuutostietä 
Lappeenrantaan pidimme ”ihmis-
ten tankkaustauon” Viipurinportin 
ABC:llä. Venäjän rajan ylitimme su-
juvasti iltapäivän alussa Enson koh-
dalla Imatralla. Sitten alkoi mie-
lenkiintoinen matkan osuus: Enso-
Antrea-Sairala-Räisälä-Käkisalmi.

Ajoimme halki Karjalan salo-
metsien, joissa myrskyjen kaata-
mat puut odottelivat korjaajia ties 
kuinka monetta vuotta. Retkikahvit 
joimme metsätien varressa Sairalan 
jälkeen. Helteisessä säässä kahvista 
nauttivat myös hyttysten ja paarmo-
jen armaada. Tämä sai osaltaan ai-
kaan sen, että taukomme ja kahvit-
telumme sujui kohtuullisen ripeästi. 
Ilmastoidussa bussissa oli hyvä jat-
kaa matkaa ja Räisälän jälkeen, Kä-
kisalmea lähestyttäessä, tie parani 
melkoisesti.

Illalla nautimme illallisen Hotel-
li Korelassa Käkisalmessa ja ihaste-
limme kesäillan kauneutta ja läm-
pöä sekä kukkivia syreenipensaita.

Tiistai

Hyvin levätyn yön jälkeen lähdim-
me kohti Sortavalaa ja Valamon 
saarta. Matkalla pysähdyimme Lu-
mivaaran kirkolla ja kuulimme Rai-
mon kertovan meille synnyinseu-
tunsa historiasta ja kirkosta. Rai-
mon soitettua papin kellot kellotor-
nista lauloimme yhdessä ”Herraa 
hyvää kiittäkää”.

Automatkan aikana saimme 
kuulla erinomaisia esityksiä Laato-
kan-Karjalan alueesta sekä sen his-
toriasta ja kirkoista Martin ja Rai-
mon kertomina. Se elävöitti matkaa 
merkittävästi.

Iltapäivän alussa saavuimme 
Sortavalan satamaan, mistä kanto-
siipialus vei meidät tyynen Laatokan 
selkien yli Valamon luostarisaareen. 
Tutustuimme pääluostariin, ruokai-
limme luostarin Trapezassa ja saim-
me vierailla Niikkanan lahden muu-
tamassa Skiitassa. Sää oli kaiken ai-
kaa mitä parhain, mikä kirvoittikin 
veljet spontaaniin kiitosrukoukseen 
Niikkanan lahden jyrkänteellä.

Keskiviikko

Sortavalassa vietetyn yön jälkeen 
alkoi matkamme ”maratontaival” 
kohti Pietaria. Läskelän ja Impilah-
den kautta reitti kulki Murheenris-
tille, vanhalle taistelupaikalle, mikä 
puhutteli meitä muistoristillään ja 
kirjoituksillaan.

Välillä jouduimme palaamaan 
samaa tietä takaisin muutaman ki-
lometrin. Matkan varrella ollut rau-
tatienylikulkusilta oli purettu, ei-
kä siitä ollut mitään mainintaa, saa-
ti liikennemerkkiä. Ruokailutau-
ko oli Hotelli Aunuksessa, josta jat-
koimme Lotinanpellon kautta koh-
ti Pähkinälinnaa. Sinne emme kui-
tenkaan ehtineet, koska jouduim-
me tienpäällystysruuhkaan noin sa-
ta kilometriä ennen Pietaria. Ruuh-
kassa matkamme eteni vaivaiset 
kolmisen kilometriä puolessatoista 
tunnissa. Myöhään illalla löysimme 
Hotelli Ladogan Pertin ja navigaat-
torin opastuksella ja söimme illalli-
sen kymmenen aikaan.

Torstai
Matkamme viimeinen osuus koh-
ti kotia alkoi Nevan-rantaa ajaen. 
Näimme vain vilauksen Pietarista, 
mutta Laatokkahan olikin päämat-
kakohteemme. Terijoen tauon jäl-
keen ajoimme kohti Koivistoa. Mat-

kalla pysähdyimme Mikael Agrico-
lan kuolinpaikalla. Koivistolla ihai-
limme hyvin säilynyttä kirkkoa, jo-
ka ei kylläkään enää ollut kirkolli-
sessa käytössä.

Viipuriin tulimme iltapäivällä ja 
yritimme päästä Viipurin linnaan, 
joka oli jonkinlaisen ”pommiuhkan” 
vuoksi oli suljettu. Lyhyen kiertokä-
velyn jälkeen matka jatkui ”Carou-
sel-kaupan” jälkeen kohti Suomen 
rajaa ja Laajasaloa.

Illalla bussista purkautui ulos 

Yli 20 vuotta  
rukouspalvelua Laajasalossa
Kun tulet messuun Laajasa-
lon kirkkoon, saat kuulla, et-
tä messussa on mukana ru-
kouspalvelija. Keitä he ovat 
ja mitä varten he ovat muka-
na messussa? 

Rukouspalvelijat ovat kaikkia nii-
tä kävijöitä varten, jotka tarvitsevat 
rukousta huolien, sairauden tai mui-
den asioiden puolesta. Rukouspalve-
lua on tarjolla varsinaisen messun 
jälkeen.

Paljon ennen Laajasalon kirkon 
valmistumista, 1990-luvun alussa, 
seurakunta kokoontui Laajasalon 
ostokeskuksessa seurakuntatilassa 
Yläsalissa. Siellä pidettiin messuja, 
joissa ihmisille haluttiin antaa mah-
dollisuus henkilökohtaiseen esiru-
koukseen.

Ihmisten hätä ja tarve saada 
kuuntelija, esirukoilija, oli jo tuol-
loin suuri. Silloinen kirkkoherra 
Matti Malmivaara kutsui rukoili-
jat tehtäväänsä. Seurakunta koulut-
ti ja siunasi heidät ja yhdessä on sii-
tä asti opeteltu rinnalla kulkemista, 
hengellistä ohjausta.

Monet alusta alkaen mukana ol-
leet rukouspalvelijat ovat edelleen 
tehtävässään, mutta myös uusia ru-
koilijoita on tullut joukkoon mu-
kaan. Tällä hetkellä ryhmässä on 
yksitoista rukouspalvelijaa. He ovat 
seurakuntalaisia, joista moni on itse 
saanut kokea esirukouksen voiman. 
Siksi he haluavat olla jakamassa siu-
nausta eteenpäin. Moni heistä tun-

tee rukouspalvelun kutsumustehtä-
väkseen.

Rukous kantaa 
Rukouspalvelijoiden vetäjän Mar-
jatta Fahleniuksen suvussa on kul-
kenut pitkä esirukouksen perinne ja 
voima. Jo Fahleniuksen isoäidin iso-
äiti oli rukoilija, joka laittoi aamun-
koitteessa valkean uuniin ja sitten 
rukoili aamun ensimmäisen tunnin. 
Raija Kovalainen on ollut mukana 
Kansan Raamattuseuran toimin-
nassa, jossa oli tapana rukoilla nii-
den asioiden puolesta, joita ihmiset 
olivat kirjoittaneet esirukouspyyn-
tölappuihin. Kovalainen on löytänyt 
saman tehtävän itselleen myös tääl-
tä kotiseurakunnassa.

Heidi Koskela kertoo rukouk-
sen kulkeneen aina elämässä mu-
kana. Hän rukoili ystävänsä puo-
lesta jo 13-vuotiaana. Kokemus oli 
hänelle merkittävä. Nyt seurakun-
ta kutsui hänet juuri tähän mie-
luisaan vapaaehtoistehtävään. An-
neli Fantan mielestä esirukous on 
suunnan näyttämistä tilanteessa, 
jossa ihminen saattaa olla kiinni 
toivottomuuden kehässä. Tällöin 
rukouspalvelija voi ohjata takaisin 
toivon äärelle.

Rukouspalvelijat uskovat, että 
esirukoustehtävä hoitaa tekijäänsä. 
Vaikka asiat joita kohdataan voivat 
olla raskaitakin, jäljelle jää siunaus, 
Jumalan läsnäolon tuntu.

Arja Vaulas 
Marjatta Fahlenius

Esirukouspyyntöjä voi jättää kirkon 
aulassa tai eteisessä olevaan rukouslaa-
tikkoon. Pyyntöjen puolesta rukoillaan 
messussa ja toimitetaan vielä Laajasalon 
kirkolla kokoontuvalle aamurukousryh-
mälle. Ryhmä on kokoontunut jo 20 vuotta 
uskollisesti keskiviikkoisin klo 6.30–7.30. 
Aamurukousryhmä on kaikille avoin.

Rukouspalvelijat ovat mukana Sanan- ja rukouksen illoissa
Illat Laajasalon kirkolla sunnuntaisin klo 18:
19.2. ” Jo ennen kuin Aabraham syntyi minä olen” 
Entinen nimikkolähettimme Petteri Mannermaa, pastori Markus Ek.
18.3.” Minä olen elämän leipä”,  rovasti Ensio Klemi, pastori Arja Vaulas
15.4. ” Minä olen hyvä paimen”,  Anneli Fanta, Heidi Koskela
20.5.” Minä olen maailman valo”,  TM Kaarina Perkiö, pastori Arja Vaulas
Illoissa mukana Ylistyskuoro.
Rukous- ja ylistysillat Roihuvuoren kirkon kappelissa 
tiistaisin klo 18 parittomilla viikoilla.

iloinen ja tyytyväinen 38 hengen 
matkaryhmä. Koko matkan ajan 
olimme saaneet nauttia mitä par-
haimmasta kesäsäästä. ”Seikkailu” 
oli onnistunut, vaikka Pähkinälinna 
jäi väliin. Senkin puutteen voi kor-
jata osallistumalla toukokuussa Ty-
röön suuntaavalle matkalle.

Juha-Matti Terämä

Seurakunnan kevätmatkan tiedot kat-
so sivu 15.

Laajasalon kirkon rukouspalvelijat ovat saaneet kokea rukouksen siunauksen omassa elämässään.

Raimo Lumivaaran kirkon kellotapulissa.
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Leikkivät pojat Puuhaleirillä
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www.laajaranta.fi

Inka Salo menetti veljen 13-vuoti-
aana. Salon perhe aavisteli tapah-
tunutta jo ennen kuin he saivat vi-
rallisen tiedon Inkan veljen väkival-
taisesta kuolemasta. Perheelle tar-
jottiin kriisiapua, mutta silloin In-
ka ei halunnut erityisemmin jutel-
la asiasta.  

Salon perhe ei ole salaillut In-
kan veljen kuolemaa, mutta he eivät 
ole myöskään keskustelleet aihees-
ta jatkuvasti. Perheenjäsenistä jo-
kainen on käynyt läpi omanlaisen-
sa suruprosessin suureen menetyk-
seen liittyen. Inka ajattelee, että ri-

pari vaikutti merkittävästi myös hä-
nen suhtautumiseensa veljen kuo-
lemaan. Häntä lohduttaa mahdolli-
suus jälleen näkemisestä kuoleman 
jälkeen. Tämä toivon näköala on yk-
si kristinuskon vahvuuksista. 

Vihaaminen ei hyödytä 
Surunprosessin aikana Inka on tun-
tenut vihaa. Myöhemmin Inka ym-
märsi, että vihaamalla hän ei voit-
taisi mitään. Hän voi itse paremmin, 
kun hän keskittyy omaan elämäänsä 
ja sen hyviin asioihin. Nyt hän luot-
taa myös siihen, että rikollisia ran-
kaisee oikeuslaitos, eivät yksittäiset 
ihmiset. 

Inka kokee veljen menetyksen 
vaikuttavan monella tavalla elämäs-
sään. Hän ihmettelee usein, miksi 
ihmiset arvostelevat toisiaan ke-

Elämä voittaa
Inka Salolla on elämänkokemusta, jota ei toivoisi omal-
le kohdalle. Inka joutui käymään läpi suuren surun ja 
selvisi siitä läpi elämään omaa, hyvää elämää.

Inka Salo olisi toivonut voivansa tuntea 
veljensä myös aikuisena. 

Lasten 
puuha- 
päivät 
Roihuvuoren seurakunta järjestää 
Lasten Puuhapäivät Laajarannassa 
eka- ja tokaluokkalaisille 4.–8.6 klo 
9–16. Puuhapäivätoiminnan hinta on 
75 euroa. Se sisältää päivittäin lou-
naan ja välipalan sekä askarteluma-
teriaalit sekä retken Puuhamaahan. 
Lapsilla on puuhapäivätoiminnan 
ajan tapaturmavakuutus. Mikäli lei-
ri ei täyty eka- ja tokaluokkalaisista, 
voimme ottaa leirille vanhempiakin 
lapsia. Ilmoittaudu varasijoille.

Ilmoittautumiset:
Roihuvuoren seurakuntatoimisto  
p. 2340 5700
ma, ti, to, pe klo 10–14 
ke klo 12–18

Lisätiedot:
Saila Lavonen  
(nuorisotyönohjaaja)
p. 050 353 7979 
saila.lavonen@evl.fi
Marko Anttila
(nuorisotyönohjaaja)
p. 050 384 9055
marko.anttila@evl.fi

Nuorten sŠbŠ
Keskiviikkoisin klo 14.15-16 
Laajasalon ylŠtalon salissa
JŠrj. Roihuvuoren seurakunta

Kaikille avoin

ja ilmainen

Kädentaitokerho 
ala-asteikäisille
Roihuvuoren kirkolla maanantaisin klo 16–17 sekä  

Laajasalon kirkolla tiistaisin klo 16.30–17.30

kerhossa valmistetaan koristeita, käyttöesineitä sekä  

tuunataan vanhasta uutta.

Ilmoittaudu maksuttomaan kerhoon Sailalle  

p. 050 353 7979 tai sähköpostitse saila.lavonen@evl.fi

vyin perustein, toista tuntematta. 
Inka ymmärtää, että kaikki ihmis-
ten kivut ja läpi käymät rankat asiat 
eivät näy ulospäin. Siksi hänen mie-
lestään toisten arvostelemisessa pi-
täisi olla varovainen. Inka ajattelee 
myös, että ei tahdo aiheuttaa van-
hemmilleen turhaan huolta, täysi-
ikäisenäkin hän kertoo vanhemmil-
leen missä liikkuu. Hän ei koe sitä 
velvollisuutena vaan mahdollisuute-
na. Myös tällä tavalla hän osoittaa 
arvostusta rakkaille ihmisille. 

Enää Inka ei ajattele nuorena me-
nettämäänsä veljeä joka päivä, vaan 
elää nyt tavallista nuoren aikuisen 
elämää ja suunnittelee tulevaisuutta 
ja opintoja. Opintojen alkua odotta-
essa hän on monessa mukana ja toi-
mii nyt vapaaehtoistehtävissä seura-
kunnassa. Inka on käynyt läpi suu-
ren surun ja selvinnyt siitä läpi elä-
mään tavallista ja hyvää elämää. 

Kati Pitkänen

Kidś Action Night  
Laajasalon kirkossa  
keskiviikkona 23.5 klo 17

TULOSSA!
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Leikkivät pojat rannalla (Albert Edelfelt).

Kuin  
kaksi marjaa:

M
ar

ko
 A

nt
til

a




Se
pp

o 
Pa

ld
an

iu
s



9Kiikari

Laituri

 10 kysymystä
1. Kuka olet?
Kinkku-nimeä totteleva taiteilijan 
siemen Roihikasta. 

2.  Miten olet päätynyt seurakun-
nan toimintaan mukaan? 
Päädyin muutaman mutkan kaut-
ta kesän 2010 tokalle riparille Kivi-
saareen. Leiri ei erityisen hohdokas 
ollut, jos niin voi sanoa, enkä  aluk-
si ollut yhtään kiinnostunut isos-
koulutuksesta. Parin kaverin kans-
sa päätettiin kuitenkin lähteä mu-
kaan, eikä ole tullut syytä katua! Is-
kosta olen saanut monia mahtavia 
ystäviä ja isosena oleminen on mah-
tavaa!

3. Olet myös isosena talviriparil-
la, miksi?
Talviripari olisi vähän erilainen ko-
kemus. Leirikeskuksena on myös 
Vivamo, joka on mielestäni ihan 
mahti mesta! Plussana myös mah-
tavat vetäjät, apuohjaaja sekä muut 
isoset.

4. Mitä Raamattu sinulle merkit-
see?
Oman pohdiskelun ja muiden pu-
heiden kuuntelun lisäksi Raamattua 
lukiessa voi löytää kasoittain viisaita 
mietteitä, opetuksia ja ohjeita. Sekä 
tottakai Herran sanaa!

5. Mitä harrastat?
Isoskoulutuksen lisäksi ratsastan, 
piirrän paljon ja soitan kitaraa. Soit-
totaidon ansiosta minut löytää myös 
Arkkikirkoista kitara kädessä.

6. Mitä soittimia omistat ja mitä 
niistä soitat?
Kotona minulla on neljä kitaraa: 
kaksi akustista ja kaksi sähkökita-
raa. Rämpyttelen myös ukulelea ja 
soitan pianoa. Käytännössä olen it-
seoppinut kaikkien näiden soitta-
misessa.

7. Mikä sinusta tulee isona?
Opiskelen Helsingin Medialukios-
sa medialinjalla, joka omalla koh-
dallani tarkoittaa esimerkiksi elo-
kuvien tekemistä ja muuta TV-sää-
tämistä. Videokameran ja kulissien 
takana työskentely kiinnostaa, joten 
ehkä sellaiselle alalle. Toinen haa-
veammattini on olla ammattitatuoi-
ja. Pidän asiakaspalvelusta ja piirtä-
minen on yksi henkireikäni, joten 
miksi en elättäisi sillä itseäni?

8. Mitkä asiat saavat sinut iloisek-
si?
Kavereiden ja uusien ihmisten ta-
paaminen, aamuyön pimeille tun-
neille asti valvominen kavereiden 
kanssa ja huonoille vitseille naura-
minen.

9. Mikä olisi supervoimasi, jos si-
nulla olisi sellainen?
Tavaroiden lennättely ajatuksen voi-
malla! Kävisi siivoaminen näppä-
rämmin.

10. Keksi kysymys seuraavalle 
haastateltavalle.
Mitä odotat eniten tulevalta kesältä?

Arkkikirkko on ehtoollishetki eri-
tyisesti nuorille. Kaikki, varsin-
kin nuorenmieliset seurakuntalai-
set, ovat tervetulleita mukaan lau-
lamaan ja hiljentymään rukoukses-
sa ja Jumalan sanan äärellä. Messu 
kestää vain noin puoli tuntia. Mu-
siikista vastaa bändi ja laulamme 
tavallisesti nuorten omasta laulu-
kirjasta. Jotkut lauluista ovat jo hie-
man vanhempienkin tuntemia ri-
pariklassikoita Lapsuuden uskosta 
Tilkkutäkkiin.

Nuoret kertovat, että arkkikirk-
koon kannattaa tulla. Silloin voi 
rauhoittua hetken. Messuksi se on 
sopivan lyhyt ja siellä ehtii käydä 
keskellä kouluviikkoa. Kirkolla ta-
paa samalla myös kavereita. Arkki-

kirkko on lisäksi osa isoskoulutusta. 
Arkkikirkko on aina kuukauden 

ensimmäisenä keskiviikkona klo 
18 Roihuvuoren kirkossa. Jos kuu-
kauden ensimmäinen keskiviikko 
on koulujen loma-aikaan, ehtool-
lishetki pidetään seuraavana keski-
viikkona. Kesäaikana (kesä-, heinä- 
ja elokuussa) arkkikirkko on tauolla 
ja kirkossa pidetään tavallinen viik-
komessu. 

Nuori! Lähde mukaan to-
teuttamaan Arkkikirkkoa!

Arkkikirkossa bändiä vetää nuori-
sokanttori Tomi Kujansuu, ja mu-
kana on vaihtelevasti muita soitta-
jia ja laulajia. Ilmianna itsesi Tomil-

PARKKI
Nuortenilta 
Laajarannassa
Humalniementie 15

Perjantaisin klo 18-23
klo 18.00 ovet aukeaa
klo 18.30 ohjelmallinen osuus
-laulua, rukousta ja opetusta-
n. klo 20 vapaata hengausta
klo 22.30 hartaus
- puhetta uskosta, rukousta, laulua -
klo 23.00 ovet sulkeutuu

Roihuvuoren seurakunta

PARKKI
Nuortenilta 
Laajarannassa
Humalniementie 15

Roihuvuoren seurakunta

Perjantaisin klo 18-23
klo 18.00 ovet aukeaa
klo 18.30 ohjelmallinen osuus
-laulua, rukousta ja opetusta-
n. klo 20 vapaata hengausta
klo 22.30 hartaus
- puhetta uskosta, rukousta, laulua -
klo 23.00 ovet sulkeutuu

Arkkikirkko – kirkkoon 
keskellä viikkoa

le ja lähde mukaan tekemään mu-
siikkia tai tarjoudu vaikka esilaula-
jaksi kaverin kanssa.

Vastaan arkkikirkon toimin-
nasta. Tule yhdessä tekemään mes-
susta elävä. Tule lukemaan Raama-
tun tekstejä. Tule laatimaan ja luke-
maan rukouksia sinulle, kavereillesi 
ja nuorille tärkeiden asioiden puo-
lesta. Voit myös laittaa esirukous-
pyynnön sähköpostilla tai teksta-
rilla viimeistään edellisenä päivänä 
suoraan nuorisopapille. Voit auttaa 
lisäksi monissa käytännön asioissa, 
kuten laulukirjojen jakamisessa ja 
keräämisessä. 

Kati Pitkänen
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Talvi; lumi ja pakkanen, on vihdoinkin täällä luonamme! Eikö ole to-
della ihana ja iloinen asia? Kyllä! 

Takapihallamme on pieni mäki. Se ei ole kovin korkea, mutta sii-
tä saa riittävän lujat vauhdit, kun mäen päältä liukuu alas pulkalla 
tai muulla välineellä. Olen usein seurannut ikkunasta, kun pihapii-
rissämme asuvat pikkupojat ja -tytöt laskevat mäkeä alas, vetävät 
pulkan perässään takaisin ylös ja laskevat taas. Voi sitä iloa ja rie-
mua! Kaikki paikat lumessa, sormet kohmeessa. Tätä on talvi! Olen 
itsekin käynyt mäessämme, ja näin vähän vanhemmalle kaverille 
vauhti oli melkoisen hurja.

Lastenlaulussa ”Jänöjussin mäenlasku” jänöpupu istuskelee 
mäen vieressä, seuraa lasten talviriehaa ja aina kun joku lapsi len-
tää pyrstölleen, jänis nauraa räkättää epäonnistuneelle yritykselle. 
Jänis pitää itseään lapsia etevämpänä mäenlaskijana, ja niinpä hän 
oravan kehotuksesta lähtee kokeilemaan omia taitojaan. Orava tie-
tää jäniksen suuret luulot itsestään ja sen, ettei jänis oikeasti osaa 
lainkaan laskea mäkeä. Orava haluaa ehkä näin antaa jänikselle 
pienen opetuksen. Jänis kipuaa mäen päälle, iskee sukset jalkaan-
sa, ottaa päättäväisen ilmeen kasvoilleen ja lähtee syöksyyn. Hän 
laskee mäkeä alas tuhatta ja sataa, mutta kuinkas ollakaan, kaatuu 
kesken laskua seuraavin seurauksin:

Kas satakunta volttia
hän teki ilman holttia
ja vatsalleen hän kinokseen
näin lensi suksineen 
(Laulusta Jänöjussin mäenlasku, San. R. R. Ryynänen)

Siihen päättyi jänöpupun mäenlasku, kovin ikävään tilanteeseen. 
Laulun opetus on, ettei meidän tule luulla itsestämme liikoja tai pil-
kata niitä, jotka jossain epäonnistuvat. Taivaallinen Isämme odot-
taa, ettemme kiusaisi ja pilkkaisi toisiamme, emmekä nauraisi toi-
sen epäonnistuessa. Hän siis odottaa sinulta ja minulta, että olisim-
me ystävällisiä toisillemme, auttaen toinen toisiamme pystyyn kun 
kaadumme mäessä tai elämän tiellä. Älkäämme olko laulun jänik-
siä vaan reippaita mäenlaskijoita!

Riemullisia talvipäiviä sinulle pieni ystäväni!

Pastori Markus

Jänöjussin mahalasku! 
Hartaus
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Seurakunnan iltapäiväkerhoihin il-
moittautuminen on käynnissä. Lu-
kuvuoden 2012–2013 toiminnan 
hakuaika on 1.2.–20.4.2012. Haku-
lomakkeita saa kerhoista. Lomake 
on sähköisessä muodossa tulostet-
tavissa myös seurakunnan nettisi-
vulta. Se toimitetaan hakuaikana 
siihen toimipaikkaan, johon ensisi-
jaisesti haetaan.

Seurakunnassamme toimii kaksi 
iltapäiväkerhoa koululaisille: Laaja-
salon ja Tammisalon kirkoilla.

Seurakunnan kerhojen toiminta-
aika on alkaa siitä, kun ensimmäi-
set lapset pääsevät koulusta ja jat-
kuu klo 16 asti.

Iltapäiväkerhot noudattavat kou-
lun loma-aikoja.

Seurakunnan iltapäiväkerhossa 

tehdään läksyjä, askarrellaan, laule-
taan, kokkaillaan, leikitään ystävien 
kanssa ja ulkoillaan. Kerhojen arvo-
pohja on kristillinen.

Tiedustelut Päivi Meriläinen 
puh. 050 380 1567, paivi.merilai-
nen@evl.fi

Koululaisten iltapäiväkerhoihin ilmoittautuminen 

Kirkkokissa odottaa laskiaista

Kuka olet? 
Minä olen Kirkkokissa. 3 v. (näyttää 
kolmea tassua).
Missä asut?
Minä asun kolmessa eri kirkossa ja 
nukun sakastissa. 

Miten kuljet kirkosta kirkkoon?
Minä matkustan joskus Marja-
Tertun kauppakassissa tai Eino 
Ekaluokkalaisen repussa. 

Toisinaan sukellan kanttorin 
nuottisalkkuun. 
Onko sinulla kavereita?

Minun kavereitani ovat 
lapset ja Kirkonrotta.

Mistä musiikista 
tykkäät?
Minä pidän uruil-

la soitetusta Kissan-
polkasta.

Mistä ruuasta pidät?
Minä pidän laskiaispullista sinap-
pisilakalla ja hernerokasta kerma-
vaahdolla. Minä saan niitä laskiai-
sena!  

Missä sinut voit nähdä? 
Minä seikkailen nelivuotiaiden 
kanssa Kirkkoseikkailussa. Minut 
voi nähdä kirkossa ja pyhäkoulussa 
sunnuntaisin.

Kirkkokissaa haastatteli Laura

Tammenterho
Lastenkirkko 

 
avaa ovensa

Tammisalon
kirkossa

sunnuntaisin

Mukana 
Timo Pekka ja Anna-Mari Kaskinen,  

Tomi Kujansuu ja 
Tammenterho-orkesteri

TERVETULOA 
KAIKKI 

Roihuvuoren 
seurakunta

vauvasta 
vaariin, 

mukulasta 
mummiin!

Kahvi- ja mehutarjoilu. 

4.3. klo 15  
1.4. klo 15

 29.4. klo 15   
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Päiväkerhoihin ilmoittautuminen alkaa 16.4.
Seurakunnassamme toimii päivä-
kerho Roihuvuoren, Tammisalon ja 
Laajasalon kirkoilla sekä Laajaran-
nassa. Päiväkerhot ovat kolme- ja 
viisipäiväisiä kerhoja 4–5-vuotiail-
le lapsille (3 tuntia/kerhokerta). Näi-
den kerhojen lisäksi seurakunnalla 
on ns. minikerhoja, jotka on tarkoi-

tettu 3-vuotiaille lapsille. Niitä on 
kahdesti viikossa ja ne kestävät kak-
si tuntia. Kerhoista peritään luku-
kausimaksu.

Seurakunnan päiväkerhojen ryh-
mät ovat pieniä ja kodinomaisia. 
Kerhojen arvopohja on kristillinen.

Syksyn 2012 päiväkerhoryhmiin 

ilmoittautuminen alkaa 16.4.2012 
seurakunnan nettisivujen kautta. 
Ilmoittautua voi myös suoraan ker-
hopisteisiin.

Tiedustelut Päivi Meriläinen 
puh. 050 380 1567, paivi.merilai-
nen@evl.fi

Kirkkokissa toimi Kirk-
koseikkailun emän-
tänä viime syksynä.

Mitä et tiennyt vielä tiennyt 
kirkkokissasta? 
Kirkkokissa rakastaa   
kirkon kellojen kilinää. 
Kirkkokissa kuulee….  
sakastin salaisuudet.
Kirkkokissa toivoo   
lasten ääntä kirkkoon. 

Kevään aikana Kirkkoseikkai-
luun kutsutaan seurakunnan 
nelivuotiaat. Tarkkaile postia-
si :) Miuuu! 
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Korttien teko-ohjeet 

Tipukortti

Pajunkissat 

Tarvitset: 
keltaista, 
sinistä, vihreätä, 
valkoista 
ja oranssia 
kartonkia
irtosilmiä
höyheniä 
liimaa 

 
Leikkaa sinisestä kartongista kor-
tille pohja. Leikkaa valkoisesta kar-
tongista munanpuolikas, vihreä 
nurmikko, keltainen tipu ja orans-
si nokka.

Liimaa irtosilmät ja nokka tipul-
le. Liimaa tipu ja höyhenet korttiin. 
Liimaa munanpuolikas paikalleen ja 
lopuksi vielä alareunaan nurmikko.

Kirjoita teksti geeli- tai maaliky-
nällä kortin yläreunaan.

Voit liimata sinisen kortin vie-
lä hieman isomman keltaisen poh-
jan päälle.

Tarvitset esim. 
vaaleansinistä 
kartonkia 
korttipohjaksi, 
mustaa ja 
valkoista 
pulloväriä, 
höyheniä, 
liimaa 
mehupillin

 
Laita mustaa väriä pieneen purk-
kiin, kastele pillinpää purkissa ja 
vedä sillä oksaviivoja kartonkipoh-
jalle kastellen pilliä riittävän usein 
maalissa. 
Anna kuivua.
Jatka korttia valkoisella maalilla si-
ten, että kastat etusormesi maaliin 
ja painelet sillä pajunkissoja oksi-
en päälle. 
Anna kuivua.
Liimaa höyhenet kiinni oksien pääl-
le.

Elli Hanni, 6 kk, oli tuonut muka-
naan koko suvun: äidin, isän, isovel-
jensä Eetun ja kummatkin isovan-
hemmat. 

– Pitihän sitä tulla, kun kutsut-
tiin, sanoi Ellin ukki. Hän kertoi, et-
tä lapset olivat jo toista kertaa kir-
kossa lyhyen ajan sisällä. 

Vaaralan kirkon aattohartau-
dessa Eetu oli päässyt koristele-
maan joulukuusta. Nyt lapset tuli-
vat kirkkoon musiikkileikkikoulu-
laisten kulkueessa, ja heidän ystä-
vänsä Anni vei äitinsä kanssa kuk-
kakimpun kastepöydälle. Kulkueen 
etummaisena käveli Eetun ja Ellin 
pappa ja kantoi ristiä. 

Muskarilaisten tahtiin
Vauvakirkon kulkueeseen osallistu-
neet Eetu, Elli, Anni ja Eeli käyvät 
seurakunnan musiikkileikkikoulua, 

Vauvat kutsuttiin messuun
Tammikuun alussa vietet-
tiin Roihuvuoren kirkossa 
vuoden iloisinta jumalan-
palvelusta, vuoden aikana 
kastettujen vauvojen kut-
sumessua. Paikalla oli 109 
seurakuntalaista vauvas-
ta vaariin. 

muskaria, äitiensä Kaisan, Helmin 
ja Tiinan kanssa. Tällä kertaa mus-
karilaiset pääsivät esiintymään koko 
kirkkokansalle. He lauloivat ja leik-
kivät alttarin edessä muskarissa op-
pimiaan laululeikkejä. Minä silitän, 
minä silitän, minä rakkauden palas-
tani silitän, sinä minua, minä sinua, 
näin yhdessä silitellään. Elli oli saa-
nut messuun henkilökohtaisen kutsu-
kirjeen, niin kuin muutkin edellisen 
vauvamessun jälkeen kastetut lapset. 

Vauvakirkko houkutteli paikal-
le kuitenkin muutakin väkeä: moni 
seurakuntalainen kertoi nauttivan-
sa lasten äänistä ja vauvojen katse-
lemisesta. Annin äiti Helmi kiitti 
messun hyvää tunnelmaa: 

– Pysähtyminen arjen keskellä 
teki hyvää mielelle. 

Myös keittolounas ja jätskikahvit 
helpottivat messuun osallistumis-
ta, kun ei tarvinnut kiirehtiä kotiin 
ruokaa laittamaan.

Läheisyyden tankkaamista 
Iloinen muskariopettaja Päivi Lin-
berg kertoo, että muskareissa yhdis-
tyy kaksi hänelle tärkeää asiaa: kiin-

nostus musiikkiin ja perheiden kans-
sa toimiminen. Päivillä on sosiaali-
kasvattajan koulutus, mutta hän on 
myös harrastanut koko  ikänsä mu-
siikkia. Päivi aloitti muskarien ve-
tämisen seurakunnassa kahdeksan 
vuotta sitten palattuaan omien las-
tensa hoitovapaalta töihin.

– Muskarissa tärkeää on aikuis-
ten ja lasten yhdessäolo, hän kertoo. 

Lauletaan, liikutaan ja soitetaan 
musiikin mukana. Päivin mukaan 
paras kiitos on, kun saa lapset mu-
kaan, kun lapsilla on mukava olla. 
Mutta muskarissa saa myös istua 
hiljaa äidin tai isän sylissä, jos niin 
haluaa. Se on läheisyyden tankkaa-
mista.

Kaisa ja Helmi kertovat, että las-
ten mielestä muskarissa on hauskin-
ta laulaminen, erilaisten soittimien 
kokeilu ja kaverien kanssa touhua-
minen. Heille itselleen muskarin pa-
ras puoli on musiikki ja uusien lau-
lujen oppiminen sekä se, että saa ta-
vata muita aikuisia, laulaa ja leikkiä. 

Seurakunnan muskari antaa 
eväitä myös kristilliseen kasvatuk-
seen: lauluissa on mukana hengel-

lisiä lauluja. Pari kertaa vuodes-
sa muskarilaiset kutsutaan esiinty-
mään seurakunnan perhemessui-
hin. Niissä pyritään lapsiystävälli-
syyteen. 

Lapsilla on tilaa olla lapsia: saa 
osallistua, tehdä, liikkua; saa kuu-
lua elämän ääniä. 

– Itse asiassa jokainen messu on 
tarkoitettu yhteyden ja yhdessäolon 
juhlaksi. Kirkko on meidän kaikki-
en koti, jonne jokainen on tervetul-
lut, Päivi rohkaisee.

Riitta-Leena Sihvola

Roihuvuoren seurakunnan muskarit noin 
0–3-vuotiaille Laajasalon kirkolla maa-
nantaisin klo 9–9.30 ja 9.45–10.15, Roi-
huvuoren kirkon kerhosiivessä maanan-
taisin klo 11–11.30. Ryhmissä on monia 
sisaruspareja. Syksyn paikkoja ja kesken 
lukukautta vapautuvia paikkoja voi tie-
dustella kirkkoherranvirastosta, puh. 09 
2340 5700. 

Laajasalon alueen päiväkerhot ja iltapäiväkerho osallistui-
vat tänä vuonna Yhteisvastuukeräykseen järjestämällä myy-
jäiset helmikuun alussa Laajasalon kirkossa pidetyn muku-
lamessun jälkeen. Lasten kanssa myyjäisten valmistelu al-
koi keskustelulla auttamisesta ja yhteisvastuusta. Kerhoissa 
myös askarreltiin ystävänpäivä- ja pääsiäiskortteja sekä en-
keleitä, joita myytiin yhteisvastuun hyväksi.

Ihmisiä on kiva auttaa

Päiväkerhossa Yhteisvastuukeräyk-
seen osallistuminen alkoi muistele-
malla maailman auttamishaluisin-
ta henkilöä, Jeesusta. Ensin kerrot-
tiin esimerkkejä siitä, miten Jeesus 
oli auttanut ihmisiä. Sitten oli lasten 
vuoro kuivailla, miten heitä on autet-
tu ja miten he ovat auttaneet muita.

– Minä autan joskus vauvaa, an-
nan tuttia ja leikin, kertoi viisivuo-
tias Helmi. 

Samanikäisellä  Veetilläkin on 
kotona apua kaipaava sisar.

– Olen pessyt lavuaarin kotona ja 
tuonut vauvalle leluja.

Aatami ei enää apua kaipaa:
– Mua ei ole koskaan autettu, 

kun mä olen jo neljä.

Mustia koiria ja liukumäkiä
Lapset saivat myös kertoa, millai-
set ihmiset tarvitsevat apua ja mi-
ten heitä voi auttaa.

Kolmivuotiaalla Santralla on 
selkeä mielikuva auttamisesta. 

– Lapset tarttee apua, kun ei yle-
ty ylähyllylle. Äiti auttaa, hän kertoo 
tietäväisenä. 

Jotkut lasten vanhemmista ovat 
osallistuneet keräyksiin. Helmi tie-

tää, että äiti osallistui keräykseen, 
kun he olivat olleet kuusiostoksella. 
Rahat menevät ”köyhille, jotka tar-
vitsevat sitä ruokaan”. 

Elias tietää jo kolmivuotiaana, 
mihin aikuiset tarvitsevat apua:

– Aikuiset tarvii apua, kun ne ai-
na unohtaa kassin. Minä autan. 

Päiväkerholasten mielestä sanat 
yhteisvastuu ja yhteisvastuukerä-
ys ovat hankalia, muutama hetken 
mietittyään sana avautuu Veetille:

– Yhteisvastuukeräys on iso 
musta koira, joka leikkii toisen koi-
ran kanssa.

Santrastakin Yhteisvastuu on 
sanana toiveita herättävä. 

– Yhteisvastuukeräys on talo, 
jossa leikitään ja istutaan. Edessä on 
suuri puu ja liukumäki, siellä on ve-
siputous ja voi mennä mereen nuk-
kumaan, tyttö kuvailee.

Eka- ja tokaluokkalaiset iltapäi-
väkerholaiset ovat muodostaneet jo 
tarkemman kuvan Yhteisvastuuke-

räyksestä. He uskovat, että keräys 
auttaa siten, että rahat riittävät pa-
remmin ruokaan, ja apua tarvitse-
vat saavat hyvän kodin. Korttiaskar-

telujen lomassa kerholaiset tuumaa-
vat yhteen hengenvetoon:

– Ihmisiä on kiva auttaa.
Päivi Meriläinen

Vauvakirk-
koon kutsut-
tiin vuoden 
aikana kaste-
tut vauvat.

"Muskariope" Päivi Lindberg.
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Oliver askastelee yhteisvastuun hyväksi.
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Heittonuotta

Messut ja  
hartaat hetket
Ti 14.2. Hiljaisuuden kirkko Tammisalon kir-
kossa klo 18. Pastori Riitta-Leena Sihvola ja dia-
koniatyöntekijä Hannele Juvonen sekä kanttori 
Sabine Nieminen, Kerttu Sarkkola, huilu, ja lau-
luryhmä.
Ke 15.2. Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.
To 16.2. Lasten kirkkohetki Laajasalon kirkos-
sa klo 9.30.
Su 19.2. Laskiaissunnuntai ”Jumalan rakkauden 
uhritie” Laulujen ja virsien messu Roihuvuo-
ren kirkossa klo 10. Pastorit Marja Alftan ja 
Tiina-Mari Mällinen sekä kanttori Sabine Nie-
minen. Messun jälkeen hernekeittoa, kahvia 
ja pullaa lähetystön hyväksi. Aikuiset 8 euroa, 
lapset (5–12 v.) 5 euroa. Messu Laajasalon kir-
kossa klo 12. Pastori Riitta-Leena Sihvola, kap-
palainen Kari Laaksonen ja kanttori Päivi Niva-
Vilkko. Messun jälkeen myynnissä laskiaispullia 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Ke 22.2. Tuhkakeskiviikko ”Katumus ja paasto”
Tuhkamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18. 
Pastorit Marja Alftan ja Tiina-Mari Mällinen se-
kä Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele Filp-
pula.
Su 26.2. 1. paastonajan sunnuntai ”Jeesus, kiu-
sausten voittaja” Messu Roihuvuoren kirkos-
sa klo 10. Pastorit Kati Pitkänen ja Tiina-Mari 
Mällinen, kanttori Hannele Filppula ja Riitta-
Lampela, sello. Kansanlaulumessu Laajasalon 
kirkossa klo 12. Mukana pastorit Arja Vaulas ja 
Marja Alftan sekä Leena Nikula, Arja Suorsa-
Rannanmäki ja Ylistyskuoro. Kirkkokahvit lähe-
tystyön hyväksi.
Ke 29.2. Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.
Su 4.3. 2. paastonajan sunnuntai ”Rukous ja 
usko” Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10. Pas-
torit Tiina-Mari Mällinen ja Riitta-Leena Sihvola, 
Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele Filppula.
Taizé-laulujen messu Laajasalon kirkossa klo 
12. Pastori Arja Vaulas, kappalainen Kari Laak-
sonen, kanttori Päivi Niva-Vilkko ja Chorus 
Marinus. Lastenkirkko Tammenterho Tammi-
salon kirkossa klo 15. Timo Pekka ja Anna-Mari 
Kaskinen, Tomi Kujansuu ja Tammenterho-
orkesteri. 
Ke 7.3. Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa klo 18
Su 11.3. Kolmas paastonajan sunnuntai ”Jee-
sus, Pahan vallan voittaja” Messu Roihuvuoren 
kirkossa klo 10. Pastorit Marja Alftan ja Markus 
Ek, Riikka Rainio, huilu, ja kanttori Hannele Filp-
pula. Gospelmessu Laajasalon kirkossa klo 12. 
Pastori Markus Ek, pastori Veikko Rauhaniemi, 
saarna ja kanttori Tomi Kujansuu.
Ti 13.3. Hiljaisuuden kirkko Tammisalon kir-
kossa klo 18. Pastori Marja Alftan, diakonissa 
Hannele Juvonen ja Kerttu Sarkkola, huilu, 
Hannele Filppula ja lauluryhmä.
Ke 14.3. Soppakirkko Roihuvuoren kirkossa 
klo 13. Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.
Su 18.3. Neljäs paastonajan sunnuntai ”Elämän 
leipä” Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10. Pas-
torit Markus Ek ja Marja Alftan sekä kanttori 
Hannele Filppula. Messu Laajasalon kirkossa 
klo 12. Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, pas-
tori Arja Vaulas ja kanttori Päivi Niva-Vilkko.
Ke 21.3. Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 
18.
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Su 25.3. Marian ilmestyspäivä ”Herran palvelija-
tar” Vanhusten kirkkopyhä. Messu Roihuvuo-
ren kirkossa klo 10. Pastorit Riitta-Leena Sih-
vola ja Tiina-Mari Mällinen, diakonissa Hannele 
Juvonen sekä kanttori Kirsi Honkanen-Punkari. 
Messu Laajasalon kirkossa klo 12. Kappalainen 
Kari Laaksonen ja kanttori Päivi Niva-Vilkko. 
Ke 28.3. Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.
To 29.3. Lasten kirkkohetket Laajasalon kir-
kossa klo 9 ja 10.

Su 1.4. Palmusunnuntai ”Kunnian kuninkaan 
alennustie” Lasten virpomasunnuntai. Perhe-
messu Roihuvuoren kirkossa klo 10. Pastorit 
Tiina-Mari Mällinen ja Riitta-Leena Sihvola, 
Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus ja kanttori 
Hannele Filppula. Perhemessu Laajasalon 
kirkossa klo 12. Pastorit Markus Ek ja Marja 
Alftan, kanttori Päivi Niva-Vilkko ja Lapsikuo-
ro Ocarina. Lastenkirkko Tammenterho 
Tammisalon kirkossa klo 15. Timo Pekka ja 
Anna-Mari Kaskinen, Tomi Kujansuu ja Tam-
menterho-orkesteri. 
Ma 2.4. Hiljaisen viikon maanantai ”Jeesus 
Getsemanessa” Hiljaisen viikon vesper Roi-
huvuoren kirkossa klo 19.30. Musiikkipainot-
teinen hartaushetki. Pastori Riitta-Leena Sih-
vola, Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele 
Filppula. 
Ke 4.4. Hiljaisen viikon keskiviikko ”Jeesus 
tuomitaan” Soppakirkko Roihuvuoren kir-
kossa klo 13. Iltamessu Roihuvuoren kirkos-
sa klo 18.
To 5.4. Kiirastorstai ”Pyhä ehtoollinen” Van-
hemman väen kiirastorstain ehtoollinen 
Roihuvuoren kirkossa klo 13. Pastori Riitta-
Leena Sihvola ja kanttori Hannele Filppula. 
Kiirastorstain ehtoollinen Tammisalon kir-
kossa klo 19. Pastori Marja Alftan ja kanttori 
Tomi Kujansuu. Kiirastorstain ehtoollinen 
Laajasalon kirkossa klo 18. Kirkkoherra Ti-
mo Pekka Kaskinen, kappalainen Kari Laak-
sonen, kanttori Päivi Niva-Vilkko ja Chorus 
Marinuksen kvartetti. Kiirastorstain messu 
Roihuvuoren kirkossa klo 19. Pastorit Riitta-
Leena Sihvola ja Tiina-Mari Mällinen sekä 
kanttori Hannele Filppula.
Pe 6.4. Pitkäperjantai ”Jumalan Karitsa” Pit-
käperjantain sanajumalanpalvelus Roi-
huvuoren kirkossa klo 10. Kappalainen Kari 
Laaksonen ja Kamarikuoro Cantiamo, joht. 
Hannele Filppula. Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus Laajasalon kirkossa klo 12. 
Kappalainen Kari Laaksonen, kanttori Päivi 
Niva-Vilkko ja Chorus Marinuksen miesyhtye.
La 7.4. Pääsiäisyö ”Kristus on voittanut kuole-
man” Pääsiäisen hartaushetki Tammisalon 
kirkossa klo 22. Laura Juvonen. Pääsiäisyön 
messu Roihuvuoren kirkossa klo 23. Pastorit 
Marja Alftan ja Tiina-Mari Mällinen sekä Ka-
marikuoro Cantiamo, joht. Hannele Filppula 
ja Airi Lahtinen, urut.
Su 8.4. Pääsiäispäivä ”Kristus on ylösnoussut!” 
Pääsiäispäivän messu Roihuvuoren kirkos-
sa klo 10. Pastori Tiina-Mari Mällinen ja kap-
palainen Anja Nurminen sekä Kamarikuoro 
Cantiamo, joht. kanttori Hannele Filppula. 
Pääsiäispäivän gospelmessu Laajasalon 
kirkossa klo 12. Pastorit Arja Vaulas ja Markus 
Ek sekä kanttori Tomi Kujansuu. 
Ma 9.4. Toinen pääsiäispäivä ”Ylösnousseen 
kohtaaminen” Toisen pääsiäispäivän sana-
jumalanpalvelus Roihuvuoren kirkossa klo 
10. Kappalainen Anja Nurminen ja kanttori 
Päivi Niva-Vilkko. Toisen pääsiäispäivän sa-
najumalanpalvelus Laajasalon kirkossa klo 
12. Pastori Markus Ek ja kanttori Päivi Niva-
Vilkko. 

Ke 11.4. Pääsiäisen jälkeinen keskiviikko Ilta-
messu Roihuvuoren kirkossa klo 18.
Su 15.4. Ensimmäinen sunnuntai pääsiäisestä
”Ylösnousseen todistajia” Messu Roihuvuoren 
kirkossa klo 10. Pastori Riitta-Leena Sihvola, 
kappalainen Anja Nurminen saarnaa ja kant-
tori Kirsi Honkanen-Punkari. Lähetyspyhän 
messu Laajasalon kirkossa klo 12. Pastori Arja 
Vaulas, aluesihteeri Arja Asikainen Lähetysjär-
jestö Sanansaattajista, saarna, nuorisotyönoh-
jaaja Saila Lavonen sekä kanttori Päivi Niva-
Vilkko. Messun jälkeen lähetyslounas Sanan-
saattajien työn hyväksi, Arja Asikainen kertoo 
Intian työstä.
Ke 18.4. Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18. 
Su 22.4. Toinen sunnuntai pääsiäisestä ”Hyvä 
paimen” Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10. 
Pastorit Tiina-Mari Mällinen ja Markus Ek, dia-
konissa Hannele Juvonen, kanttori Hannele 

Filppula ja lauluryhmä Eteläsuomalaisen Osa-
kunnan Laulajista.
Herättäjän kirkkopyhän messu Laajasalon 
kirkossa klo 12. Pekka Vaaramo, saarna, kap-
palainen Kari Laaksonen, Chorus Marinuksen 
miesyhtye ja kanttori Päivi Niva-Vilkko. Soppa-
lounas ja seurat.
Ke 25.4. Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.
To 26.4. Lasten kirkkohetki Laajasalon kirkos-
sa klo 9.30.
Su 29.4. Kolmas sunnuntai pääsiäisestä ”Ju-
malan kansan koti-ikävä” Laulujen ja virsien 
messu Roihuvuoren kirkossa klo 10. Pastori 
Riitta-Leena Sihvola, kirkkoherra Timo Pekka 
Kaskinen ja Tomi Kujansuu. Messu Laajasalon 
kirkossa klo 12. Pastori Tiina-Mari Mällinen, 
kappalainen Anja Nurminen ja kanttori Kirsi 
Honkanen-Punkari. Lastenkirkko Tammen-
terho Tammisalon kirkossa klo 15. Timo Pekka 
ja Anna-Mari Kaskinen, Tomi Kujansuu ja Tam-
menterho-orkesteri. 
Ke 2.5. Soppakirkko Roihuvuoren kirkossa klo 
13. Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa klo 18.
Su 6.5. Neljäs sunnuntai pääsiäisestä ”Taivaan 
kansalaisena maailmassa” Kummikirkko Roi-
huvuoren kirkossa klo 10. Pastorit Marja Alftan 
ja Riitta-Leena Sihvola ja Lapsi- ja nuorisokuoro 
Sonórus, joht. Hannele Filppula. Yhteisvas-
tuun kiitosmessu Laajasalon kirkossa klo 12. 
Kappalainen Kari Laaksonen ja pastori Riitta-
Leena Sihvola, kanttori Päivi Niva-Vilkko ja 
Chorus Marinus.
Ke 9.5. Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.
Su 13.5. Viides sunnuntai pääsiäisestä Rukous-
sunnuntai ”Sydämen puhetta Jumalan kanssa” 
Äitienpäivän messu Roihuvuoren kirkossa klo 
10. Kappalainen Anja Nurminen, pastori Tiina-
Mari Mällinen ja kanttori Hannele Filppula. Äi-
tienpäivän gospelmessu Laajasalon kirkossa 

klo 12. Pastorit Markus Ek ja Arja Vaulas sekä 
kanttori Tomi Kujansuu. 
Ti 15.5. Hiljaisuuden kirkko Tammisalon kir-
kossa klo 18. Kappalainen Anja Nurminen, 
diakoniatyöntekijä Kristiina Selin, kanttori 
Hannele Filppula, Kerttu Sarkkola, huilu, ja lau-
luryhmä.
Ke 16.5. Lasten kirkkohetket Laajasalon kir-
kossa klo 9 ja 10. Iltamessu Roihuvuoren kir-
kossa klo 18.
To 17.5. Helatorstai ”Korotettu Herra” Helators-
tain messu Roihuvuoren kirkossa klo 10. Pas-
torit Tiina-Mari Mällinen ja Markus Ek sekä Päivi 
Niva-Vilkko. Helatorstain messu Laajasalon 
kirkossa klo 12. Pastorit Arja Vaulas ja Markus 
Ek sekä kanttori Päivi Niva-Vilkko.
Su 20.5. Kuudes sunnuntai pääsiäisestä ”Py-
hän Hengen odotus” Kaatuneiden muistopäivä. 
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10. Kirkkoher-
ra Timo Pekka Kaskinen, pastori Marja Alftan 
ja kanttori Päivi Niva-Vilkko. Messu Laajasalon 
kirkossa klo 12. Kirkkoherra Timo Pekka Kas-
kinen, kappalainen Kari Laaksonen ja kanttori 
Päivi Niva-Vilkko 
Ke 23.5. Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.
Su 27.5. Helluntaipäivä ”Pyhän Hengen vuodat-
taminen” Suvivirren sunnuntain messu Roi-
huvuoren kirkossa klo 10. Pastori Riitta-Leena 
Sihvola, kappalainen Anja Nurminen ja kantto-
ri Kirsi Honkanen-Punkari. Suvivirren sunnun-
tain messu Laajasalon kirkossa klo 12. Kirkko-
herra Timo Pekka Kaskinen, kappalainen Kari 
Laaksonen ja kanttori Kirsi Honkanen-Punkari.

Keskipäivän rukoushetket Laajasalon 
kirkossa torstaisin klo 12.
Rukoushetki Roihuvuoren kirkon kappe-
lissa tiistaisin klo 12.30. 

Diakonia – Sinua varten!
Roihuvuoren kirkon diakoniatoimista voit varata henkilökohtaisen keskusteluajan maanantaisin 
klo 11–12 soittamalla p. 2340 5758. Ajan voit varata myös käymällä paikan päällä tiistaisin klo 9–10.
Laajasalon kirkon diakoniatyön vastaanotto ilman ajanvarausta maanantaisin klo 9–11 ja torstai-
sin klo 9–10. p. 09 2340 5768. HUOM! Huhtikuusta lähtien diakoniatyön vastaanotto ilman ajanva-
rausta VAIN MAANANTAISIN klo 9–11.

Häät tiedossa? Vai olisiko kunnia päästä kummiksi? Mutta kun on rippikoulu käymättä… 
Älä mieti yksin!

Tule keväällä aikuisripariryhmään!
Ryhmässä pohditaan kristinuskon perusasioita, raotetaan Raamattua ja mietitään miten ne liit-
tyvät elämään.
Ryhmä kokoontuu kolme kertaa ja tutustuu myös messuun.
Koontumiskerrat: 24.4. klo 17.30–19, 12.5. klo 11–15 ja 22.5. klo 17.30–19 Laajasalon kirkolla.
Konfirmaation ajankohta sovitaan yhdessä.
Ilmoittaudu mukaan: pastori Tiina-Mari Mällinen, gsm. 050 380 1604, tiina-mari.mallinen@evl.fi

Se
pp

o 
Pa

ld
an

iu
s



13Kiikari

Kompassi
Mihin suunnistaa?

n Ma 5.3. klo 19.30 Vesper Roihuvuoren kir-
kossa. Musiikillinen iltahartaus. Kamarikuoro 
Cantiamo, joht. Kamarikuoro Cantiamo. Vapaa 
pääsy.
n La 10.3. klo 18 Konsertti Roihuvuoren kir-
kossa. John Emanuelsson ja Elina Kivinen, viu-
lu ja Seppo Tarhio, piano. Ohjelmistossa mm. 
J. Brahmsin sonaatteja. Vapaa pääsy. Väliajalla 
kahvitarjoilu lähetystyön hyväksi

n Su 11.3. klo 18 Kamari-
konsertti Roihuvuoren kir-
kossa. Kamariyhtye Via Re-
gale, Elina Kivinen, viulu ja 
Seppo Tarhio, piano. Ohjel-
massa Felix Mendelssoh-
nin Kvintetto op 18 ja Pjotr 
Tsaikovskin Jousisekstetto 
”Muistoja Firenzestä”. Vapaa 
pääsy. Väliajalla kahvitarjoi-
lu lähetystyön hyväksi.
n Su 18.3.klo 16 "Taivas-
tiellä, laulujen matkalta" 

Roihuvuoren kirkossa. Kamarikuoro Cantiamo, 
joht. Hannele Filppula, Kerttu Sarkkola, huilu ja 
Juho Punkeri, urut ja piano. Yhteislaulua. 
n Su 25.3. klo 18 Runoa ja musiikkia 
Marianpäivän iltana Laajasalon kirkossa. 
Mukana kirkkokuoro Chorus Marinus ja kuo-
ron kvartetti, joht. Päivi Niva-Vilkko ja miesyh-
tye, joht. Heikki Varis. Elsi-Mai Ronkainen, lau-
sunta ja Risto Vilkko, klarinetti. Vapaa pääsy, ko-
lehti kuoron toiminnan tukemiseksi.
n Su 1.4. klo 14 ”Virsi vitosella” Roihuvuoren 
kirkossa. Virsitoiveita ja yhteisveisuuta 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Vapaa pääsy. 
Laulattajina Hannele Filppula ja Kristiina Selin.
n Su 1.4. klo 18 Yhteisvastuukonsertti 
Laajasalon kirkossa. Esiintymässä mm. 
Könsikkäät, Virpi ja Tomi Kujansuu, Markus Ek. 
Konsertin tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
n Ma 2.4. klo 19.30 Hiljaisen viikon vesper 
Roihuvuoren kirkossa. Musiikillinen iltaharta-
us. Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele Filp-
pula. Vapaa pääsy.
n Ti 3.4. klo 19 Kuorokonsertti Roihuvuoren 
kirkossa. Eteläsuomalaisen Osakunnan Laula-
jat. Vapaa pääsy, maksullinen ohjelma.
n To 12.4. klo 18 ”Virsi vitosella” Laajasalon 
kirkossa. Virsitoiveita ja yhteisveisuuta Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. Laulattajina Päivi 
Niva-Vilkko ja Kari Laaksonen.  Vapaa pääsy.
n Su 15.4. klo 18 Konsertti Roihuvuoren kir-
kossa. Emili Losier, sopraano ja Sari Blå, piano.  
Vapaa pääsy 
n Su 22.4.klo 16 Kuorokonsertti Roihuvuoren 
kirkossa. Mieskuoro Manifestum, joht. Markus 
Westerlund. Vapaa pääsy, kolehti soitinrahas-
toon.

Salaperäinen saaristo
Helsingin edustan salaperäisen saariston luonto ja historia virittää keskustelua Laajasalon kir-
kolla torstai-iltaisin 29.3., 19.4. ja 10.5. klo 18–20. Kolmen luonto- ja historiaillan alustajana toi-
mii luontovalokuvaaja Jarmo Nieminen Laajasalosta. 

Myyjäisten kautta kotiin 
Pääsiäismyyjäiset lauantaina 16.4. klo 10–13 Laajasalon kirkolla. Myyjäisissä kahvio, hirvikeit-
toa, leivonnaisia, käsitöitä ja arpoja. Myyjäisten tuotto menee lähetystyöhön. Roihuvuoren ku-
tomakerhon myyjäisistä saa kauniita käsitöitä ja räsymattoja kevätkotiin. Myyjäiset pidetään 
lauantaina 21.4. klo 10–13 Lumikintie 5.n kerhohuoneessa. 

Katse kattojen ylle
Helmikuussa Laajasalon kirkon Aulakahvi-
ossa on esillä Raili Moilasen valokuvanäyt-
tely Tiet. Moilanen on ottanut värikylläiset 
valokuvat viime kesänä ajatuksenaan tuleva 
näyttely:

– Näyttely sai ideansa Laila Kinnusen kap-
paleesta Tiet, kertoo Roihuvuoren kirkon sun-
tiona päivätyötään tekevä Moilanen ja jatkaa:

– Ihmisen elämä on tie. Jokainen päättää, 
millaista tietä kulkee. 

Kuvataiteilija Tiina Tainion näyttely Siker-
mä vuosien varrelta  aukeaa Laajasalon kirkol-
la toukokuussa.  Esille nousee variaatio erilai-
sia maalauksia, kollaaseja ja mahdollisuuksi-
en mukaan myös mosaiikkitöitä. Ennen jul-
kaisemattomia teoksia tulevat olemaan Kat-
tojen tasalla – sarjan uudet maalaukset, mai-
semat Helsingin kattojen tasalta.

– Kummitätini on tiiviisti mukana Laaja-
salon kirkon toiminnassa ja siellä kahvilas-
sa töissä, joten idea tuli tietenkin sitä kautta. 
Olen itsekin asustellut heidän luonaan Laa-
jasalossa opiskeluvuosina kesätöissä Helsin-
gissä ollessani, joten Laajasalo on sillä tavalla 
tuttu paikka, kertoo moskovalaisesta Suriko-
vin Kuvataideakatemiasta taiteen maisteriksi 
valmistunut Tainio. 

Tainiolla on ollut useita näyttelyitä Mosko-
vassa ja Belgiassa, kotimaassa näyttelyitä on 
ollut eripuolilla pääkaupunkiseutua ja Pihti-
putaalla, taiteilijan synnyinseudulla.  

Maaliskuussa kahvion kävijöiden ilona ovat Hilkka Hakkalan akvarellinäyttely "Tarinoita 
maalta ja mereltä". Arkisin klo 10–14 avoinna olevan Aulakahvion tuotolla tuetaan Peetelin las-
tenkotia Tallinnassa. Viime vuonna katulasten kodille lahjoitettiin 4026,38 euroa.

Paastonajan hiljaisuuden päivä Laajarannassa
Laajarannan kauniissa huvilassa sitoudutaan hiljaisuuteen lauantaina 10.3. klo 11–18. Retriitti-
päivä sisältää rukoushetkiä, virikepuheen ja ehtoollisenvieton. Päivässä on mahdollisuus lyhy-
een keskusteluun retriitin ohjaajien kanssa. Ruokamaksu 5 euroa. Retriitin ohjaajina toimivat 
diakoni Kristiina Selin ja pastori Arja Vaulas. Ilmoittautuminen Arja Vaulas (arja.vaulas@evl.
fi) tai p. 050 596 8858.

Piispa Askola 
vierailulle toukokuussa
Piispa Irja Askola vierailee Roihuvuoren seu-
rakunnassa 3. toukokuuta. Vierailun aikana 
piispa tutustuu seurakuntaan, sen työnteki-
jöihin ja luottamushenkilöihin. Seurakunta-
laisille avoin Iltakirkko pidetään Laajasalon 
kirkossa klo 18.

n To 26.4. klo 19 Vanhan musiikin konsertti 
Laajasalon kirkossa. Helsingin Konservatorion 
ja Metropolian opiskelijat esiintyvät opettaja 
Timo Junturan johdolla. Vapaa pääsy.
n Su 29.4. klo 18 Aino Acktén huvilan ystävät 
ry:n kulttuuritoiminnan tukikonsertti Laa-
jasalon kirkossa. Konsertissa esiintyy joukko 
Suomen klassisen- ja kevyen musiikin kärkini-
miä. Konsertin juontaa taiteilija Jorma Uotinen. 
Liput 25 € ovelta 1t. ennen konsertin alkua. Lip-
pujen ennakkovaraukset 1.4. alkaen osoittees-
sa liput@ainoacktenhuvila.fi

n Ti 1.5.klo 12–15 Musiikkipitoinen 
vapputapahtuma Roihuvuoren kirkolla. 
Vapputapahtuma kaiken ikäisille. Juontaa 
Juhani Lehtonen, Kamarikuoro Cantia-
mo ja lauluryhmä, joht. Hannele Filppu-
la, Mira-Maria, laulu ja Markku Känninen, 
harmonikka. Myytävänä kotitekoista si-
maa, rosetteja, muita leivonnaisia, läm-
mintä keittoa, vohveleita, myytävänä 
myös arpoja, ruukkukasvien pistokkai-
ta, vanhoja kirjoja, kirpputorilla paljon  
löytöjä. Lapsille ohjattua askartelua ja on-
nenpyörä.

n Ti 15.5. klo 18 Kevätlaulajaiset Laajasalon 
kirkossa. Mukana Chorus Marinus, kvartetti ja 
Laulunystävät, joht. Päivi Niva-Vilkko ja mies-
yhtye, joht. Heikki Varis. Yhteislaulua. Vapaa 
pääsy, kahvitarjoilu.
n Ti 22.5. klo 18.30 Kevätlaulajaiset Roihu-
vuoren kirkossa. Kamarikuoro Cantiamo ja 
Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus, joht, Hannele 
Filppula. Yhteislaulua. Vapaa pääsy, kolehti. 
Kahvitarjoilu alkaa seurakuntasalissa klo 17.30.

Musiikkia

Kuvataiteilija Tiina Tainio.

Raili Moilasen "Tiet".

Eteläsuo-
malaisen 
Osakunnan 
Laulajat. 

Sari Blå ja Emili Losier.

Mieskuoro Manifestum tunnetaan ytimekkäästä laulutavastaan.

Jarmo Nieminen 
kertoo 
lumoavasta 
saaristosta sanoin 
ja kuvin.

Pianisti  
Seppo Tarhio
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Kirkkoherra
Kaskinen Timo Pekka .................................. 09 2340 5710

Papit
Laaksonen Kari,  
Laajasalon aluekappalainen ........................ 09 2340 5716 tai 050 556 2526
Nurminen Anja, 
Roihuvuoren aluekappalainen 1.4. alk...... 09 2340 5736
Ek Markus  ..................................................... 09 2340 5726
Mällinen Tiina-Mari  ................................... 09 2340 5766
Pitkänen Kati ................................................. 09 2340 5796
Sihvola Riitta-Leena ..................................... 09 2340 5776
Vaulas Arja ..................................................... 09 2340 5756 tai 050 596 8858

Diakoniatyöntekijät
Juvonen Hannele, Roihuvuori .................... 09 2340 5718
Korhonen Eea, Laajasalo ............................. 09 2340 5728
Mero-Hiltunen Anni, Laajasalo ................ 09 2340 5748
Selin Kristiina, Roihuvuori  ........................ 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 Brita,  
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 tai 050 380 1495

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@evl.fi
roihuvuori.srk@evl.fi
www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori

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

✉

Kun kuolema koskettaa
Sururyhmässä on mahdollisuus kes-
kustella muiden läheisensä menet-
täneiden kanssa suruun ja kuole-
maan liittyvistä ajatuksista ja koke-
muksista.

Ryhmä kokoontuu Laajasalon kir-
kolla viitenä iltana, joka toinen keski-
viikko klo 18.30–20 alkaen 14.3.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
diakoniatyöntekijä Anni Mero-Hil-
tunen p. 09 2340 5748.

– Laajasalon kirkon kirjallisuus-
piirissä pureudutaan kirjojen 
maailmaan

Kirjallisuuspiiri aloitti toimintan-
sa tammikuussa 2011 Laajasalon 
kirkolla. Käsittelimme piirissä en-
sin Juha Pihkalan ja Esko Valta-
ojan keskustelukirjaa Tiedän usko-
vani, uskon tietäväni. Kirjassa on 
10 keskustelukirjeenvaihtoa, joista 
riitti pohdiskelua kolmen istunnon 
verran. Keväällä käsittelimme myös  
emerituspiispamme Eero Huovisen 
mielenkiintoista blokityyppistä kir-
jaa Aihetta ajatella. 

Syksyllä aloitimme Mika Wal-
tarin kirjalla Valtakunnan salaisuus, 
joka osoitti Waltarin syvällisen pa-
neutumisen Raamatun teksteihin 
ja hänen monia hyviä oivalluksiaan  
Uuden Testamentin sisällöstä. Seu-
raavaksi listallamme oli mielenkiin-
toinen ja sisällöltään rikas  Henri J. 
M. Nouwenin Kotiinpaluu. Kirjas-
sa pohdiskeltiin kaikkiin ”tuhlaa-

japoikiin” kohdistuvia tunteita eri 
asemassa olevien ”kilttien ja ahke-
rien ” näkökulmasta Vuoden lopulla 
keskustelimme Isaac Singerin no-
vellikokoelmasta Isäni seurakuntaa.

Kirjat valitaan piirin jäsenten eh-
dotuksista yhteisellä päätöksellä ja 
käsittelytapa on vapaa. Piirissä kes-
kustellaan niistä ajatuksista, joita 
kyseinen kirja on kussakin keskus-
telijassa herättänyt.

Käsiteltävät kirjat ilmoitetaan 
Kirkko ja Kaupunki lehdessä Laajasa-
lon kirkon tapahtumien yhteydessä.

Jos tietty kirja kiinnostaa, piiriin 
voi tulla vain keskustelemaan kysei-
sestä kirjasta. Paikalle voi tulla myös 
kuuntelemaan ja osallistumaan kes-
kustelun herättämiin ajatuksiin, 
vaikka ei olisi saanutkaan juuri sillä 
kertaa aiheena olevaa kirjaa käsiinsä.

Jaakko Koskela

Helmikuussa 29.2. klo 18 piiri ko-
koontuu keskustelemaan Lee Stro-
belin kirjasta Tapaus Kristus.

Luova joukko on innokas 
ryhmä, jossa askarellaan, 
piirretään, maalataan, 
muovataan ja nautitaan 
yhdessäolosta. 

Ryhmän tavoitteena on nauttia kä-
sin tekemisestä avoimin ja uteli-
ain mielin. Jokainen on lapsena ol-
lut luova, ja mielikuvitus on laukan-
nut valtoimenaan. Aikuisen elämäs-
sä vain tuntuu olevan niin vähän 
mahdollisuuksia luovuuteen. Niin-
pä luovassa ryhmässämme pyrim-
me murtamaan vanhoja uskomuk-
sia, elämän mukanaan tuomia pe-
riaatteita ja arvostelun pelon raken-
tamaa muuria tekemällä sellaista, 
mikä itse kutakin miellyttää. Avoin 
suhtautuminen asioihin antaa itse-
luottamusta, norjistaa aivoja ja an-
taa myös sattumalle mahdollisuu-

Luova joukko kannustaa 
luovuuden iloon

den uuden luomiseen. Me uskom-
me, että luovassa tekemisessä syn-
tyy aina jotain uutta ja ennalta ar-
vaamatonta. Niinpä päästämme-
kin luovuuden pakkopaidastaan ja 
opimme nauttimaan siitä. 

Tapaamisemme alkaa vapaas-
ta keskustelusta kahvikupin äärel-
lä. Aiheena voi olla myös Raamatun 
kohta ja siihen liittyvä, jokapäiväistä 
elämää koskeva kehotus. Tämän jäl-
keen järjestämme tilat sen mukaan, 
mitä kulloinkin olemme tekemässä. 
Sitten vain päästämme luovuutem-
me irti.

Ryhmämme toimii hyvin itseoh-
jautuvasti, mikä tarkoittaa täyttä va-
pautta omaan toteutukseen. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 
meillä olisi myös apunamme  ohjaa-
jia ja ammattilaisia opastamassa ja 
neuvomassa erilaisia työtapoja niin 
maalaamisessa, piirtämisessä kuin 

muovaamisessakin. Ohjaajat ovat-
kin olleet toiminnassamme tärkeäs-
sä roolissa. He toimivat innostajina 
ja tavoitteiden asettajina, sillä luo-
vuudessa tarvitaan kokemusta, tie-
toa, motivaatiota ja tavoitteita. Toi-
nen puoli tekemisen ilosta on saada 
oppia toinen toisiltamme. Ryhmäs-
sä opimme näkemällä, oivaltamalla 
ja saamalla neuvoja. 

Jokaisessa meissä on luovuutta 
eikä se riipu aivojemme rakentees-
ta. Elämänkokemuksella sen sijaan 
on suuri merkitys. Albert Einstein-
kin totesi aikoinaan, että ’mielikuvi-
tus on tärkeämpää kuin tieto.’

Iiro Pesonen

Luova joukko: joka toinen torstai pa-
rittomilla viikoilla klo 12.30:stä eteen-
päin Laajarannassa (Humalniemen-
tie 15). 

Luova joukko heittäytyy täysillä luomisen iloon.

Aihetta ajatella! 
Maininki

M
arko Anttila

Seppo Paldanius
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VIIPURI – TERIJOKI – PIETARI – 
PÄHKINÄLINNA – TYRÖ – KRONSTADT
Noihin paikkoihin tutustumme seurakuntamatkalla 17.–20.5.2012. 

• Liikkeelle lähdemme helatorstaina klo 7 Laajasalon kirkolta ja klo 7.15 
Roihuvuoren kirkolta. Pysähdymme Viipurissa ja Terijoella. Illalla majoitum-
me Pietarissa hotelliin (ei tiedossa lehden painoon mennessä). 

• Perjantaina teemme retken Pähkinälinnaan ja vierailemme Pyhän Marian 
kirkolla Pietarissa, jossa myös nautimme lounaan. Lisäksi tutustumme kierto-
ajelulla Pietarin nähtävyyksiin. 

• Lauantaina käymme Pietarhovissa. Muu päivän ohjelma on vielä avoin. 

• Sunnuntaina vierailemme ystävyysseurakunnassamme Tyrössä viettäen 
messua, ruokailemalla ja seurustelemalla heidän kanssaan. Iltapäivällä läh-
demme Kronstadtin kautta kotimatkalle ja olemme Helsingissä n. klo 22.

Hotelli ja matkan hinta selvinnee maaliskuun alkuun mennessä. Silloin al-
kaa myös ilmoittautuminen. Matkaa miettiessä kannattaa huomioida se, että 
passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen. Matkan hinta hotellista riip-
puen tullee olemaan n. 350 € sisältäen majoituksen 2 hh aamiaisineen, ryh-
mäviisumin, bussikuljetukset, retket ja kiertoajelut opastuksineen ja kaksi 
lounasta. Pietarhovin sisäänpääsymaksu maksetaan erikseen. Muihin ruokai-
luihin ja välipaloihin kannattaa varata ruplia matkaan. 

Matkalaisten kokoontumisessa pe 20.4. klo 17–18.30 voi täyttää viisumi-
anomuksen, tuoda passikuvan ja todistuksen matkavakuutuksesta. Ne voi 
toimittaa myös seurakuntatoimistoon. Matkaillassa saa tietoa Pietarin kult-
tuuritarjonnasta ja mahdollisuuden varata lippuja balettiin tai konsertteihin.

Hotellin varmistuttua matkasta ilmoitetaan Kirkko ja Kaupunki -lehdessä se-
kä seurakunnan nettisivuilla sekä ilmoitustauluilla. 

Matkalla ovat mukana pastori Kari Laaksonen ja diakoni Eea Korhonen.  
Voit tiedustella matkasta tarkemmin Karilta: kari.laaksonen@evl.fi tai  
p. 050 556 2526. Ilmoittautuminen Ritva Pykäläniemelle: ritva.pykalaniemi@
kolumbus.fi tai p. 050 5468804.
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Oma lehti on kestävä lahja lapselle. 
25-vuotias Lastenmaa on perinteinen 
ja laadukas lastenlehti, jonka teemoja 
ovat koti ja perhe, lukeminen, luonto 
ja kansainvälisyys. Iltarukous ja 
Raamatun kertomukset kuuluvat 
lapsen hengelliseen kasvuun 
ja tuovat turvallisuuden tunnetta. 

Lastenmaan joka numerossa 
julkaistaan tunnettu jen suomalaisten 
kirjailijoiden ja kuvittajien satuja. 
Lasta ilahduttavat monipuoliset 
askartelut, tehtävät ja kilpailut 
sekä lasten omat uutiset. Lehden 
päätoimittaja on kirjailija Anna-Mari 
Kaskinen.

Hyvät vanhemmat, 
mummit, ukit ja kummit!

Anna lapselle
hyvä hetki.

Lastenmaa
8 kk vain 

 32,-
(norm. 40,50)

Aniara Larmala 
040 777 8774
aniara.larmala@huom.fi
www.facebook.com/
aniaran.asuntomyynti

Laajasalon 
oma välittäjä

odotan soittoasi!

Asuntoarvio veloituksetta.

Luotettavaa ja tehokasta asuntokauppaa
Itä-Helsingissä vuodesta 2006.

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

Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaa-
laukset. Remontti- ja Rakennustyöt 
Sisällä ja Ulkona.  040 712 8888

Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset, 
Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat, 
Lumiesteet.      040 712 8888

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Minna Zilliacus 
020 754 2361, 040 774 7777
minna.zilliacus@kotimaa.fi 

Pimeän reunalla
rakastan sinua Valo
Sinä kirkastat elämäni
vaikka vaeltaisin aina varjossa
Kaipaan sinua Valo
vaikka et koskaan kulkisi kanssani
Pimeys kietoo minut
mutta muistan Valon
Olen kerjäläinen valon porteilla

Satu Kurru

Korjaus 
Kiikarin joulunumerossa ”Minun 
kirkkoni” -artikkelista puuttui haas-
tateltavan pastorin nimi.

Artikkelissa esiintynyt sotilas-
pastori oli Tapani Selin. Pahoitte-
lemme virhettä. 

Matkalai-
sia Käkisal-
men hotel-
lin edessä 
kesällä 
2011.

Kyllikki Ala-Härkönen

M
arko Anttila
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Vuorovesi
Matkalla kevättä ja pääsiäistä kohti…
Miten aika kuluukaan: juuri 
kun on saatu joulu pakettiin ja lah-
japaketit purettua, aletaan miettiä ja 
odottaa kevättä.

Kuulin ystävältäni jokunen päivä 
sitten, että iltapäivästä päivä on pi-
dentynyt jo yli puoli tuntia, vaikka 
aamut ovat vielä pimeitä. Ja muuta-
man viikon päästä onkin jo laskiai-
nen ja aletaan valmistautua paas-
tonaikaan ja hiljentymiseen ennen 
pääsiäisen tuloa. Niin se menee vuo-
si vuodelta, mutta joka kerran ikään 
kuin nopeammin . 

Jokainen meistä kokee vuodenajat ja 
ajan kulun omalla tavallaan. Muis-
tan omasta kokemuksestani, et-
tä kiireisimpien työvuosien, ”ruuh-
kavuosien” aikana en ehtinyt kokea 
juuri mitään: en huomannut kevääl-
lä lumen sulamista, enkä syksyllä 
puiden lehtien kellastumista, lintu-
jen laulusta puhumattakaan. Elämä 
oli yhtä kiirettä ja vastuuta aikatau-
luista ja erilaisista velvoitteista. Sit-
ten aikanaan, eräänä syyskuun aa-
muna töihin lähtiessä pysähdyin ko-
tipolulle ihastelemaan punaisia vil-
liviinipensaan kauniita köynnöksiä 
– ikään kuin monen mustan vuoden 
jälkeen. Se tietoinen pysähtyminen 
ja sen tunnistaminen on jäänyt mie-
leeni opettavaisena asiana siitä, mi-
ten itse olemme vastuussa omasta 
ajankäytöstämme – kukaan muu ei 

vätkö rahat elämiseen ja sen vaati-
muksiin? Epävarmuus ja huoli kul-
kevat mukana, vaikka niistä ei koko 
ajan puhuttaisikaan. 

Satuin joulukuun puolivälis-
sä tilaisuuteen, jossa oli mahdolli-
suus oppia uutta elämisen kokemi-
seen liittyen ja mielestäni se koke-
mus on jakamisen arvoinen juttu. 
Kyseessä oli sattumalta eteen tullut 
luentotilaisuus muutaman suoma-
laisen ja kahden amerikkalaisen tut-
kijan seurassa. Yhdistävänä tekijänä 
oli osallisuus kansainvälisessä tule-
vaisuuden foorumiverkostossa. Sain 
kuunnella esitystä siitä, miten esi-
merkiksi Euroopassa ja myös Suo-
messa nykyinen sukupolvi on glo-
baalisti arvioituna niin hyvin toi-
meen tulevaa taloudellisesti, ettei 
sama tilanne enää voi jatkua. Tule-
vien sukupolvien on löydettävä uu-
sia tapoja elää: on luovuttava jos-
tain ja jaettava omastaan eri taval-
la kuin me olemme tottuneet teke-
mään. Esimerkkinä olivat kaikki ka-
dunvarsien autot, joita me omistajat 
käytämme vain muutaman tunnin 
päivässä tai vielä vähemmän. Yh-
teisellä omistuksella käyttöaste oli-
si paljon tehokkaampi ja kustannuk-
set pienempiä jokaiselle!

Tästä uudesta tavasta on jo lu-
kuisia esimerkkejä Amerikassa ja 
myös joissakin Euroopan maissa: 
ihmisen ei tarvitse omistaa autoa, 

polkupyörää, tauluja tai muuta tai-
detta, ei edes juhlavaatetta, koska 
kaikki voidaan lainata tai vuokra-
ta tarvittavaksi ajaksi netin kautta. 
Esimerkiksi Pariisissa voi jo auton 
lainata käyttöönsä samalla periaat-
teella kuin citypyörän Helsingissä. 

Jos hyväksymme uusia tapoja elää 
ja suostumme vähempään tavaraan 
ja omistamiseen, meille voi avautua 
myös muita uusia mielen ovia: ehkä 
ehdimme pysähtyä useammin. Eh-
kä opimme näkemään paremmin 
myös vuodenaikojen vaihtelun tuo-
man luonnon kauneuden ympäril-
lämme sekä ihmiset, joiden kanssa 
jaamme elämäämme. Asioiden tär-
keys voi muuttua. Vähemmät tava-
rat antavat enemmän tilaa ajatuksil-
le ja kuuntelulle ja olemme lähem-
pänä luontoa,ehkä Luojaammekin.

Less is more: vähempi voi tarjo-
ta enemmän. 

Siihen alkava paastoaikakin ha-
luaa meitä ohjata. 

Varpu Välimaa

Kurkistuksia islamiin Istanbulissa
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Riisun kengät eteiseen ja as-
tun turistiryhmän mukana Sini-
seen moskeijaan Istanbulissa. Hui-
vipäinen opas muistuttaa: Pyhäkös-
sä on rukoilijoita varsinaisten ru-
kousaikojen ulkopuolellakin. Käyt-
täydymme hillitysti, supisemme, 
lattiamatto vaimentaa askeltemme 
äänet. Nostan katseeni seiniä kier-
täviin arabiankielisiin teksteihin, 
ne ovat otteita Koraanista. Opas se-
littää kirjainkoukeroiden merkitys-
tä. Kuulen hämmästyen Koraanin 
olevan Jumalan itsensä sanelema ja 
arkkienkeli Gabrielin ihmiskunnal-
le välittämä. Vuosikymmenet olen 
elänyt kirjoista, mutta tuota näkö-
kulmaa islamiin en tiennyt. 

Jään tuijottamaan suurten ikkunoi-
den värikkäitä lasituksia. Päivänva-
lo siilautuu ikkunarivien läpi hämä-
rään moskeijaan. Komea kupoli kaa-
reutuu korkealla kuin taivaan laki. 
Seinien turkoosit lasitiilet luovat si-
nisen, utuisen ja mieltä rauhoitta-
van tunnelman. 

Rupean kuvittelemaan Sinisen 
moskeijan syntysyitä historian sir-
paletiedon ja villien arvausten va-
rassa. Sulttaani Ahmed I rakennut-
ti sen (1609–1616) kuulemma lepyt-
tääkseen Allahia kehnon sotaon-
nen jälkeen. Sinisen moskeijan pi-
ti päihittää loistossa ja komeudes-
sa naapurikirkko, Istanbulin tuhat-
vuotinen ylpeys, Hagia Sofia. Mie-
tin, minkä sortin sotakorvaus Sini-
nen moskeija on? Miksei Hagia So-
fia kelvannut Ahmedille? Rakennet-
tiinko Sininen moskeijaparemmin-

kin sulttaanin heikentyneen vallan 
pönkittämiseksi kuin Allahin kun-
niaksi? Kohensiko Ahmed näin so-
dassa kolhiutunutta itsetuntoaan, 
vai tyydyttikö kenties turhamai-
suuttaan? Minareettien määrässä 
hän nokitti oikein kunnolla moskei-
jakilvassa: Sinistä temppeliä ympä-
röi kuusi minareettia, kun muslimit 
muualla tyytyivät neljään.  

Joku kysyy oppaalta, kuinka mus-
limimiehet säilyttävät järjestyksen 
moskeijassa rukoushetken aikana, 
kun penkkejä ei ole. Opas viittaa lat-
tiamatossa kulkeviin tummiin vii-
voihin; rukoilijain rivit muodostu-
vat niiden mukaan. Sininen moskei-
ja on kuulemma rukoushetken aika-
na täynnä muslimimiehiä, mutta jo-
kainen löytää paikkansa. Huivipää 
opas osoittaa pientä naisille varat-
tua rukoustilaa sivukäytävällä, ja sa-
noo hiukan vaisusti: Naiset hoitavat 
lapsia ja kotia, harvat ehtivät moskei-
jaan rukoilemaan. Me vääräuskoiset 
turistit vaihdamme merkitseviä kat-
seita. Tasa-arvoa turkkilaisittain. 

Tulen ulos moskeijasta ja koh-
taan ovella neljä vartijaa. He seiso-
vat oven eteen levitetyn sinisen ma-
ton jokaisella kulmalla, matto on 
pari metriä kanttiinsa. Alan mui-
den turistien tavoin sovitella kenkiä 
jalkaani matolla seisten, kun meidät 
komennetaan sivuun. Hämmennys-
tä seuraa selitys: ei ole etiketin mu-
kaista astua kengillä matolle. Taju-
an väläyksenomaisesti: nämä kyy-
kyttävät vartijat ovat ”mattopoliise-

ja”, puhdasoppisuuden portinvarti-
joita. En jaksa uskoa, että Koraanin 
kirjoittanut Jumala on näin pikku-
mainen. Mutta en rupea väittämään 
vastaan, maassa maan tavalla. 

Hagia Sofia,  
”Pyhän viisauden kirkko”

Astelen mietteissäni ja maailman-
kuvaani järjestellen naapurikirkkoa 
kohti. Itä-Rooman eli Bysantin val-
takaudella 537 valmistunut Hagia 
Sofia on yhä maailman neljännek-
si suurin kirkko. Lähestyn noin tu-
hatviisisataa vuotta vanhaa monu-
menttia uteliaasti ja valokuvia nap-
sien. Sen kauhtunut punertava ul-
kokuori ja mahtava kupoli sekä neljä 
minareettia tallentuvat kameraani. 

Sisällä opas kertoo Hagia Sofian ol-
leen historiansa aikana bysanttilai-
nen ja katolinen kirkko sekä islami-
lainen moskeija, kunnes siitä teh-
tiin museo. Jään pohtimaan pyhä-
kön moniulotteista historiaa. Kolme 
eri uskontoa, aina maallisen vallan-
pitäjän mukaan. Islamilainen mos-
keija Hagia Sofiasta tuli noin 550 
vuotta sitten osmanien valloitet-
tua silloisen Konstantinopolin By-
santilta. Siihen loppui tuhatvuoti-
nen Bysantin valtakunta ja samal-
la Hagia Sofiasta poistettiin kristin-
uskon tunnukset. Mika Waltari kir-
joitti Konstantinopolin valloituk-
sesta romaanin Johannes Angelos, 
ja merkitsi sen nimiölehdelle ajan-
kohdaksi ”1453 Kristuksen maail-
manajan päättyessä”. 

Valloituksen seurauksena kau-
pungin kohdalle jäi idän ja lännen 
kirkkojen välinen rajalinja, ja se on 
yhä siellä. Mutta Waltari antaa Jo-
hannes Angeloksen ajatella ava-
rammin: ”Kirkkojen rajat eivät ulo-
tu taivaaseen asti”. Angelos ei usko-
nut kristinuskon lakkauttamiseen 
mahtikäskyllä, vaan päätteli: ”Kris-
tuksen kirkko elää kai ihmisten sy-
dämissä ja maallinen kirkko on vain 
kuorta, pukua, vertausta.” 

Opas kertoo kiihkeimpien musli-
mien vaativan museoitua Hagia So-
fiaa takaisin moskeijaksi. Vastaavas-
ti jotkut kristityt haaveilevat sen pa-
lauttamisesta kirkoksi. Turkki on si-
säisten vastakohtien maa. Uskonto 
erotettiin valtion asioista jo 30-lu-
vulla tasavallan perustajan, Kemal 
Atatürkin toimesta. Samalla otettiin 

käyttöön kristillinen ajanlasku ja la-
tinalainen kirjaimisto. Satunnaisel-
le kävijälle tämän päivän Hagia So-
fia näyttäytyy Turkin maallistumi-
sen ilmentymänä. Taivasta symbo-
loiva kupoli on yhä korkealla, mutta 
museoidun kirkon kynnys on mata-
la. Sen yli saavat käydä kaikki uskon-
tokunnat, kengät jalassa tai kengittä, 
huivi päässä tai ilman huivia. 

Astuessani ulos Sofiasta kaupun-
gin katuvilinään, rukouskutsu säräh-
tää Sinisen moskeijan minareetista. 
Joikua muistuttava, viipyilevä ääni. 
Kuudentoista miljoonan asukkaan Is-
tanbulissa riittää väkeä päivän jokai-
seen rukoushetkeen. Ajattelen mie-
hiä, jotka parhaillaan asettuvat riviin 
pyhäkön rukousmatolle. Ja mietin 
montako naista tulee sivukäytävälle. 

Pertti Araviita

Vähempi  
voi tarjota  
enemmän.

meitä pysäytä huomaamaan elämän 
kulkua ellemme tee sitä itse – ku-
ka mistäkin syystä – vapaaehtoisesti 
tai jonkun pakon sanelemana. 

Alkanut vuosi on ollut mie-
lenkiintoinen presidentinvaaleineen 
kotimaassa, mutta huolta aiheutta-
vat maailmantilanne ja talouskriisi 
Euroopan alueella, meidän viiteym-
päristössämme. Mitä vuosi tuokaan 

tullessaan Suomi-tasolla, Euroopas-
sa ja maailmassa?

Millaisia muutoksia on tulossa, 
sitä ei voi tietää. Monissa perheissä 
saatetaan pohtia, mitä taloustilan-
ne vaikuttaa omaan elämään, työ-
hön ja rahatilanteeseen. Säilyykö 
minun työpaikkani: miten minul-
le käy? Miten selviän kaikista me-
noista, suunnitelluista hankinnois-
ta ja annetuista lupauksista? Riittä-

Sininen moskeija eli Sulttaani Ahmedin moskeija Istanbulissa.


