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Sydämen asia
Vastailin taannoin eräässä kristillisessä lastenlehdessä 
nuorten lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Esiin nousivat 
usein kysymykset Jumalan olemassaolosta ja siitä voiko Ju-
malan nähdä. Nämä samat uskon kysymykset tulevat vas-
taani myös aikuisten esittäminä. 

Monet ateistit asettavat uskon edellytykseksi Jumalan 
olemassaolon tieteellisen todistamisen. Näin tehden he 
edellyttävät uskon perusteeksi sellaista, mitä se ei voi olla. 
Toisin kuin tieto, usko ei perustu näkemiseen tai muihin ais-
tihavaintoihin. Usko on toivoa ja luottamusta. 

Raamatun mukaan Jumala samanaikaisesti sekä ilmoit-
taa itsensä että salaa olemuksensa ihmisen aisteilta. Näin 
hän vie edellytykset tietämiseen ja järkeen perustuvalta us-
kolta. Usko ei ole järjenvastaista, mutta uskon koti on sy-
dän, olemuksemme ydin. Sydämessä majailevat ihmisen ar-
vot, jotka ohjaavat eettisiä valintojamme ja kaikkea toimin-
taamme. Järki on sydämen käskyläinen.

Luonto, Jeesus ja Raamattu ovat Jumalan ilmoituksen 
kanavia ja samalla myös kätkeytymisen paikkoja. Luoma-
kunta on kuin taulu, jonka usko aavistaa jonkun tekemäksi. 
Taulun tarkastelu ei kuitenkaan paljasta maalaria, esimer-
kiksi tämän ikää tai sukupuolta. Samoin ei luonto paljas-
ta tekijäänsä. Raamatun mukaan vain ”uskon avulla me ym-
märrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla: näkyvä 
on syntynyt näkymättömästä”. Tässä ei puhuta luomisen ta-
vasta, vaan kaiken lähtökohdasta.

Jeesuksessa Jumala tuli näkyväksi ja ihmisten kaltaisek-
si. Se tapahtui jouluna. Tuskin kukaan olisi uskaltanut Jee-
susta vastustaa jos olisi tiennyt hänen olevan Jumalan Poi-
ka. Jeesuksen todellinen olemus oli pitkään salattu myös 
hänen lähimmiltään. Kun opetuslapsi Pietari tunnusti Jee-
suksen Jumalan Pojaksi, Jeesus oli yllättynyt. Hän totesi, et-
tei Pietari ei ollut voinut keksiä tätä ajatusta omassa pääs-
sään, vaan Jumalan on täytynyt se hänelle ilmoittaa. Usko 
on aina Jumalan lahja.

Raamattua kutsutaan Jumalan sanaksi. Raamatussakin 
Jumala kätkeytyy inhimillisten kirjoittajien ja jopa heidän te-
kemiensä kielioppivirheiden taakse. Vain usko kuulee Raa-
matussa Jumalan äänen, tieteellinen tutkimus ei voi sitä ta-
voittaa.

Kristillisen uskon mukaan toivomus Jumalan näkemises-
tä toteutuu kyllä. Se tapahtuu silloin, kun suljemme nämä 
silmät viimeisen kerran. Silloin usko muuttuu näkemisek-
si ja tietämiseksi. – Sitä ennen uskomme on hyvä tulla nä-
kyväksi arjen kohtaamisissa. Tässä lehdessä kerrotaan ta-
rinoita siitä alueemme ihmisten kautta. Hyvää joulun odo-
tusta 
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Roihuvuoren
seurakunnan lehti

Joulu on tarinoiden aikaa
Ihmiset ovat tarinoineet aina. 

Kertomuksin on välitetty tietoa 
ja tunnelmia, opetettu ja viihdy-

tetty. 
Erityisesti joulu on tarinoiden 

aikaa. Luemme mielellämme ker-
tomuksia menneistä jouluista tai 
satuja joulupukista, ja kuuntelem-
me lauluja joulukirkkoon matkaa-
vista lapsista tai unettomasta ton-
tusta.

Myös joulun ytimessä on tari-
na, jouluevankeliumi. Se ei ole sa-
tu, vaan kertomus siitä, miten py-
hä Jumala tuli konkreettisesti osak-
si rajallista maailmaa. Seimen lap-
sessa ikuisuus ei ainoastaan hipaise 
aikaa, vaan sitoutuu siihen ainutlaa-
tuisella tavalla. Kun sanomme ”siki-
si Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt 
Mariasta” tunnustamme uskomme 
siihen, että Jeesus Kristus ei ole ku-
ka tahansa opettaja, vaan ihmiseksi 
tullut Jumala.

Jouluevankeliumi alkaa Marian 
ja Joosefin tarinana, mutta Jeesuk-
sen synnyttyä siitä tulee koko luo-
makunnan tarina. Ensin riemuun 
repeää näkymätön maailma: Va-
pahtaja on syntynyt! Seuraava lenk-
ki iloisen uutisen ketjussa ovat pai-
menet ja lampaat. Lopulta uutinen 
saavuttaa myös sinut ja minut, kut-
suu kumartamaan ”lasta, taivaan 
Kuningasta.”

Joulun tarina ei ole päättynyt, 
vaan kutsuu mukaan yhä uusia ih-
misiä. Kun seimen lapsi sytyttää sy-
dämen, soi ”sielusta sieluhun” sa-
man hyvän uutisen kaiku, joka on 
soinut jo 2000 vuotta: ”Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, 
että antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään, joka häneen uskoo, joutui-
si kadotukseen, vaan saisi iankaikki-
sen elämän.” (Joh.3:16)

Espanjalaisen seimen äärellä
● Pastori Arja Vaulas kertoo oman 
joulutarinansa:

– Tärkein joulukoristeeni on sei-
miasetelma, jonka ostin Espanjasta, 
Mijasin vuoristokaupungista noin 
15 vuotta sitten. Vietin silloin jou-
lua vanhempieni kanssa Espanjassa 
– se on ainut joulu, jonka olen ollut 
pois Suomesta.

Espanjassa joulun keskiössä ovat 
seimiasetelmat ja messu. Mijasis-
sa oli vanha kirkko, jossa ihmisen 
kokoiset nuket esittivät joulukuva-
elman hahmoja, ja niiden seurana 
oli oikeita lampaita ja kanoja. Myös 
kaupungintalolla oli näkyvissä sei-
miasetelma. Joulupukkia sen sijaan 
ei näkynyt.

– Espanjassa lapset saavat lahjoja 
vasta loppiaisena kuten Jeesus-lap-
sikin. Silloin vietetään fiestaa.

– Laitan oman seimiasetelmani 
esille jo adventtina. Se tuo mieleen 
joulun ydinsanoman. Tänä vuonna 
se on erityisen tärkeä myös siksi, et-
tä muistelen sen äärellä vanhempia-
ni, jotka nukkuivat pois kesällä. 

– Jouluseimeä voisi rakentaa 
myös vähitellen, niin että ensin 
tyhjä talli odottaa Jeesus-lasta, joka 
asetetaan paikoilleen vasta jouluna. 
Tietäjät voi lisätä loppiaisena jne. It-
se haluan kuitenkin odottaa joulua 
seimiasetelmaani katsellen.

Lisää joulutarinoita Facebook-
kalenterissa.

● Tärkeä osa 92-vuotiaan Jenny 
Matikaisen joulua ovat olkikoris-
teet. Niitä askarreltiin kotipuhteina 
jo Jennyn lapsuuden kodissa nykyi-
sen rajan takana Kivennavan Vuot-
taankylässä. Kotona kokoontuivat 
paikalliset martat, joissa olivat mu-
kana niin Jennyn äiti kuin mummo-
kin. Siellä taito opittiin.

– Lapsuudessani oli monissa ta-
loissa tapana tuoda jouluna oljet tu-
van lattialle muistuttamaan Jeesus- 
lapsen seimen oljista, Jenny muistelee.

– Samasta asiasta muistuttavat 
myös olkikoristeet.

Jenny oli eläkkeelle jäätyään 21 
vuoden ajan vetäjä Roihuvuoren 
seurakunnan kutomakerhossa, jo-

ka kokoontuu edelleen Lumikintien 
kerhohuoneessa.

– Olen ollut siitäkin ”virasta 
eläkkeellä” jo toistakymmentä vuot-
ta, Jenny kertoo nauraen.

– Kutomakerhossa on tehty mo-
net olkitähdet ja olkiliinat muistut-
tamaan joulun sanomasta.

Jenny koristelee aatonaattona 
joulukuusensa edelleen olkitähdil-
lä. Myös ystävältä saadun olkipukin 
hän asettelee tutulle paikalleen.

– Olkikoristeet kannattaa pitää 
talvisin vähän aikaa parvekkeella,   
jotta ne kostuvat ja ovat ilona useam-
man vuoden, Jenny muistuttaa.

Jennyä haastatteli Arja Vaulas

Joulu on oljista tehty

Monissa maissa seimi koristaa joulua.

M
arko Anttila

Peukuta 
meitä  
Face- 
bookissa!

M
arko Anttila
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Ilon, uskon ja 
rakkauden kirkko
Laajasalon kirkko täyttää adventtina 10 vuotta. Alun 
perin se piti rakentaa 1989. Arkkitehtikilpailu oli pi-
detty ja Elävän veden kirkko valittu sen voittajaksi. La-
ma tuli kuitenkin väliin, ja laajasalolaiset saivat odottaa 
kirkkoaan vielä toistakymmentä vuotta. 

Pitkän odotuksen täyttyminen 
näkyi nykyisen kirkon vihki-
päivänä vuonna 2003 pitkänä 

jonona. Parisataa ihmistä joutui jo-
pa kääntymään ovelta, koska he ei-
vät mahtuneet kirkkoon.

Uuden kirkon myötä seurakun-
nan toiminta kasvoi. Kulkureitin 
varrella sijaitsevaa kirkkoa on alus-
ta asti pidetty arkisin auki. Aulakah-
vioon on helppo tulla, ja sen kautta 
moni ihminen on päätynyt mukaan 
seurakunnan toimintaan. Kirkon 
myötä Laajasaloon saatiin myös oi-
vallinen tila konserteille. Seurakun-
nan omien kuorojen lisäksi kirkossa 
on käyty kuulemassa paljon nimek-
käitä esiintyjiä. Onhan Laajasalon 
kirkko myös Könsikkäät -mieskuo-
ron kotikirkko.

Roihuvuoren seurakunnassa 30 
vuotta palvellut Laajasalon aluekap-
palainen Kari Laaksonen on nähnyt 
kirkon odotuksen, rakentamisen ja 
alkutaipaleen 

– Piispa Eero Huovisen vihki-
messussa esittämä pyyntö ”olkoon 
tämä Laajasalon kirkko ilon, us-

kon ja rakkauden kirkko” taidettiin 
kuulla taivaassa, sillä juuri sellainen 
Laajasalon kirkosta on tullut, Kari 
Laaksonen hymyilee. 

– Laajasalon kirkko on monelle 
seurakuntalaiselle ja työntekijälle 
toinen koti. Siihen vaikuttavat osal-
taan loistavat suntiot, jotka laitta-
vat hyvät kahvit tai sopat. Tullaan 
helposti yhteisön jäseniksi, kun voi-
daan messun jälkeen jäädä kahvit-
telemaan tai syömään. Myös seu-
rakuntalaisten merkitys on suuri – 
ison vapaaehtoisjoukon avulla laa-
ja toiminta on mahdollista.

Kotikirkko on  
tuttu ja turvallinen

Kirkko paitsi näkyy, myös kuuluu 
alueella. Moni ihminen harmitte-
lee, jos tuulen suunta on pyhänä 
väärä –kirkonkellot kun eivät sil-
loin kajahda kotiin asti. Myös päi-
väkotiryhmät saattavat ohi kulki-
essaan pysähtyä kuuntelemaan kel-
loja. Tutut äänet luovat kotoisuut-
ta, ja ihmiset kiinnittävät huomiota 

kirkonkellojen eri sävelmiin.
Kotikirkko merkitsee myös tut-

tuja ihmisiä. 
– 30 vuoden ajan kirkolliset toi-

mitukset ovat olleet keskeinen osa 
työtäni. Alkuvaiheessa tuli vastaan 
paljon uusia ihmisiä, nykyään suu-
rin osa toimituksista on sellaisia, 
että olen kohdannut ihmiset aiem-
minkin eri elämänvaiheissa. Ihmi-
sille on tärkeää, että pappi on tullut 
tutuksi ja nyt on tärkeää myös, että 
kirkko on tuttu. – Onko meidän lap-
sen konfirmaatio omassa kirkossa? 
ihmiset saattavat kysyä, Kari Laak-
sonen kertoo. 

Työntekijällekin tuttuus on tär-
keää.

– Ei tutuiksi tulleiden ihmisten 
parista tee mieli lähteä muualle töi-
hin.

Koti ja tuttuus ovat sanoja, jotka 
toistuvat Laaksosen puhuessa Laa-
jasalon kirkosta – ja hyvästä syystä.

– Toimituksissa ja jumalanpalve-
luksissa toteutuu Jumalan perheen 
jäsenyys. Olemme saman perheen 
lapsina yhdessä kuuntelemassa, mi-
tä Isämme tahtoo meille sanoa. On 
etuoikeus olla raottamassa verhoa, 
jotta näkisimme Jumalan armahta-
van rakkauden.

Hanna-Kaisa Hartala

Ja jossakin soivat kellot
Laajasalon saarella ovat soineet 
kirkonkellot 10 vuotta. Hollan-
nissa valmistettuihin neljään 
kelloon on valettu tekstit Raama-
tusta: Ps. 34:4,5; 5. Moos 33:27; 
Room. 6:23 ja Matt. 11:28. Kel-
loissa on useita eri soittoääniä. 
Kasteissa ja lasten jumalanpalve-
luksissa soi katkelma virrestä Ju-
malan kämmenellä, jouluna kai-
kuu Enkeli taivaan ja pääsiäisenä 
kellot julistavat On Kristus nous-
sut kuolleista. Välillä voi kuulla 
sävelmiä virsistä Jumala ompi 
linnamme tai Herraa hyvää kiit-
täkää, toisinaan soivat erilaiset 
yleissoitot.

Kirkonkelloja soitetaan mones-
sa eri tilanteessa. Lauantaisin klo 
18 ehtookellot hiljentävät alkavaan 
pyhään. Sunnuntaisin 11.30 soivat 
niin sanotut papinkellot, 11.55 puo-
lestaan kuuluu yhteensoitto, jonka 
tarkoitus on koota seurakunta ju-
malanpalvelukseen. Jumalanpal-
veluksen lopuksi kellot kajauttavat 
päätössoiton. Kirkollisten ilmoitus-
ten yhteydessä soitetaan poisnuk-
kuneille kuolinkelloja, mutta omais-
ten pyynnöstä kotikirkon kellot 
voivat soida myös silloin, kun arkku 
lasketaan hautaan. Kellot juhlista-
vat myös häitä. Vuoden vaihtumi-
sesta kertoo uuden vuoden soitto.

Laajasalon työntekijät: ylhäällä keskellä kappalainen Kari Laaksonen. Eturivissä pastori Jaani Vilkkilä, suntio Leena Ottman, 
kanttori Päivi Niva-Vilkko, suntio Merja Mähönen ja diakoniatyöntekijä Kristiina Selin. Keskirivissä suntio Joni Koski, lapsi-
työn tiiminvetäjä Päivi Meriläinen, diakoniatyöntekijä Eea Korhonen ja pastori Arja Vaulas. Takana  lastenohjaajat Marika ja 
Margit Pulkkinen.

Yhteiseloa 
Laajasalossa
Punaisen Ristin Laajasalon osaston ja Roihuvuoren seu-
rakunnan yhteistyöllä on pitkä historia, joka juontaa 
juurensa jo aikaan, jolloin Roihuvuoren seurakunnan 
alue oli osa Herttoniemen seurakuntaa.
Punaisen Ristin Laajasalon osas-
to perustettiin lokakuussa 1953, ja 
sen alkutaipaleella mukana oli eräs 
aktiivinen seurakuntalainen, jon-
ka myötä yhteistyö SPR:n ja seura-
kunnan välillä alkoi. Esim. Unka-
rin kansannousun aikaan 1956 seu-
rakunnan tiloissa valmistettiin en-
siapusiteitä, ja Jollaksen kappelissa 
puuhattiin 50- ja 60-luvuilla kenkä- 
ja vaatekeräyksen parissa. Nykyisin 
Laajasalon kirkko tarjoaa tilat mm. 
SPR:n vuosittaisille myyjäisille ja 
hallituksen kokouksille.

– Yhteistyö kirkon kanssa on 
kyllä 10+, toteavat puheenjohtaja 
Valma Hiltunen ja varapuheenjoh-
taja Liisa Ruohonen. 

– Suntiotkin ovat niin avuliaita, 
että välillä ihan nolottaa.

Liisa Ruohonen iloitsee siitä, et-
tä kirkon tultua Laajasaloon kotiin 
ovat kuuluneet kirkonkellojen ää-
net. 

SPR:n toimintaan naisia on ve-
tänyt auttamisenhalu, ja se näkyy 
myös yhteistyössä Laajasalon kir-
kon kanssa. Laajasalon osaston hal-
litus on tavannut pitää jouluisen ko-
kouksensa juuri ennen kirkon jou-
lujuhlaa. Kokouksen jälkeen halli-
tuksen jäsenet ovat käyneet kehi-
tysvammaisten asuntolassa ja van-
husten kodeissa hakemassa juhlaan 
niitäkin, joiden on muuten ollut vai-
kea päästä mukaan. 60-vuotista tai-
valtaan Punaisen Ristin Laajasalon 
osasto juhlistaa järjestämällä yh-
dessä 10-vuotiaan Laajasalon kirkon 
kanssa Eino Grönin konsertin, jon-
ka tuotolla tuetaan Laajasalon yk-
sinäisiä vanhuksia ja avun tarpees-
sa olevia lapsiperheitä seurakunnan 
diakoniatyön kautta.

Hanna-Kaisa Hartala

Laajasalon kirkon profiili on moderni.

Laajasalon kirkko juhlii
Ke 27.11. klo 9  Paljon onnea vaan! – lapsiperheiden laulutuokio
To 28.11. klo 18  Perheiden adventtikirkko
La 30.11. klo 10–13  Adventtimyyjäiset 
La  30.11. klo 16  Eino Grönin joulukonsertti 
Eino Grön, laulu ja Janne Hovi, piano. Liput 15 euroa. Tuotolla tuetaan 
Laajasalossa asuvia yksinäisiä vanhuksia ja avun tarpeessa olevia lapsi- 
perheitä seurakunnan diakoniatyön kautta. Järj. Punaisen Ristin Laajasalon 
osasto ja Roihuvuoren seurakunta. Liput: Laajasalon kirkon aulakahvio  
ma–pe klo 10–14 ja tuntia ennen ovelta.  
Su.1.12. klo 12  Ensimmäisen adventtisunnuntain ja Laajasalon  
  kirkon 10-vuotisjuhlamessu.

Messun jälkeen juhlatarjoi-
lu ja ohjelmaa. Puheita pitävät 
Roihuvuoren seurakunnan eläk-
keelle siirtynyt kirkkoherra, ro-
vasti Matti Malmivaara, kappalai-
nen Kari Laaksonen sekä arkkiteh-
ti Kari Järvinen ja taiteilija Pauno 
Pohjolainen. Musiikki: Chorus 
Marinus Päivi Niva-Vilkon johdolla.
Myös Laajasalon kirkon  
joulujuhlassa 10.12.  
on teemana 10-vuotisjuhla.
Arkkitehtien haastattelu s.6.

Rovasti Matti Malmivaara ja  
piispa Eero Huovinen vuonna 2003.

M
arko Anttila
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On jouluyö. Ulkotulet toivottavat ihmiset tervetulleiksi Roihuvuoren kirkkoon, joka 
kylpee hämärässä. Kynttilät tuikkivat salin punatiiliseinustoilla, käytävillä ja juhlaan 
puetulla alttarilla. Rauhallinen musiikki ja jouluevankeliumi täyttävät kirkon ja pen-
keissä istuvien sydämet ilolla. Välillä kajahtavat virret, jotka kutsuvat kumartamaan 
joulun lasta. 

– Jouluyö on harras, silloin viiväh-
detään musiikin kanssa joulusei-
men luona, kanttori Hannele Filp-
pula toteaa. 

Kanttori on ollut mukana luo-
massa jouluyön tunnelmaa Roihu-
vuoren kirkkoon ainakin vuodes-
ta 1989. Kirkonkirjat kertovat, että 
musiikista nauttii vuosittain reilus-
ti toistasataa yövierasta.

Yömusiikin ohjelmisto koostuu 
etupäässä vähän tavallista tunte-
mattomammasta joulumusiikista. 
Kynttilöiden valaisemassa kirkos-
sa soivat urut, mutta välillä äänes-
sä ovat myös huilu tai viulu. 

– Jouluyönä hiljennymme musii-
kin äärellä. Pappina sanon muuta-
man sanan, mitään pitkiä puheita ei 
ole, kertoo Anja Nurminen.

Jouluyössä  
on tunnelmaa

Esiintyjien valmistautuminen jou-
luyöhön alkaa – kuinkas muuten-
kaan – pimeässä. Lauluharjoitukset 
pidetään Roihuvuoren kirkolla asi-
aankuuluvaan aikaan eli maanantai-
iltaisin klo 21 alkaen.

Lauluryhmä muodostuu pääosin 
Kamarikuoro Cantiamon laulajista, 
mutta joukossa on myös muita mu-
siikin ystäviä. 

Monille esiintyjille jouluyön mu-
siikki on perinne. Se luo myös Lauri 
Kopposen joulutunnelman. 

– Tuntuu, että ilman Mä kans-
sa enkelten -laulua joulu ei oikein 
tule. 

Mä kanssa enkelten -laulu on Ar-
mas Maasalon käsialaa. Kanttori 
Hannele Filppula esittää sen yksin-
lauluna.

”Sun Jeesus kanssasi
mä vietän jouluni,
mä vietän jouluni.
Käy seimen lapsonen,
käy jouluvieraaksen’
niin jouluni ei lopu koskaan,
ei lopu koskaan.”

Suntiolla on jouluyönä monta val-
koista kynttilää ja tuikkua sytytet-
tävänään. 

– Jouluyön musiikin tunnelma 
on ihana. Ihmiset tulevat sinne hy-
vällä mielellä, kirkon suntio kuvai-
lee ja jatkaa: 

– Parhaan kuvan saa, kun tulee 
itse paikalle.

Hössötys  
vaihtuu rauhaksi

Aune Panigrahille ja hänen tyttä-
rilleen Jouluyön musiikki on ollut 
perinne jo vuosien ajan. 
– Kun aaton hössötys on hiljenty-
nyt ja koti rauhoittunut, on aikaa is-
tua hämärässä kirkossa kynttilöiden 
valossa ja saada rauha itselle. Joulu-
yön musiikki on juhlava hetki. Sil-
loin vietetään Vapahtajan syntymä-
juhlaa, ollaan aivan joulun ytimes-
sä, Aune kertoo. 

– On ihanaa, että mukana on 
vieraampien sävelmien lisäksi ai-
na myös perinteistä joulumusiik-
kia. Perinne musiikissa kantaa myös 
joulun perinnettä.

Ennen kuin suntio puhaltaa 
kynttilät sammuksiin lauletaan Jou-
luyö juhlayö. Tulee hiljainen hetki, 
ja kirkkoväki poistuu hiljakseen pai-
kalta.

Hanna-Kaisa Hartala 
Johanna Luumi

Jouluyön musiikki 
kantaa joulun perinnettä

Joululaulugallup
1. Pidätkö joululauluista? 
2. Miksi? 
3. Mikä on ensimmäinen 
joululaulumuistosi?

Nora, 30 v.
1. Kyllä.
2. Laulut luovat loistavasti joulutun-
nelmaa.
3. Se, kun aikoinaan tarhassa opin 
tip tap -laululeikin.

Leif, 61 v.
1. Pidän.
2. Ne tuovat lapsuuden mieleen, 
50-luvun joulut ja kuusen tuoksun. 
Joululaulut ovat yksinkertaisesti 
kauniita.
3. Kansakoulussa vietetty lauluhet-
ki.

Oona, 19 v.
1. En erityisesti.
2. En ole koskaan oikein kuunnellut 
joululauluja.
3. Ala-asteen joulujuhla.

Kasper, 3 v.
1. Pidän.
2. Siksi.
3. Tip tap.

Kerstin, 56v.
1. Kyllä.
2. Laulut luovat tunnelmaa. 
3. Vietimme lapsena joulut Turussa 
ja jouluaatto alkoi aina sillä, että isä-
ni soitti flyygeliä.

Eveliina Kaskinen

Joulukonsertti  
Filippiinien  
luonnonkatastrofin  
uhrien tukemiseksi
Joulun valo – Akateemisen Laulun 
joulukonsertti Roihuvuoren kirkos-
sa sunnuntaina 8.12. klo 18. Kuoroa 
johtaa Ruut Kiiski. Konserttiin on 
vapaa pääsy, kolehti kerätään Filip-
piinien luonnonkatastrofin uhrien 
auttamiseksi.

Akateeminen laulu, joht. Ruut Kiiski

Joulyön musiikki soi Roihuvuoren kirkossa 24.12. klo 23.

Gallup-kuvat Eveliina Kaskinen
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Roihuvuori

Koulusta kotiin 
kerran vuodessa

Hipsuvarvas oli ensimmäinen iki-
oma kirjani, sain sen isältä nelivuo-
tiaana jatkosodan aikana Viipuris-
sa. Kuvitetussa kertomuksessa on-
nellinen eläinperhe asuu kauniissa 
kodissaan. Sitten tapahtuu jotakin 
odottamatonta ja ikävää. Mutta ta-
rina päättyy onnellisesti, kuten mei-
dän evakkoperheellemmekin kävi. 

Hurahdin lopullisesti kertoma-
kirjallisuuteen alle kymmenvuoti-
aana luettuani Daniel Defoun Ro-
binson Crusoen, yhden miehen sel-
viytymistarinan. Vasta aikuisuuteni 
kynnyksellä, kun lukuharrastukseni 
monipuolistui, aloin laajemmin ym-
märtää kirjailijan luomia kuvitteel-
lisia maailmoja. Ahmin tarinoita ih-
misistä ja paikoista, joilla ei ole to-
dellista vastinetta. Ulkomaisten kir-
jailijoiden kertomuksiin joutui hake-
maan kosketuspintaa monien kult-
tuuristen kerrostumien läpi. Ne pal-
jastivat vähä vähältä, miten univer-
saaleja elämän olennaisuudet ovat. 
Myös ”rivien välit” alkoivat avautua. 

Kotikirjastoni karttui. Kirja 
kulki mukana treenikassissa, mat-
koilla, lomilla ja odotti kotona luku-
lampun alla. Elettiin yhtenäiskult-
tuurin ja yhteisten sukupolvikoke-
musten aikaa. Kirjalla oli silloin ny-
kyistä suurempi yhteiskunnallinen 
merkitys – kirja oli samanaikaises-
ti sekä peili menneisyyteen että ik-
kuna tulevaisuuteen. Luin muiden 
suomalaisten tavoin kertomuksia 
sodista ja pulavuosista, maaltamuu-
tosta ja siirtolaisista. Ne kuvasivat 

inhimillisen elämän sävyjä ja selit-
tivät omalla tavallaan, miten tähän 
on tultu.

Sitten elämän onnenpyörä heit-
ti minut mielihommaan: kirja-alan 
johtotehtäviin. Aloin sananmukai-
sesti elää kirjoista. Johtamissani yh-
tiöissä markkinoitiin noin viisitois-
ta miljoonaa kirjaa. Sain seurata ai-
tiopaikalta millaisia kirjoja suoma-
laiset lukevat ja ostavat. Ja millais-
ta palautetta he antavat lukemis-
taan kirjoista. Tajusin kuinka rak-
kaita ja läheisiä kirjailijat saattavat 
lukijoilleen olla, kuin parhaita ystä-
viä. Heidän tarinoidensa nuotiopii-
riin kokoonnutaan jakamaan unel-
mat ja pelot, ilot ja surut sekä ihmi-
sen yhteisyyden kaipuu.  

Vaikka tarina on kirjassa tär-
kein, niin meikäläisiä lukijoita tun-
tuu vaivaavan jonkinlainen tosikon 
sokeus – toden vaatimus. Jarmo Pa-
pinniemi, edesmennyt nuoren pol-
ven päätoimittaja, kirjoitti sattuvas-
ti: ”Suomalaislukijoilla on orjamai-
nen piirre. Tarkataan, että menevät-

kö asiat oikein, ja unohdetaan, että 
kyseessä on kertomus.” 

Pian seitsemänkymmentä vuot-
ta kestäneen lukijaurani kaikkein yl-
lätyksellisin, satiirisin ja vaikeimmin 
tulkittava tarina on Mihail Bulgako-
vin Saatana saapuu Moskovaan. Kah-
leettoman mielikuvituksen mestari-
luomus, joka pantiin pannaan Neu-
vostoliitossa. Tekijä kirjoitti romaa-
nia elämänsä viimeiset kaksitois-
ta vuotta. Kirjassa mikään ei tunnu 
olevan totta, mutta kaikki ikään kuin 
on. Toden totta, lukijaa haastava teos! 

Parhaat kirjat kestävät ajan pai-
netta ja tavoittavat lukijoikseen su-
kupolvia toisensa jälkeen. Niissä on 
tarinan iätön lumo ja löytämisen ilo. 
Klassikkoteokset ovat usein tekijän-
sä vuosikausien työn tuloksia, kyp-
sytellen kirjoitettuja. Tulee miet-
tineeksi: syntyykö tällä vuosikym-
menellä suomalaisia klassikoita, kun 
kustantamisen tehokkuus ja ansain-
talogiikka ovat äärimmilleen virite-
tyt? Nykykirjan lyhyt elinkaari tai-
taa olla kulttuurin pitkä miinus?  

Iloitsen siitä, että Suomessa jul-
kaistun kirjan sensuuritappiot ovat 
pienet. Mitä nyt jokunen itse sen-
suroitu venkoilu neuvostodiktatuu-
rin henkisen painostuksen aikoina. 
Ja yksi Wanhassa Wiipurissa 1829 
roviolla poltettu teos: Jaakko Jutei-
nin kirjanen Anteckningar af Tan-
kar uti Warianta Ämnen, jossa pa-
pisto vainusi kirkonopista poikkea-
vaa kerettiläisyyttä.

Pertti Araviita

Kirja – elämäni kumppani

● Om Kumari, 15 v, käy näkövam-
maisten koulua Dhadingin läänissä 
Nepalissa. Koulu on kaukana kotoa 
– sinne on matkustettava kaksi tun-
tia bussilla ja sitten käveltävä kolme 

tuntia. Siksi hän menee kotiin vain 
kerran vuodessa kuukauden ajaksi. 
Isä tulee silloin hakemaan hänet.

Om viihtyy koulussa hyvin, mut-
ta aina välillä tulee ikävä kotia ja 
siellä olevia kolmea sisarusta.

Näkövammaisten koulussa on 
yhteensä 1 200 oppilasta. Omin 
koulunkäynnin mahdollistaa Suo-
mesta saatu kummituki. Hän asuu 
koulun asuntolassa, joka tarjoaa ko-
dinomaisen ympäristön. Siellä hän 
saa myös opetusta pistekirjoituk-
sessa, mikä tekee opiskelusta hel-
pompaa.

Aamuherätys on klo 5. Tukiope-
tusta on sekä ennen että jälkeen var-
sinaisen koulupäivän. On päivässä 
muutama tunti leikkiaikaakin. Om 
pitää erityisesti laulamisesta. Iso-
na hän haluaisi opettajaksi. Jos so-
keitten opettajia olisi enemmän, ei 
Omin kaltaisten lasten tarvitsisi 
enää lähteä niin kauas kotoa kou-
luun.

Anni Takko

Koululaiset Bipran ja Om. 

Kauneimmat Joululaulut kajahtavat  
vammaisten oikeuksien puolesta
Kuvittele, että et voi nähdä tai et 
pysty kävelemään. Pyydät apua, 
mutta kukaan ei ole huomaavinaan-
kaan sinua. Luultavasti sinusta tun-
tuu samalta kuin monesta vammai-
sesta lapsesta kehitysmaissa.

Maailman miljardista eri tavoin 
vammaisesta ihmisestä 80 % asuu 
köyhissä maissa. Heistä suurin osa 
elää syrjittyinä köyhyysrajan ala-
puolella. Erityisen heikossa asemas-
sa on vammainen lapsi.

Kaikilla on oikeus ihmisarvoi-
seen elämään. Tule laulamaan ja 
osallistu keräykseen! Tämän vuo-
den Kauneimmat joululaulut - ke-
räyksellä tuetaan erityiskouluja, 
järjestetään kuntoutusta ja tervey-
denhoitoa, koulutetaan opettajia, li-
sätään viittomakielen käyttöä sekä 
tuetaan vammaisten lasten kasvua 
rohkeiksi aikuisiksi. Tavoitteena on 
saada vammaiset henkilöt tasaver-
taisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Kauneimmat joululaulut 
Roihuvuoren seurakunnassa:
Roihuvuoren kirkossa
Keskiviikkona 4.12. klo 13 Kauneimmat joululaulut, mukana Hannele 
Filppula, Hanna-Kaisa Hartala sekä oopperalaulaja Veijo Varpio. Laulujen jäl-
keen jouluista tarjoilua.
Sunnuntaina 22.12. klo 16 Perheiden kauneimmat joululaulut, mukana 
Hannele Filppula, Minnamari Helaseppä ja Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus.
Sunnuntaina 22.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut, mukana Hannele 
Filppula, Minnamari Helaseppä, Evi Kant, urut ja Kamarikuoro Cantiamo.

Laajasalon kirkossa
Sunnuntaina 8.12. klo 15 Perheiden kauneimmat joululaulut, mukana Jaani 
Vilkkilä, Päivi Niva-Vilkko ja Eveliina Seppälä, harmonikka.
Sunnuntaina 8.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut, mukana Arja Vaulas, Päivi 
Niva-Vilkko, Chorus Marinus, kvartetti ja Miesyhtye.
Keskiviikkona 18.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut soivat bändin säestyk-
sellä. Mukana Tomi Kujansuu ja Markus Ek sekä Rele Kosunen.

Tammisalon kirkossa
Keskiviikkona 18.12. klo 18:30 Kauneimmat joululaulut, mukana Hannele 
Filppula, Liisi Myllykangas, Pohjois-Helsingin Musiikkiopiston kamarikuoro 
PHONIC, joht. Lenne Mitt. Ilona Voutilainen, piano ja Emilia Voutilainen, sello. 

www.kauneimmatjoululaulut.fi
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Ooppera elämäntyönä
Tammisalossa asuva Veijo 
Varpio on tehnyt merkittä-
vän elämäntyön ooppera-
laulajana ja festivaalijohta-
jana.  Kun Roihuvuoren kirk-
koon kokoonnutaan 4.12. 
laulamaan Kauneimpia jou-
lulauluja, on mahdollisuus 
kuulla hänen esittävän kaksi 
rakastettua joululaulua.

Veijo Varpio vietti lapsuutensa Kot-
kassa. Musikaalinen poika soitti viu-
lua ja lauloi kuoropoikana Kotkan 
lyseossa. Ylioppilastutkinnon suo-
ritettuaan hän aloitti opinnot Hel-
singin yliopiston oikeustieteellises-
sä tiedekunnassa ja valmistui juris-
tiksi. Musiikki veti kuitenkin nuor-
ta miestä vahvasti puoleensa. Vuosi-
na 1949–52  hän lauloi Suomalaises-
sa Oopperassa. Suomen Kansallis-
oopperan solistina hän toimi 1956–
59. Sieltä hän siirtyi Saksaan. Keski-
Euroopassa hän ehti työskennellä 60 
eri oopperatalossa yhteensä 19 vuo-
den ajan. Laulua hän on opiskellut 
muun muassa Arvo Vainion, Poul 
Hansenin, Ettore Campogallianin 
ja Francesco Carinon johdolla

Suomeen Veijo Varpio pala-
si vuonna 1978. Silloin häntä odot-
tivat uudenlaiset haasteet. Hän toi-
mi aluksi kaksi vuotta Savonlinnan 
oopperafestivaalien tuotantojohta-
jana ja sen jälkeen viisitoista vuotta 
Helsingin juhlaviikkojen toiminnan-
johtajana. Näissä tehtävissä hän saat-
toi yhdistää menestyksellisesti juris-
tin koulutuksen, laajat verkostonsa 

ja pitkän kokemuksensa esiintyvänä 
taiteilijana.

Varpion aikana juhlaviikoista ke-
hittyi tapahtuma, jossa vieraili maa-
ilmanluokan tähtiä kuten Luciani 
Pavarotti, Zubin Mehta, Kiri te Ka-
nawa ja Jesse Norman.

Juhlaviikkojen ajoilta Varpio 
muistelee erityisellä kiitollisuudel-
la Ars Vaticana-näyttelyä, joka Var-
pion aloitteesta järjestettiin vuonna 
1982 sekä Hampurin Valtionooppe-
ran baletin Matteus-passiota vuonna 
1985. Hänen johtajakaudellaan syn-
tyi myös suosittu Taiteiden yö, jonka 
idea on levinnyt myös muille paik-
kakunnille. 

– Ars Vaticana oli valtava voi-
mainponnistus, mutta se onnis-
tui. Haimme itse taideteokset Vati-
kaanista ja palautimme ne takaisin. 
Näyttelyn onnistumisessa oli suure-
na apuna tuolloin Suomessa toimi-
nut piispa Paul Verschuren.

Musiikki soi jouluna
Musiikki on vuonna 1928 syntyneel-
le Varpiolle edelleen tärkeä osa elä-
mää. Hän antaa Tammisalon kodis-
saan laulutunteja. Jouluna kodissa 
kaikuvat tutut joululaulut.

– Olen aina pyrkinyt rauhoitta-
maan joulunvieton omalle perheel-
le ja olen siinä useimmiten onnistu-
nutkin, Varpio kertoo.

Yhtenä poikkeuksena oli joulu, 
jolloin Varpiot asuivat Munchenis-
sa Saksassa. 

– Jouluaattona puhelin soi. Soit-
to tuli Berlin Komische oopperas-
ta. Siellä oli joku sairastapaus, ja oh-
jelmistoon oli tullut muutos. Kysyt-

tiin voisinko tulla laulamaan Alvan 
roolin Aban Bergin opperasta Lulu. 
Lensin joulupäivänä Berliiniin ja saa-
vuin oopperatalolle. Siellä oltiin ää-
rimmäisen helpottuneita.

– Da kommt unser Jesus – sieltä 
tulee meidän Jeesuksemme, huudah-
ti apulaisohjaaja, joulu kun oli.

Myös tänä jouluna Raija ja Veijo 
Varpion kodissa soi musiikki, kun 
lapset ja lapsenlapset saapuvat jou-
lulomalle Suomeen.

Roihuvuoren seurakunnan Kau-
neimmat joululaulut -tilaisuudessa 
4.12. klo 13 on mahdollisuus kuulla 
kaksi rakastettua joululaulua Veijo 
Varpion esittäminä. Nuo laulut ovat 
En etsi valtaa loistoa ja Adamin Jou-
luyö. Veijo Varpiota säestää kanttori 
Hannele Filppula.

Anna-Mari Kaskinen

Kuva Savonlinnan Oopperajuhlilta: 
Aulis Sallinen: Palatsi (1995) Veijo 
Varpio (Kuningas), Jaana Mäntynen 
(Constance).
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Laajasalon kirkko 
on suunnittelun  
ammattilaisten  
taidonnäyte
Laajasalon kirkko on pääosin puu-
ta. Kirkko- ja seurakuntasalin, osit-
tain myös kellotornin ja toimintati-
lojen ulkoverhous on patinoitua ku-
parilevyä. Kirkko on palkittu vuon-
na 2004 korkeatasoisesta puuraken-
tamisesta, ja vuonna 2005 Copper 
in Architecture -palkinnolla. 

Kirkkotekstiilit on suunnitellut 
tekstiilitaiteilija Heli Tuori-Luuto-
nen. Tekstiilit on valmistanut Suo-
men Käsityön Ystävät. 

Kirkon sisääntuloaulan seinällä 
on taiteilija Merja Winqvistin lai-
va-aiheinen teos Votiivi.

Kirkko- ja seurakuntasalin altta-
ri- ja irtokalusteet on suunnitellut 
Jouko Järvisalo.

Kirkon alttarireliefit ovat kuo-
piolaisen kuvataiteilijan Pauno 
Pohjolaisen luomia.

Laajasalon kirkon urut on raken-
tanut itävaltalainen urkurakenta-
mo Kögler. Niissä on 22 äänikertaa 
ja kaksi sormiota. Tyyliltään urut 
edustavat barokkia.

Paikka ja  
pyhyys kohtaavat

Arkkitehti Kari Järvinen Arkkitehti Merja Nieminen

Kymmen- 
vuotiaiden 
kohtaaminen
Lotta Astrid Väre täytti isänpäivänä kymmenen vuotta. 
Hän on samanikäinen kuin Laajasalon kirkko.

Kymmenvuotias Lotta asuu Hevossal-
messa ja käy koulua Santahaminan ala-
asteella. Perheeseen kuuluu vanhempi-

en lisäksi kaksi isoveljeä. 
Väreen perheen kuopus harrastaa 

voimistelua ja on mukana Santahami-
nan partiolippukunnassa, Saharan sis-
seissä. Lotan synttäreitä vietettiin mar-
raskuussa sekä kavereiden että sukulais-
ten voimin. Eläimiä (paitsi hämähäkke-
jä) rakastava tyttö sai synttärilahjaksi 
kaksi harmaata ja yhden mustavalkoi-
sen rotan: Viirun, Täplän ja Nipsun.

Lotta kastettiin kymmenen vuotta 
sitten Laajasalon kirkossa, ensimmäis-
ten joukossa. Tytöstä oma kastekirkko 
on hieno; puu on kaunista ja tuoksuu 
hyvältä. Kirkko on koululaiselle tuttu. 
Siellä on käyty joulu- ja pääsiäishartauk-
sissa yhdessä Santahaminan alaluokka-
laisten kanssa. Mieleen muistuu yhdes-
sä laulaminen ja kirkossa soitettu mu-
siikki.

Kirkkosalia katsellessaan Lotta jää 
ihmettelemään kastemaljaa. 

– Mikä tämä on? hän kysyy. Myös ko-
lehtihaavit kummastuttavat.

– Ai niin, tuollaisiinhan kerättiin 
isoveljen konfirmaatiossa kolehti, hän 
muistaa. 

Miltä kymppisynttäreitään viettä-
vän Laajasalon kirkon alttariseinä Lo-
tasta näyttää? 

– Kalliolta, tyttö tuumaa.

Lottaa jututti 
 Arja Vaulas 

Lotan äiti halusi kymmenen vuotta sitten 
Lotta-tyttärensä kasteen Laajasalon upeaan, 
uuteen kirkkoon. Kirkon rakennusvaiheiden 
etenemistä seurattiin kiinnostuneena. 

Minun kirkkoni – Laajasalon kirkko

Arkkitehti voi osaltaan luoda kirkosta tilan, jossa on 
mahdollista kohdata pyhyys, pohtivat Laajasalon kir-
kon suunnitelleet arkkitehdit Kari Järvinen ja Merja 
Nieminen. 
– Yksi suunnittelun lähtökohdis-
ta oli juuri tämä paikka Laajasalos-
sa, polkuineen ja puistoineen, etui-
neen ja haittoineen, kertovat Järvi-
nen ja Nieminen ympäristön vai-
kutuksesta Laajasalon kirkon suun-
nitteluun.

Paikan lisäksi oli luonnollises-
ti otettava huomioon se, että ollaan 
suunnittelemassa kirkkotilaa.

– Arkkitehdin suunnittelukoh-
teena kirkkorakennus on toimin-
noiltaan melko yksinkertainen. 
Merkittävin ja vaativin osa sakraa-
lirakennusta suunniteltaessa on 
luoda myönteistä tunnelmaa henki-
vä ympäristö. Kohottava ja optimis-
tinen tunnelma tukee ihmistä niin 
ilon kuin murheenkin hetkinä, aut-
taa hiljentymiseen ja pyhyyden ko-
kemiseen yksin ja yhdessä, toteavat 
arkkitehdit.

Reitin varrella
Laajasalon kirkolle ominaista on 
toisaalta rauha, toisaalta avoimuus: 
rakennus erottaa liikenneväylistä 
suojaisen pihan, jonka kautta kulkee 

kylän perinteinen jalankulkureitti. 
Arkkitehdit kuvailevat kirkkoa: 
– Lasiseinäiset aulatilat avautu-

vat läpikulkuraitin ja puiston suun-
taan, sinne missä ihmiset liikku-
vat päivittäin. Kaikille avoin aula-
kahvio on kohtauspaikka, jonne on 
helppo tulla. Henkinen kynnys as-
tua sisään ja seurakunnan yhteyteen 
on matala.

Innoitusta perinteistä
Moderniin Laajasalon kirkkoon 
ovat vaikuttaneet vanhat kirkot se-
kä kotimaassa että ulkomailla.

– Kirkko on pääosin puuraken-
teinen. Innoitusta suunnitteluun 
on ammennettu perinteisistä suo-
malaisista puukirkoista. Kivinen 
sakasti erillisenä kirkon kyljessä on 
osa suomalaista kirkonrakennuspe-
rinnettä. Alttarialueen ylävalaistut 
kuorikomerot taideteoksineen ovat 
muistumia Italian renessanssikir-
koista.

Taideteokset ovat tärkeä osa ko-
konaisuutta.

– Kirkkosalin pintojen materiaa-

leilla, viimeistelyllä ja pintakäsitte-
lyillä on korostettu tilan yksiainei-
suutta, puurasian tai soitinkotelon 
luonnetta. Alttariseinä yläikkunoi-
neen on suunniteltu siten, että päi-
vän kierto piirtyy alttarialueelle ja 
valon vaihtelu elävöittää taideteos-
ten ja seinien puupintoja, Järvinen 
ja Nieminen avaavat taiteen ja tilan 
yhteispeliä.

Näyttää siis siltä, että Laajasa-
lon kirkossa paikka ja kauneus luo-
vat yhdessä tilaa pyhyydelle.

Kiikari
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LaajasaloTäyden kympin kakku
Laajarannan kokkikerholai-
set halusivat leipoa täytekakun 
kirkon synttärijuhlan kunni-
aksi. Ensin kakkureseptejä löy-
tyi vain yksi, sitten jostakin put-
kahti myös toinen reseptikandi-
daatti. 

Tästä muodostui kahden ka-
kun kermainen kakkukilpailu. 
Jauhoja pöllysi pitkin pöytiä ja 
essuille löytyi käyttöä, kun tais-
telun tuoksina oli hurjimmil-
laan. Sovittiin, että voittajak-
si valittaisiin kakku, joka testis-
sä osoittautuisi maukkaammak-
si. Posket punehtuivat ja mieliala 
pysyi kilpailussa korkealla, vaik-
ka kakun tekoon vierähtikin to-
vi, odottamatta toinenkin.

Kun kakut oli asianmukai-
sesti koristeltu karkein ja asi-

aankuuluvin tilpehöörein, oli 
lusikoinnin vuoro. 

Kumpi kakku sitten voitti? 
Nuorisotyönohjaaja Saila rat-
kaisi asian; kakkukilpailun voit-
taisi se kakku, joka päätyisi Kii-
kariin kuvaksi. Siis olkaa hy-
vä – ja kerholaisillekin tiedok-
si: oheinen värikylläinen kakku 
voitti kilpailun! Onnea Laajasa-
lon kirkko ja kiitos kaikille kok-
kikerholaisille, jotka osallistui-
vat kisaan. 

Johanna Luumi

ps. Kolmen kokkikerhon lisäk-
si seurakunnassa on useita kou-
lulaisten kerhoja. Kerhot ovat 
maksuttomia ja niiden tiedot 
löytyvät osoitteesta:
www.laajaranta.fi

Laajasalon kirkolla  
on helppo hengittää
– Laajasalon kirkon valmistuminen oli minulle, kuten 
monelle muullekin laajasalolaiselle, tärkeä juttu. Ajat-
telin, että tuon kirkon ohi en kulje, vaan haluan olla yh-
tenä seurakuntalaisena tekemässä kirkkoa tunnetuk-
si ja kutsuvaksi oman alueemme ihmisille, sanoo Heidi 
Koskela, 69, joka kuuluu Roihuvuoren seurakunnan ak-
tiivisiin vapaaehtoisiin.

Nuorena kokemani hengellinen he-
rääminen on tehnyt seurakunnan 
minulle rakkaaksi. Siitä lähtien olen 
toiminut vapaaehtoistehtävissä.

Tulin mukaan aulakahvion toi-
mintaan mieheni kanssa heti kirkon 
valmistuttua. Huolehdin yhdessä 
kolmen muun vapaaehtoisen kans-
sa siitä, että kahvilassa on päivystäjä 
vastaanottamassa kävijöitä joka ar-
kipäivä. Välillä olen itsekin päivys-
täjänä. On ihana tavata ihmisiä siel-
lä! Päivä ei todellakaan tule pitkäksi.

Kahvila on saanut suuren suosion 
laajasalolaisten keskuudessa. Kahvil-
la käy monenlaista väkeä, eläkeläisiä, 
hoitovapaalla olevia vanhempia lap-
sineen samoin kuin muitakin, jot-
ka ovat päivisin liikkeellä. Päivittäin 
kävijöitä on kahdestakymmenestä yli 
neljäänkymmeneen. 

Laajasalon kirkolla on helppo 
hengittää: aulakahvilassa vallitsee 
välittämisen ilmapiiri ja erilaiset ih-
miset tulevat keskenään hyvin toi-
meen. Vapaaehtoisena päivystäjänä 
voi auttaa kävijöitä löytämään seu-
raa. Hienoa huomata, kuinka ihmi-
set tutustuvat toisiinsa!  

Laajasalon kirkko on siitä muka-
va, että täällä kannustetaan seura-
kuntalaisia osallistumaan monen-

laiseen toimintaan, kuten avusta-
maan messujen toimituksessa. Mi-
nulle tärkeä syy osallistua on vä-
littää Jumalan rakkautta ja Hänen 
tuntemistaan yhdessä seurakunta-
laisten kanssa omalla asuinalueel-
lamme. 

Näiden pian kymmenen vuo-
den aikana kirkko, seurakuntalai-
set ja työntekijät ovat tulleet minul-
le rakkaiksi. Välillä tuntuu, etten 
malttaisi olla sieltä pois montakaan 
päivää. Olen mukana Chorus Ma-
rinus -kuorossa ja monessa muus-
sakin tehtävässä, missä milloinkin 
tarvitaan.  

Usein ihmiset miettivät, mitä he 
saavat kirkosta. Kehotan heitä tu-
lemaan rohkeasti mukaan toimin-
taan. Tällöin kirkko alkaa tuntua 
omalta ja seurakuntalaisten kanssa 
koetaan yhteyttä, johon kaipaa yhä 
uudelleen. 

Aulakahvilapäivystys niin kuin 
muukin vapaaehtoistyö on lähim-
mäisenrakkauden todeksi elämistä. 
Meitä päivystäjiä on nykyään kolmi-
senkymmentä. Tervetuloa uudetkin 
iloiseen porukkaamme! Vuoroja voi 
valita oman aikataulunsa mukaan. ”

Heidi Koskela ja Eila Jaakola

Heidi Koskela iloitsee aulakahvilapäivystäjänä ihmisten kohtaamisesta ja rohkai-
see muitakin seurakunnan pariin.

Myös Kirk-
kokissa viih-
tyy Aulakahvi-
ossa, joka on 
avoinna arki-
sin klo 10–14 
(23.12.2013–
3.1.2014 sul-
jettu).

Joulupuu on 
rakennettu
Laajasalon kirkon eteisessä seisoo 
1.–13.12.2013 joulupuu, jonka ok-
silta voit poimia lapsilta saatuja lah-
jatoiveita. Toteuttamalla valitsema-
si toiveen annat jouluilon vähävarai-
selle perheelle. 
Toimi näin: Valitse mukaasi lahja-
toive, osta korkeintaan 40 euron 
hintainen lahja, paketoi se ja tuo 
Laajasalon kirkon diakoniatyönte-
kijöille viimeistään 13.12. Liitä mu-
kaan lappu, joka kertoo, minkä toi-
veen olet toteuttanut sekä mahdol-
linen takuukuitti.
Lisätiedot 
Eea Korhonen 09 23405728 
Kaisa Moilanen 09 2340 5748

Itsenäisyyspäivää 
juhlistetaan  
Laajasalossa
Lipunnosto Ylistalon pihassa klo 
9. Mukana ovat Lions Club Helsin-
ki/ Revonsalmi ja Partiolippukunta 
Meritähdet.

Itsenäisyyspäivän jumalanpalve-
lus Laajasalon kirkolla klo 12. 

Itsenäisyyspäivän juhla Laaja-
salon kirkolla klo 13.30, järj. Roi-
huvuoren seurakunta ja Laajasa-
lo-Degerö -seura. Ohjelma: Lions 
Club Helsinki/Laajasalon president-
ti Torbjörn Jakas, itsenäisyyspäivän 
puhe; Laajasalo-Degerö -seuran pu-
heenjohtaja Tuomas Loikkanen, 
puhe; Anna-Mari Viksten, piano; 
Kadettikuoron ryhmä; sekä partio-
lippukunta Meritähdet.

Joulujuhla Laaja- 
salon kirkossa
Laajasalon puukirkon 10-vuotissyn-
tymäpäivää muistetaan myös joulu-
juhlassa ti 10.12. klo 18. Anna-Ma-
ri Kaskisen Puut puhuvat on draa-
mallinen kertomus Laajasalon kirkon 
synnystä. Mukana juhlassa on Cho-
rus Marinus Päivi Niva-Vilkon joh-
dolla. Kirkolla vierailee myös joulu-
pukki.
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Pärskeitä

Adventtina  
odotamme joulua
Joulukuun ensimmäisenä päivänä on vihdoin lupa avata joulukalen-
terin ensimmäinen luukku. Minkähänlainen kalenteri sinulla on 
tänä vuonna? Suklaakalenteri, legokalenteri, kuvakalenteri vai eh-
kä itse tehty kalenteri, jossa on joka päivälle pikkuinen paketti 
odottamassa?  Joulukalenteri eli adventtikalenteri hankitaan sik-
si, että sen avulla voi laskea päiviä jouluun. Adventti tarkoittaa 
odottamista: me odotamme Jumalan pojan, Jeesuksen syntymä-
juhlaa.

Yhtenä joulua edeltävänä adventtisunnuntaina muistellaan eri-
tyisesti Jeesuksen pikkuserkkua, Johannes Kastajaa. Hänellä oli 
erikoinen tehtävä: hänen piti kuuluttaa ihmisille, että Jeesus olisi 
tulossa asumaan ja toimimaan heidän keskelleen. 

Ennen vanhaan oli joissakin maissa tapana, että tärkeiden 
henkilöiden edellä kulki joku, joka kertoi jo ennalta heidän tulon-
sa. Silloin ei ollut kaikkien ulottuvilla esim. lehtiä tai nettiä, joi-
den kautta tuota tietoa olisi voitu jakaa. Tällaisia edellä huutajia 
tai tienraivaajia oli esimerkiksi rikkailla ihmisillä tai vaikkapa ku-
ninkailla. Tienraivaajat varmistivat, että kaikki ymmärsivät tärke-
än ihmisen kulkevan kohta heidän ohitseen.

Johannes Kastajan tehtävänä oli kertoa ihmisille, että Juma-
la lähettäisi maailmaan ihmisten auttajan. Johanneksen mukaan 
ihmiset valmistautuisivat Jeesuksen, maailman pelastajan tuloon 
parhaiten siten, että he miettisivät, elivätkö he Jumalan toivomal-
la tavalla. Johannes Kastaja kertoi ihmisille, että Jumalan tahdon 
mukaista elämää elävä ihminen osaa jakaa omastaan myös toi-
sille eikä kohtele ketään epäoikeudenmukaisesti. 

Johannes Kastaja puhui Jeesuksen ajan ihmisille ja valmis-
ti heitä Jeesuksen kohtaamiseen. Myös meidän tehtävämme on 
joulua odottaessamme miettiä, miten me voisimme olla enem-
män iloksi ja avuksi toisille ihmisille ja ajatella vähemmän itse-
ämme.

Hyvää joulun odotusta sinulle! 
Minnamari Helaseppä 

lapsityön pappi

Hartaus

Tiskattavaa piisaa! Jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin kippoa ja 
kappoa riittää 200 juhlijalle. Käpälät kastuvat, miau! Kirkkokissa 
on nähnyt monia häitä ja kasteita, muttei yhtään kissanristiäisiä.

Laajasalon kirkon pihassa on valtavan suuri kivi. Joku sanoi, että 
se on siirtolohkare. Mikähän se on? Kirkkokissa päättää kysyä 
asiaa papilta.

Kirkkokissa tietää, että ehtoollinen kuuluu messuun. – Me kaikki 
olemme taivaan Isän lapsia, joten ehtoollinen on meidän perheen 
juhla-ateria, tuumii kirkkokissa.

Sakastissa on monta eri kokoista albaa eli jumalanpalvelusvaa-
tetta, mutta mahtaakohan olla yhtään kissalle sopivaa? 

Talvinen maisema pop-up kortissa
Taita tummansininen kartonki keskeltä kahtia. Leikkaa kortin selkämyk-
sestä keskelle päin neljä viiltoa. Avaa kortti ja taita kaksi leikattua suikalet-
ta kortin sisäpuolelle. Leikkaa valkoisesta kartongista luminen maisema ja 
liimaa se kortin sisäpuolelle pieniin suikaleisiin kiinni niin, että maiseman 
alareuna on kiinni kortin pohjassa. Koristele vaikkapa tähtitarroilla ja kimal-
teella. Kirjoita joulutervehdyksesi kortin alaosaan. Jouluisia askarteluhetkiä!

Taini Nurmesviita

Ilon  
kipinöitä 
vuodelle 
2014
Ensi vuoden las-
ten ja nuorten toi-
minta löytyy laa-
jaranta.fi -sivus-
tolta. 

Tule mukaan 
vaikkapa Roihu-
vuoren näytelmä-
kerhoon tai Kaa-
kaoklubiin! Näy-
telmäkerho Roi-
huvuoren kirkon 
kerhosiivessä kes-
kiviikkoisin: klo 
14.30–15.30 ja 
Kaakaoklubi klo 
15.30–17. 
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Laituriwww.laajaranta.fi
 Kymmenen kysymystä nuorelle
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Nuorisotyön kevään ohjelma 2014
Roihuvuoren seurakunta - 
Blazemountain church

Lisätietoja: 
www.laajaranta.fi

Sunnuntaisin

Raamikset(klo 15-16.30),

K17(klo 16.30-19) ja 

Blaze-ilta(klo 17 Laa)

12.1. Raamis 
19.1.Raamis Blaze
-Iskoleiri-

2.2. Raamis K17
9.2. Raamis 
16.2. Raamis Blaze
-Talviloma-

2.3. Raamis K17
9.3. Raamis 
16.3. Raamis Blaze
23.3. Raamis 
-Pääsiäinen-

6.4. Raamis K17
-Nuortenleiri-

20.4. Raamis Blaze
27.5. Raamis
4.5. Raamis K17
11.5. Raamis
18.5. Blaze

Työntekijät:

Marko ”Make” Anttila
Nuorisotyönvastaava
marko.anttila@evl.fi
050 384 9055

Markus Ek
Nuorisopastori
markus.ek@evl.fi
050 380 1539

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

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

Jaakko “Jagr” Niiles
Nuorisotyönohjaaja
jaakko.niiles@evl.fi
050 552 4711

Keskiviikkoisin

ISKO 1 & 2
Laajaranta klo 18-19.30

Arkkikirkko
Roihuvuoren kirkko klo 18

8.1. Arkkikirkko 
15.1. Isko 1&2
22.1. Isko 1&2
29.1. Isko 1&2
Iskoleiri 24.-26.1.
5.2. Arkkikirkko
12.2. Isko 1&2
-Talviloma-
26.2. Isko 1&2
5.3. Arkkirkikko 
12.3. Isko 1&2
19.3. Isko 1&2
26.3 Iskojuhla
2.4. Arkkikirkko
7.5. Arkkikirkko 
+isosten siunaaminen

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

Leirit:
Iskoleiri 24.-26.1. Korpirauhassa
Nuortenleiri 11.-13.4. Lohirannassa
Ilmoittautuminen: laajaranta.fi

10.1.
17.1.
24.1. 
31.1.
7.2.
14.2.
-hiihtoloma-
28.2.
7.3.

14.3.
21.3.
28.3.
4.4.
-pääsiäinen-
18.4.
25.4.
2.5. 
9.5. 

Jon Pettersson, 15 v
1. Mihin kuvittelet itsesi 5 vuoden kuluttua?
Lukion käyneeksi. Toivottavasti olen muusikon koulutuksessa.
2. Olisitko mieluimmin muurari vai hitsari? 
Hitsari
3. Miten basisti eroaa muista muusikoista? 
Me sopeudumme paremmin kappaleen mukaan soittaessam-
me.
4. Mikä sinä olet isona? 
Muusikko.
5. Mikä on ensi vuonna paras juttu? 
Olen mahdollisesti Sibiksessä ja minulla on muusikon koulu-
tus edessä.
6. Miten basisti voi tulla onnelliseksi? 
Soittamalla tai jostain, joka tekee iloiseksi.
7. Millainen jumala on vai onko? 
Jumala on avoin kuin kirja.
8. Mikä nuorisotyössä saa suun auki? 
Se, että löydän itseni sieltä kerta toisensa jälkeen.
9. Jos pitäisi asua Suomessa jossakin muualla kuin pääkau-
punkiseudulla, niin missä ja miksi? 
No vaikka Raumalla. Rauma on kaunis kaupunki, ja äitini on 
sieltä kotoisin.
10. Mikä on kysymyksesi seuraavalle haastateltavalle?
Onko sinullakin outoja kysymyksiä?

Pauno Pohjolaisen alttariteos kuvaa erämaata. Joskus kissan ja ihmisenkin elämä tuntuu 
erämaassa tarpomiselta, mutta kaikkiin kuoppiin ja mäkiin pilkottaa onneksi Jumalan rak-
kaus, miettii Kirkkokissa.

Kirkkokissa on kuullut, että Laajasalon kirkon uruissa on 22 äänikertaa, ja haluaa pitää 
mahtavan konsertin. – Jos kirkkoon mahtuu 350 ihmistä, kuinkahan monta kissaa sinne 
mahtuu?

Kissan 
 kirkkokierros

Missä kissa luuraa?  
Löydätkö Kirkkokissan 
lehden muilta sivuilta?
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Heittonuotta

Ensimmäinen  
adventti- 
sunnuntai 1.12.

Kuninkaasi tulee nöyränä
Roihuvuoren kirkossa Koko per-
heen hoosiannamessu klo 10. Anja 
Nurminen, Jaani Vilkkilä, Evi Kant, 
urut, Hannele Filppula, Kamarikuoro 
Cantiamo ja lapsi- ja nuorisokuoro 
Sonórus.
Laajasalon kirkossa 10-vuotis-
juhlamessu klo 12. Timo Pekka 
Kaskinen, Kari Laaksonen,  Jaani 
Vilkkilä, Arja Vaulas, Päivi Niva-Vilkko 
Ja Laajasalon kirkkokuoro Chorus 
Marinus.
Tammisalon kirkossa Hoosianna-
kirkko klo 16.  Mukana Timo Pekka 
ja Anna-Mari Kaskinen sekä Tomi 
Kujansuu.

Tiistai 3.12.
Roihuvuoren kirkon kappelissa 
Rukous- ja ylistysilta klo 18. Sirkka 
Mykrä.

Keskiviikko 4.12.
Roihuvuoren kirkossa Arkkikirkko 
klo 18.

Torstaina 5.12. 
Roihuvuoren kirkossa Lasten ad-
venttikirkkohetki klo 9.30. Minni-
pappi ja Hannele-kanttori.

Itsenäisyyspäivä  
perjantai 6.12.
Kiitos isänmaasta
Roihuvuoren kirkossa 
Itsenäisyyspäivän messu klo 10. 
Lipunnosto kirkon pihassa klo 9.30. 
Minnamari Helaseppä, Jaani Vilkkilä, 
Hannele Filppula ja Kamarikuoro 
Cantiamo.
Tammisalon kirkossa Itsenäisyys-
päivän jumalanpalvelus klo 10, 
ei ehtoollista. Lipunnosto klo 9.30. 
Timo Pekka Kaskinen ja Tomi 
Kujansuu. 
Laajasalon kirkossa Itsenäisyys-
päivän jumalanpalvelus klo 12, ei 
ehtoollista. Timo Pekka Kaskinen, 
Kari Laaksonen, Päivi Niva-Vilkko ja 
Chorus Marinuksen miesyhtye. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
Itsenäisyyspäivänjuhla noin klo 
13.30 alkaen, järj. Roihuvuoren seu-
rakunta ja Laajasalo-Degerö -seura.  

Toinen 
adventti-
sunnuntai 8.12.

Kuninkaasi tulee kunniassa

Roihuvuoren kirkossa messu klo 10. 
Markus Ek, Minnamari Helaseppä, 
Hannele Filppula ja Riitta Lampela, 
sello.
Laajasalon kirkossa Gospelmessu 
klo 12. Jaani Vilkkilä, Kari Laaksonen 
ja Tomi Kujansuu.

Tiistai 10.12. 
Laajasalon kirkolla Koko perheen 
joulujuhlat klo 18. Joulujuhlassa 
juhlitaan 10-vuotista Laajasalon 
kirkkoa. Kts. sivu 7.

Keskiviikko 11.12.
Roihuvuoren kirkossa Iltamessu 
klo 18.

Torstaina 12.12.
Laajasalon kirkossa Lasten joulu-
kirkko klo 9. Minnamari Helaseppä 
ja Päivi Niva-Vilkko.

Tiistai 17.12.
Roihuvuoren kirkolla seurakunnan 
joulujuhla klo 18. Tiernapojat ja ku-
vitettu jouluevankeliumi. Mukana 
Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus.

Kolmas  
adventti-
sunnuntai 15.12.

Tehkää tie Kuninkaalle
Roihuvuoren kirkossa messu klo 10. 
Anja Nurminen, Kari Laaksonen ja 
Päivi Niva-Vilkko
Laajasalon kirkossa Taizé-laulujen 
messu klo 12. Arja Vaulas, Kari Laak-
sonen, Leena Nikula, Ylistyskuoro.

Keskiviikko 18.12.
Roihuvuoren kirkossa Jouluinen 
soppakirkko klo 13
Roihuvuoren kirkossa Iltamessu 
klo 18.

Neljäs 
adventti-
sunnuntai 22.12.

Roihuvuoren kirkossa Laulujen ja 
virsien messu klo 10.
Kari Laaksonen, Arja Vaulas, Tomi 
Kujansuu.
Laajasalon kirkossa messu klo 12. 
Kari Laaksonen, Arja Vaulas, Tomi 
Kujansuu.

Jouluaatto tiistai 24.12.
Lupaukset täyttyvät
Laajasalon kirkossa Perheiden 
aattohartaus klo 13. Timo Pekka 
Kaskinen ja Päivi Niva-Vilkko. 

Aattohartaus klo 15. Arja Vaulas, 
Tomi Kujansuu ja Emma Pihkala, lau-
lu.
Roihuvuoren kirkossa Jouluaatto-
hartaus klo 15. Timo Pekka 
Kaskinen ja Hannele Filppula.
Tammisalon kirkossa 
Jouluaattohartaus klo 17. 
Minnamari Helaseppä ja Tomi 
Kujansuu.
 
Jouluyö
Teille on syntynyt Vapahtaja! 
Laajasalon kirkossa Jouluyön mes-
su klo 22. Arja Vaulas, Jaani Vilkkilä, 
Päivi Niva-Vilkko ja Petri Laaksonen, 
laulu.
Roihuvuoren kirkossa Jouluyön 
musiikki klo 23. Anja Nurminen, 
Hannele Filppula, laulu ja kuoron-
johto, Hanna Varis, urut, lauluryhmä.

Joulupäivä keskiviikko 25.12.
Jouluaamu
Nyt Betlehemiin!
Roihuvuoren 
kirkossa 
Joulupäivän 
messu klo 8. 
Markus Ek, 
Minnamari 
Helaseppä ja 
Hannele Filppula. 
Kamarikuoro 
Cantiamo.
Laajasalon kirkossa Jouluaamun ju-
malanpalvelus klo 10, ei ehtool-
lista. Markus Ek, Päivi Niva-Vilkko. 
Chorus Marinus.
Tammisalon kirkossa Joulupäivän 
messu klo 10. Jaani Vilkkilä, Hannele 
Filppula, Ilona Voutilainen, huilu ja 
Emilia Voutilainen, sello.

Tapaninpäivä torstai 26.12.
Kristuksen todistajat
Roihuvuoren kirkossa 
Tapaninpäivän jumalanpalvelus 
klo 10, ei ehtoollista.
Anja Nurminen ja Tomi Kujansuu.
Laajasalon kirkossa Tapaninpäivän 
messu klo 12. Anja Nurminen, 
Arja Vaulas, Tomi Kujansuu ja Virpi 
Kujansuu, laulu .

Ensimmäinen sunnuntai  
joulusta 29.12.
Pyhä perhe
Roihuvuoren kirkossa messu klo 
10. Markus Ek ja Kirsi Honkanen-
Punkari.
Laajasalon kirkossa messu klo 
12. Markus Ek ja Kirsi Honkanen-
Punkari.

Uudenvuodenpäivä  
keskiviikko 1.1.2014
Jeesuksen nimessä
Roihuvuoren kirkossa messu klo 10. 
Anja Nurminen ja Kirsi Honkanen-
Punkari.
Laajasalon kirkossa messu klo 12. 
Kari Laaksonen ja Kirsi Honkanen-
Punkari.

Toinen sunnuntai 
joulusta 5.1.2014
Herran huoneessa
Roihuvuoren kirkossa messu klo 
10. Markus Ek, Anja Nurminen ja 
Hannele Filppula.
Laajasalon kirkossa messu klo 12. 
Jaani Vilkkilä, Anja Nurminen ja 
Hannele Filppula.

Loppiainen  
maanantai 6.1. 2014
Jeesus, maailman valo
Roihuvuoren kirkossa messu klo 
10. Minnamari Helaseppä, Hannele 
Filppula, Kerttu Sarkkola, huilu ja 
Seppo Riikonen, kitara.
Laajasalon kirkossa Kauneimpien 
joululaulujen messu klo 12. Kari 
Laaksonen, Arja Vaulas ja Hannele 
Filppula.

Eino Grönin joulu-
konsertti la 30.11. 
klo 16 Laajasalon 
kirkossa. 
Eino Grön, laulu ja 
Janne Hovi, piano. 
Liput 15 euroa.
Tuotto Laajasalossa 
asuvien yksinäisten 
vanhusten ja avun tarpeessa olevien 
lapsiperheiden hyväksi. Järj. Punaisen 
Ristin Laajasalon osasto ja Roihu-
vuoren seurakunta.  
Liput:  Laajasalon kirkon aulakahvio  
ma-pe klo 10-14.  

Adventin musiikkia su 1.12. klo 18 
Roihuvuoren kirkossa.
Kamarikuoro Cantiamo, joht. 
Hannele Filppula, Anja Nurminen, li-
turgi, Katariina Kopsa, urut. Vapaa 
pääsy, kolehti varattomien perheiden 
joululahjoihin Roihuvuoren alueen 
diakoniatyön kautta.

Aikamiesten joulukonsertti  
su 1.12. klo 18 Laajasalon kirkos-
sa. Laajasalon kirkon 10-vuotisjuh-
lakonsertti. Aikamiehet, joht. Märt 
Ratassepp, Päivi Niva-Vilkko, urut. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10€

Itä-Helsingin musiikkiopiston  
viuluoppilaiden joulukonsertti  
ti 3.12. klo 18.30 
Roihuvuoren kirkossa. Vapaa pääsy.

Itä-Helsingin musiikkiopiston lau-
lajien joulukonsertti to 5.12. klo 19 
Laajasalon kirkossa. Vapaa pääsy.

Joulun valo -konsertti su 8.12. 
klo 18 Roihuvuoren kirkossa. 
Akateeminen laulu, joht. Ruut Kiiski. 
Vapaa pääsy. Kolehti Filippiinien 
luonnonkatastrofin uhrien hyväksi.

Itä-Helsingin musiikkiopiston 
harmonikkaoppilaiden joulukon-
sertti ti 10.12. klo 18 Roihuvuoren 
kirkossa. Vapaa pääsy.

Itä-Helsingin musiikkiopiston jou-
siorkestereiden joulukonsertti ke 
11.12. klo 18.30 Laajasalon kirkossa. 
Vapaa pääsy.

Itä-Helsingin musiikkiopiston pu-
hallinorkestereiden joulukonsert-
ti pe 13.12. klo 19 Laajasalon kirkos-
sa. Vapaa pääsy.

 

Joulun sävel -konsertti la 14.12. 
klo 18 Roihuvuoren kirkossa. Miritza 
Lundberg, viulu ja laulu ja Kemal 
Achourbekov, piano. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 euroa.

Adventtikonsertti su 15.12. klo 18 
Roihuvuoren kirkossa. Mieskuoro 
Helsingin Lauluveljet, johtaa 
Viive Mäemets. Puhe rovasti Matti 
Malmivaara. Vapaa pääsy, ohjelma 
10 euroa.

Itä-Helsingin musiikkiopiston 
vanhan musiikin opiskelijoiden 
joulukonsertti ke 18.12. klo 19 
Roihuvuoren kirkossa.  
Vapaa pääsy.

Itä-Helsingin musiikkiopiston lau-
luoppilaiden joulukonsertti to 
19.12. klo 19 Roihuvuoren kirkossa. 
Vapaa pääsy.

Diakonia  
kuulolla
Diakoniavastaanotot:
Roihuvuoressa 
•	puhelinajanvaraus maanantaisin 
klo 11–12 p. 09 2340 5758 
•	ajanvaraus diakoniatoimistossa 
tiistaisin klo 9–10 ,  
os. Roihuvuoren diakoniatoimisto, 
Tulisuontie 2.
Huom! Diakoniatyöntekijän viimei-
nen ajanvarausaika on maanantai-
na 9.12.
Laajasalossa 
•	diakoniavastaanotto maanantai-
sin klo 9–11, p. 09 2340 57 68, os. 
Laajasalon kirkko, Reposalmentie 13. 

Eino Grön

Miritza Lundberg, viulu

Sunnuntai-ilta 
kirkolla
Sanaa, esirukousta ja ylistystä 
Laajasalon kirkolla sunnuntaisin  
klo 18. Mukana Ylistyskuoro.
Kevään illat:
12.1. kirkkoherra Timo-Pekka 

Kaskinen
9.2. Pentti Puukka
9.3. pastori Seppo Juntunen
13.4. Anneli Fanta
11.5. ”Laulakaa herralle uusi laulu” 

–  uusien laulujen ilta
Mukana laulujen tekijöitä:  
Arja Suorsa-Rannanmäki,  
Leena Nikula ja Sirkka Mykrä.

Helsingin Lauluveljet

Piirrokset: Virpi Kujansuu
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Ikäihminen,
Tule asumaan palvelutalo  
Onnitaloon Helsingin  
merelliseen Tammisaloon

Pysyvää asumista tai tilapäis-
tarpeeseen kalustettuja asuntoja

Palvelutalon johtaja 
Marja Tammisto
 p. 044 5307036
 yhteys@onnitalo.fi

Onnitalo

Tutustu: www.onnitalo.fi

+/- 60 -ryhmän 
kevättuulia
Kevään 2014 ”kuusikymppisillä” on 
suunnitteilla teatterimatka (vko 7), 
tutustuminen lähialueen kivikirkkoi-
hin (vko 15) ja vierailu Peetelin las-
tenkotiin Tallinnassa (19.5.2014).
Lisätietoja tapahtumista saa myö-
hemmin Kirkko & kaupunki -lehdestä, 
seurakunnan Internet-sivuilta ja säh-
köpostitse (postituslistalla oleville).
Tiedustelut:   
Jukka Annala p. 050 620 22 ja  
Juha-Matti Terämä p. 045 130 6324

Raamatun 
punainen  
lanka
torstaisin Laajasalon kirkolla klo 18
Luennoimassa TT Eero Junkkaala

23.1. Alusta Abrahamiin
6.2. Luvatussa maassa
20.2. Kuninkaita ja profeettoja
6.3. Jeesuksesta Ilmestyskirjaan

Tällä kupongilla:
Kaikista hiuspalveluista arkisin -20 % 
Tutustumistarjous voimassa joulukuun loppuun!  
(etu ei koske hiustenpidennyksiä)

Roihuvuorentie 30, 00820 Helsinki
p. 09 788 909 
Avoinna ark. 9-18 la 9-15

parturi-kampaamo 

HIUSHUONE LUMIKKI
www.hiushuonelumikki.fi

Kritopäivä
Liian kiltit aikuiset –  
kenen mieliksi elän 
Kristillisen toipumisen päivä 
Laajasalossa  
la 25.1. 2014 klo 10.30–16.30
Alustus Anna-Liisa Valtavaara 
Pienryhmä-ja yleiskeskustelua 
Lounas ja kahvi 10 €
Päivän päätteeksi klo 16.30 voi ren-
toutua merenrantasaunassa ja pu-
lahtaa avannossa

. . . . . . 
Päivä pidetään Roihuvuoren seura-
kunnan tunnelmallisella huvilalla 
meren rannalla, Humalniementie 15. 
Perille pääset Herttoniemen metro-
asemalta busseilla 88 ja 89. Jää pois 
Marunakujan pysäkillä.

. . . . . . 
Ilmoittautuminen 8.–17.1.2014  
diakoniatyöntekijä 
Merja Saviniemelle 09 2340 4484.
Jätä soittopyyntö vastaajaan: 
nimi ja puhelinnumero. 
Paikkoja on rajoitetusti. 
Järjestävät:  
Roihuvuoren, Malmin ja 
Tuomiokirkkoseurakunnan kritotyö

Jos haluat "kuuskymppisten" postitus-
listalle, ota yhteyttä Ritva Pykälänie-
meen, ritva.pykalaniemi@kolumbus.fi.

M
arko Anttila

Laajasalon oma välittäjä

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki • www.huom.fi

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

Saat asunnostasi luotettavan hinta-arvion ja kilpailu-
kykyisen välitystarjouksen ilman velvoitteita. Soita ja sovi arviokäynti!

Hoidan asuntosi myynnin ammattitaidolla.
Hyviä asuntokauppoja Itä-Helsingissä jo vuodesta 2006. 

LÄMMIN KIITOS kuluneesta
vuodesta! KODIKASTA
JOULUA ja ONNELLISTA
ASUNTOVUOTTA 2014!

 Kotimaa tuntee kirkon. 
 Kotimaa on

Kotimaa on nyt enemmän kuin koskaan. 
Kotimaa on nyt PRO – nimensä veroisesti palvelu ammattilaiselle ja  
nimensä mukaisesti kirkon puolesta. Kotimaa Pro -kokonaisuuteen 
kuuluvat sekä Kotimaa-lehti että verkkopalvelu. Se on printin ja 
sähköisen palvelun yhdistelmä kaikille kirkollisten asioiden parissa 
toimiville. Varmista, että kokonaisuus on käytössäsi  2.1.2014 alkaen.

www.kotimaapro.� 

Uutta
tulossa!

Palvelemme ma - la 10 - 17 
Kauppakeskus MegaHertsi 

Linnanrakentajantie 2, 00810 Helsinki
09-787 878

Ilmoitusmarkkinointi
toivottaa asiakkailleen

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2014.
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NOMEN EST OMEN
”Vanhemmat, minkä nimen 
olette antaneet lapsellen-
ne?” Näin pappi kysyy kastetilai-
suudessa vanhemmilta. Nimen va-
linta on mielenkiintoinen tapahtu-
ma. Millainen nimi kuvastaisi nii-
tä odotuksia, joita vanhemmilla on 
lapsen suhteen? Mikä nimi kuvai-
si hänen persoonallisuuttaan? Jot-
kut löytävät lapsen nimen suvun pa-
rista, jotkut julkisuuden henkilöistä 
tai kalenterista. Nimeen liittyy myös 
muisti- ja mielikuvia tuntemistam-
me kyseisen nimisistä henkilöistä. 

Kastenimestä tulee kutsu-
manimi. Annettu nimi ja persoo-
na alkavat vähitellen sulautua yh-
teen. Nimestä tulee olennainen osa 
identiteettiämme koko elämämme 
ajaksi. Emmehän kutsu toisiamme 
sosiaaliturvatunnuksella, vaik-
ka sillä identiteettimme tarkiste-
taankin. 

Nomen est omen -  nimi on en-
ne, sanoivat roomalaiset. Nimiä 
otettiin omasta mytologiasta, san-
kareista ja jumalista, ja toivottiin 
niiden ominaisuuksien siirtyvän 
nimen saajalle. Alkukirkon aikana 
kristityiksi kääntyneet ottivat usein 
kasteessa uuden kristillisen nimen, 
koska entinen nimi saattoi liittyä 
epäjumaliin. Näin edelleen esimer-
kiksi Afrikassa ensimmäisen suku-
polven kristityt valitsevat usein it-
selleen uuden raamatullisen nimen. 
Kristitty on Jumalan ihminen, ja si-
tä nimen vaihtamisella halutaan il-
maista.

Länsimaissa suuri osa nimistä 
perustuu alkujaan Raamattuun. Ni-
men valinnalla on haluttu ilmais-
ta myös toivomusta, että kastettava 
edustaisi jotain samaa kuin esiku-
vansa.  Pyhäinpäivän aattona toimi-
tin 93-vuotiaan sukulaiseni hautaan 

siunaamisen. Hänen etunimensä 
olivat Martta Maria. Vanhemmat 
olivat halunneet antaa hänelle Jee-
suksen ystäväkodin molempien si-
sarusten nimet. Ehkä he toivoivat 
lapselleen monitaitoisen Martan 
osaamista ja Jeesuksen sanojen ää-
reen pysähtyvän Marian kykyä hil-
jentyä. 

Lapsi tai nuori saa kastenimensä 
lisäksi usein kutsumanimen. Monet 
tuntevatkin hänet vain sillä nimel-
lä. Simon oli Jeesuksen opetuslapsi-
joukon nokkamies. Jeesus antoi hä-
nelle uuden kutsumanimen ja siitä 
hänet paremmin tunnetaankin. ”Si-
mon, Joonan poika, minä sanon si-
nulle: Sinä olet Pietari (kallio) ja täl-
le kalliolle minä rakennan kirkkoni.” 
Mt 16:17–18  

Kasteessa Jumala liittää meidät 
nimeltä valtakuntansa osallisuu-
teen. Nimeltä Hän meitä puhut-

telee ja johdattaa, ja hän voi antaa 
myös hellittelynimiä, koska hän on 
rakastava Isämme. Raamatussa Ju-
mala puhutteli Israelin kansaa: ystä-
väni, valittuni, rakkaani. Jumala ra-
kastaa meitä ja haluaa viettää jokai-
sen päivän kanssamme.  Hän halu-
aa, että meidän nimemme olisi päi-
vitettynä hänen elämänkirjassaan. 

Joulun lapsen nimeä vanhem-
pien ei tarvinnut valita. En-
keli ilmoitti sen Marialle: ”Sinä tu-
let raskaaksi ja synnytät pojan ja 
annat hänelle nimen Jeesus” (va-
pauttaja) Lk 1:31. Jeesus on enem-
män kuin vain etunimi. Hän on Ju-
malan Poika, jolle on annettu kaik-
ki valta.”Jumala on antanut hänel-
le nimen, kaikkia muita nimiä kor-
keamman. Jeesuksen nimeä kunni-
oittaen on kaikkien polvistuttava ja 
jokaisen kielen tunnustettava Isän 
Jumalan kunniaksi; Jeesus on Her-

ra.” Fil.2:10-11 Tätä nimeä saamme 
huutaa avuksemme. 

Kumartuminen on kunnioi-
tusta ja seuraamista; me tarvit-
semme Jeesusta ja pidämme häntä 
esikuvanamme ja Vapahtajanamme. 
Hän toivoo, että meistä heijastuisi 
jotain hänen ominaisuuksistaan, 
rakkaudesta, totuudesta, oikeuden-
mukaisuudesta ja huolenpidosta. 
Olemmehan kristittyjä eli Kristuk-
sen omia. Tätä harjoitamme päivit-
täin läheistemme kanssa. Muistam-
me Jeesuksen tavoin myös meille ni-
mettömiä lähimmäisiämme, joita 
voimme auttaa esimerkiksi osallis-
tumalla joulukeräykseen. Jouluter-
vehdyksen voimme tehdä myös jon-
kun yksinäisen henkilön luo. Hyvää 
joulua, minun nimeni on… 

Markku Laine

Yhteistä vastuuta
Roihuvuoren 
seurakunta teki 
vuoden 2013 yh-
teisvastuukeräyk- 
sessä Helsingin 
parhaan tulok-
sen. Seurakun-

nan alueella kerättiin vanhusten 
hyväksi 26.244,46 euroa eli 1,44 
euroa jäsentä kohti. Suomessa yh-
teisvastuuvaroin etsitään kotei-
hinsa yksin jääneitä heikko-osai-

sia vanhuksia, selvitetään heidän 
tilanteensa ja ohjataan heidät pal-
velujen piiriin. Kambodžassa Yh-
teisvastuu tukee köyhien maaseu-
tualueiden kehityshanketta, jossa 
kyläyhteisöjä koulutetaan monin 
tavoin parantamaan elinolosuhtei-
taan, kuten kehittämään vesi- ja jä-
tehuoltoa, rakennustekniikkaa sekä 
viljelymenetelmiä. Yhteisöjen vah-
vistuminen helpottaa myös van-
husten arkea.

Yhteisvastuukeräyspäällikkö Eea 
Korhonen kiittää aktiivista yhteis-
vastuutyöryhmää ja kaikkia kerä-
ykseen osallistuneita! Roihuvuoren 
seurakunnan keräyspäällikön pes-
ti siirtyy ensi vuonna Kari Laakso-
selle. 

Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyk-
sen kansainvälinen kohde on Gua-
temala, kotimaassa varat ohjataan 
saattohoidon kehittämiseen. 

Tuula Hakkarainen

su 19.1. klo 17–20 
Laajasalon kirkossa

Navigaattori

Katri Saarela


