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Helluntain Henki  
ylittää rajoja
Kristillinen KirKKo on perusolemukseltaan kansainvälinen. 
Alkukesän juhla helluntai palauttaa mieliin kirkon syntymän. 
Tuolloin vielä säikyt opetuslapset alkoivat Pyhän Hengen val-
taamina puhua ”Jumalan suuria tekoja” itselleen tuntematto-
milla kielillä Jerusalemiin kokoontuneelle pyhiinvaeltajien jou-
kolle. Noina päivinä kastettiin noin 3000 henkeä. Mukana oli 
ihmisiä kaikilta tunnetun maailman kolkilta. Ensimmäinen 
seurakunta oli monikielinen ja kansainvälinen. Jeesus itse oli 
antanut tehtäväksi viedä evankeliumi kaikille kansoille. 

Muutamia vuosikymmeniä helluntain ihmeen jälkeen apos-
toli Paavali sanoitti kirkon olemuksen toteamalla, ”ei ole tässä 
juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole 
miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jee-
suksessa”. 

Roomalaiskatolinen kirkko on säilyttänyt kirkon kansalliset 
rajat ylittävän ilmeen. Protestanttisessa Pohjois-Euroopassa 
toimittiin Augsburgin uskorauhan (1555) solmimisen jälkeen 
”quius regio, eius religio” eli kenen maa, sen usko – periaat-
teen mukaan. Tämä johti erilaisten kansallisten kirkkojen syn-
tymiseen. Viimeisen yli sadan vuoden ajan ne ovat ponnistel-
leet löytääkseen syvemmän toimintayhteyden keskenään. 

Seurakunta on kutsuttu kaikkialla toimimaan oman pai-
kallisen yhteisönsä hyväksi. Samalla sen on säilytettävä tietoi-
suus kaikki rajat ylittävästä identiteetistään.

Roihuvuoren seurakunta saa helluntain Hengen kosketuk-
sen, kun Kansainvälinen seurakunta aloittaa englanninkieliset 
jumalanpalvelukset Roihuvuoren kirkossa sunnuntaina 15. 
kesäkuuta. Kansainvälinen seurakunta on Suomen ja Ameri-
kan luterilaisten kirkkojen 1970-luvun lopulla Helsinkiin perus-
tama seurakunta. Se on kasvanut kolmenkymmenen kuuden 
toimintavuotensa aikana yhdeksi suurimmista jumalanpalve-
lusyhteisöistä Helsingin seurakuntayhtymän piirissä. Se on 
myös nimensä mukaisesti kymmenien eri kansallisuuksien, 
kielien ja erilaisten kirkollisten perinteiden muodostama maa-
ilma pienoiskoossa. Mielenkiinnolla odotamme, mitä kaikkea 
hyvää Kansainvälisen seurakunnan saapuminen tulee merkit-
semään omalle seurakunnallemme.

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja
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Aurinko kutsuu kasvuun
Suomalaiseen sieluun osuu vir-
si, jossa lauletaan elämästä korpi-
maana ja kaivataan ikuista kesää. 
Talvi on monelle henkinen umpi-
hanki, jossa tarvotaan päivä ker-
rallaan kohti valoisampaa aikaa. 
Kesän kaipuussa tuoksuu paratii-
si. Mieli kurottuu lämpöön, avau-
tuu unelmille.

Kenties kesässä on aistittavis-
sa myös aavistus Taiteilijasta, jonka 
luomisvoima virtaa kohisten lehti-
vihreänä ja linnunlauluna kasvuun 
innostuneessa luonnossa. Saman 
Taiteilijan kädenjälkeä olemme me 
ihmisetkin ja sama kasvun voima 

vaikuttaa meissä. Virrestä tutun ar-
mon auringon lempeässä lämmössä 
on mahdollista sulatella kohmettu-
nutta sydäntään ja antaa elämässään 
tilaa uudelle.

Pienet alut tarvitsevat myös kas-
vurauhaa. Raamattu kertoo meille 
järjestyksen Jumalasta ja siitä, että 
asioilla on aikansa. Viikossa ja vuo-
rokaudessa on oma rytminsä työl-
le ja levolle, ja koko ihmisen elä-
mänkaaressa on erilaisia vaiheita. 
Kaikkea ei voi tehdä ja elää yhtä ai-
kaa. Kesän runsaudessa saattaa ol-
la houkutus ahmia elämää niin, et-
tä sen alle nuupahtaa. Entäpä jos ei 

tarvitsekaan juosta elämän peräs-
sä vaan riittää, että antaa sen tul-
la lähelle? 

Luontoa seuraamalla voi huoma-
ta, ettei kiihkeässäkään kukinnas-
sa ole väkinäisen ponnistelun ma-
kua. Lämpö ja valo kutsuvat kasvit 
hereille, silmuille, kukkaan ja kanta-
maan hedelmää. Miksei sama voisi 
tapahtua ihmisessäkin? Armon au-
rinko, Kristus, kutsuu meitä lähel-
leen ja Hänen lämmössään sisälläm-
me alkaa vihertää uusia alkuja. Pa-
kotta, levosta käsin.

Hanna-Kaisa Hartala

Elämän kevät!
Kevät on keveä sana. Kuin västäräkin pyrstön 
värähdys, valkovuokon terälehti tai värinää vedessä, 
joka on juuri vapautunut jäiden kahleista.
Kevät herättää toivoa. Kaikki on edessä.  
Mitään ei ole vielä menetetty.
Kun vuokot ja voikukat puskevat esiin maasta,  
en voi enää jäädä pimeän vangiksi.
En vaikka ympärillä moni asia kuiskii kuolemaa, 
pettymystä ja luovuttamista.
En, vaikka kannan sielussani jään kohmetta  
ja pitkän talven painoa.
Jumala voi tehdä sinussa ja minussa saman  
mitä kevät tekee routaiselle maalle,
mitä aurinko tekee hyytyneelle hymylle,
mitä lämpö tekee iholle, joka on tottunut 
värjöttelemään viiltävässä viimassa.
”Uudeksi minä teen kaiken”, hän lupaa.
Mitä se tarkoittaa?
Sitä että se mikä on jumittunut paikoilleen,  
alkaa elää.
Se mikä on jähmettynyt jääksi, alkaa virrata.
Se mikä oli lukossa, avataan. 
Se mikä oli juuttunut katkeruuteen,  
avautuu anteeksiantamukseen ja iloon.
Se, mikä oli ”ei enää koskaan” on ”ehkä jo tänään”.

Anna-Mari Kaskinen

Katri Saarela
Hanna-Kaisa Hartala
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Vaikuttamisen paikka
Syksyllä 2014 Suomen evanke-
lis-luterilaisessa kirkossa pide-
tään seurakuntavaalit. Helsingis-
sä vaaleilla valitaan sekä Helsingin 
seurakuntayhtymän yhteinen kirk-
kovaltuusto että oman seurakunnan 
seurakuntaneuvosto seuraavien nel-
jän vuoden ajaksi.

Ehdokkaaksi voi asettua kon-
firmoitu kirkon jäsen, joka täyt-
tää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014 
ja on seurakunnan jäsen viimeis-
tään 15.9.2014. Lisäksi ehdokkaan 
täytyy antaa kirjallinen suostu-
mus ehdokkaaksi asettumisestaan. 
Ehdolle voi asettua oman seura-
kunnan seurakuntaneuvostoon 
ja/tai Helsingin seurakuntayhty-
män yhteiseen kirkkovaltuustoon. 
 
Jos haluat asettua ehdolle, voit va-
lita itsellesi sopivan ehdokaslistan ja 
ottaa yhteyttä sen yhteyshenkilöön 
tai perustaa oman vaalilistan. Vaa-
lilistaa varten tarvitset ehdokkai-
ta, valitsijayhdistyksen, asiamiehen 
ja vara-asiamiehen sekä selkeän ni-
men ehdokaslistalle ja vaaliteeman. 
Tarvittavat lomakkeet löydät osoit-
teesta seurakuntavaalit.fi.

Perustamisasiakirja, asiamiehen 
vakuutus ja jokaisen ehdokkaan al-
lekirjoittama kirjallinen suostumus 
on toimitettava seurakuntatoimis-
toon viimeistään 15.9.2014 klo 16.00 
mennessä.

Yhteinen kirkkovaltuusto on 
koko Helsingin seurakuntayhtymän 
ylin päättävä elin. Se päättää mm. 
kirkollisveron suuruudesta, toimin-
ta- ja taloussuunnitelmasta sekä 
kirkkojen rakentamisista ja korjaa-
misista ja valitsee jäsenet yhteiseen 
kirkkoneuvostoon.

Seurakuntaneuvosto johtaa 
paikallisseurakunnan toimintaa, 
edistää sen hengellistä elämää sekä 
päättää seurakunnan varojen käy-
töstä. Roihuvuoren seurakunnas-
sa päätetään seuraavalla nelivuotis-
kaudella mm. seuraavista asioista:

1. Rakenteilla olevan Kruunu-
vuorenrannan alueen toiminnalli-
set kysymykset sekä tähän liittyen 
tarpeellisten tila- ja henkilöresurs-
sien mitoittaminen.

2. Seurakunnan henkilöstösuun-
nitelman laatiminen.

3. Seurakuntalaisten osallisuu-
den vahvistaminen.

4. Resurssien kohdentamiseen 
liittyvät valinnat.

Virallinen vaalipäivä on  
isänpäivänä 9.11. 
Ennakkoäänestys 27.–31.10. 
Ehdokasrekrytointi päättyy  
15.9. klo 16. 
Äänestyspaikoista ja kellon- 
ajoista tiedotetaan syksyllä.

Raili Vähäaho (haastattelu vieressä),  
miten toimit hyvän puolesta? 
Olen ollut vuosien varrella kirkolla monessa va-
paaehtoistoiminnassa mukana, kuten vetänyt 
eläkeläiskerhoa sekä toiminut lähetyspiirissä ja 
Oloneuvoksissa. Tykkään toimia ryhmässä. Edel-
leen hoidan muun muassa vuoroni aulakahvios-
sa. Haluan olla luomassa toimintaa, johon ihmis-
ten on helppo tulla mukaan.

Mistä saat voiman tekemiseen?
Oman elämäni vaikeina vuosina löysin avun ja 
turvan seurakunnasta ja sen messuista ja raa-
mattupiiristä.  Olen siksi halunnut ja haluan vas-
tavuoroisesti auttaa muita. ”Antaessaan saa” 
pätee vapaaehtoistyössäkin. Kun muutin Laaja-
saloon 1980-luvulla, minulla ei ollut yhtään tut-
tua. Nyt on laaja ystäväpiiri, kiitos paljolti seura-
kunnan. Nyt pojan perhekin asuu naapurustos-
sa, ja perheyhteys antaa paljon voimaa.

Mihin hyvään uskot?
Uskon lopulta hyvän voittamiseen. Jokaisen si-
sällä on hyvää, jos se saa kasvaa oikein. Keskus-
telujen kautta löytyy yleensä syy, minkä takia jo-
ku on menetellyt niin kuin on tehnyt. Ihminen on 
levoton, kunnes löytää levon Jumalassa.

Senioripysäkki  
oli löytö
Laajasalolainen Raili Vähäaho on iloinen osallistuttuaan viime talvena seurakunnan 
Senioripysäkki-ryhmään. Keskustelut muiden kanssa avasivat uusia näkökulmia ja 
löytyipä ryhmästä kaksi uutta ystävääkin. 

Roihuvuoren seurakunta jär-
jesti kuluneena talvena en-
simmäistä kertaa Seniori-

pysäkki-ryhmän. Helsinki Mission 
luoma Senioripysäkki-toiminta on 
tarkoitettu virkistystä ja uusia ystä-
viä toivoville yli 60-vuotiaille. Seu-
rakunnissa on huomattu toiminnan 
tarpeellisuus, sillä moni ikäihminen 
kaipaa mahdollisuutta jakaa elä-
män varrella koettuja asioita mui-
den kanssa.

82-vuotias Raili sanoo olevan-
sa pohtija. − Yksin pohtien ajatuk-
set menevät helposti samoja reitte-
jä. Keskustelut muiden kanssa avar-
sivat omaa ajattelua. Koin Seniori-
pysäkin ihan löydöksi!

Koettua jakamassa
Ryhmän joka kokoontumiselle oli 
oma teemansa, muun muassa lap-
suus. Paljon keskusteltiin myös tun-
teista, kuten syyllisyydestä ja hä-
peästä. Ja jos jokin asia jäi kesken, 
siitä sai jatkaa seuraavalla kerralla. 
Raili kiittääkin ryhmän vetäjää, dia-
koni Kristiina Seliniä siitä, että jo-
kainen tuli kuulluksi. − On hyvä op-
pia puhumaan tunteistaan. Vaikeis-
ta asioista puhuminen oikeasti hel-
pottaa oloa, sen olen kokenut ryh-
mässä. Ja kannattaa ehdottomasti 
myös kuunnella muita, Raili toteaa.

− Senioripysäkillä sai olla ihan 
rehellisesti oma itsensä. Ilmapiiri oli 
hyvin vapaa, ja vaikka emme tunte-
neet toisiamme ennestään, niin aika 
nopeasti ryhmässä syntyi ymmärrys 
toisiamme kohtaan. 

Ryhmäläisten iät vaihtelivat 60:n 
ja 85:n välillä. Eri-ikäisyys oli Rai-
lin mielestä rikastuttava asia. − Ryh-
mässä kuultiin hyvin erilaisia koke-
muksia ja muistoja lapsuudesta, mi-
kä oli kiinnostavaa. Luottamuksel-
lisissa keskusteluissa ihmiset roh-
kaistuivat kertomaan kovista koke-
muksistaan, esimerkiksi hylkäämi-
sistä. Ajattelin monesti, että miten-
kähän he ovat jaksaneet ponnistaa 
eteenpäin.

Uusia ystäviä
 − Odotimme aina kovasti seuraavaa 
kokoontumista ja surimme jo etu-
käteen niiden päättymistä. Niinpä 
vaihdoimme viimeisellä kerralla pu-
helinnumeroita, ja olen saanut ryh-
mästä kaksi uutta läheistä ystävää, 
joiden kanssa tapaamme kirkolla 
useinkin. Toiveeni uusista ystävistä 
toteutui  − sain enemmän kuin odo-
tin, Raili hymyilee.

− Suosittelen Senioripysäkkiä! 
Kannattaa lähteä liikkeelle muiden 

pariin ja puhua ulos tunteitaan. Seu-
rakunta tarjoaa monenlaista muu-
takin toimintaa ja tekemistä, mikä 
kaikki auttaa lievittämään yksinäi-
syyttä ja masennustakin.

Eila Jaakola

Syyskuussa alkaa Laajasalon kirkolla 
uusi 15 kokoontumiskertaa kestävä 
Senioripysäkki- keskusteluryhmä  
yli 60-vuotiaille. 
Tiedustelut diakoniatyöntekijä  
Kristiina Selin p. 09 2340 5738

Seurakunta on suuri koti minulle ja perheelleni. Tai oikeastaan se on elämänmuoto, 
sanoo Raili Vähäaho.

Eila Jaakola

Kiikari kohti kesää!
Kiikarin toimituskunta on 
kiikaroinut puolestasi ki-
voja kesään liittyviä juttu-
ja. Näitä kesävinkkejä voit 
lukea lehden sivuilta. Mi-
kä on sinusta mukavaa ke-
sätekemistä tai hyvä neu-
vo kesän ajaksi? Oman ke-
sävinkkisi voit käydä kir-
joittamassa seurakuntam-
me facebook-sivulle htt-
ps://www.facebook.com/
roihuvuorisrk.

Katri Saarela
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Kiikarin kesävinkki
Kesäkukkien hoito-ohjeita
Miten kukkia pitäisi hoitaa, jotta 
niiden antama ilo olisi mahdolli-
simman pitkä? 
Lomamatkalle lähtijä voi istutuksen 
yhteydessä laittaa mullan joukkoon 
kastelukiteitä, jotka sekä vapautta-
vat että sopivasti sitovat kosteutta. 
Mullan päälle voi ripotella niin pi-
han kuin parvekkeenkin istutuk-
siin haketta, joka hidastaa kosteu-
den haihtumista. Myös kostutettu 
sanomalehti ajaa saman asian. Näin 
kukat voi jättää viikoksi tai pariksi. 
Jos ystävä piipahtaa kastelukierrok-
sella, on hyvä, että hän myös nyppii 
kuihtuneet kukat ja lehdet pois, jot-
ta uusi kasvu saa tilaa.

Millaisella vedellä kukat kastel-
laan? 
Seisova vesi on paras, kenties sade-
vesi, jos sen kerääminen on mahdol-
lista. Ei siis suoraan vesihanasta vet-
tä kukille!

Mitkä kukat pärjäävät varjossa?
Begoniat, Uuden Guinean Liisat, 
ahkeraliisat, lumihiutale, verenpi-
sara, lobeliat ja kesäsypressi pärjää-
vät vähemmälläkin auringolla. Vi-
herkasveista ulkomuratti on kestä-
vä varjossakin.

Vinkin tarjosi suntiomme 
Jaana Kangas

Katri Saarela

Roihutupakahvion 
kesäkauden 
avajaiset
Ti 3.6. klo 12–14 on 
Roihutupakahvion kesäkau-
den avajaiset Roihuvuoren kir-
kon aulassa. Iltapäivän aihe on 
”Mikä ihmeen UN Women”? 
Tule kuulemaan, mitä työtä 
tehdään kehitysmaiden nais-
ten aseman parantamisek-
si. Asiantuntijavieraana Sinikka 
Ala-Paavola. Tarjoilusta vastaa-
vat Roihuvuoren Martat. Tuotto 
Eritrean tyttöjen koulunkäynnin 
tukemiseen.

Tammisalon kirkolla kukkii
Tammisalon kirkolla kukat kertovat omaa sanomaansa kirkkovuoden juhlista ja vuo-
denaikojen vaihtelusta. Kirkon suntio Jaana Kangas onkin ennen suntion töitä ollut 
25 vuotta kukkakauppiaana.

– Seurusteluaikana mieheni oli ko-
va tuomaan minulle kukkia, Jaa-
na muistelee hymyillen. – Kukat 
ovat aina olleet minulle tärkeitä. Ne 
muistuttavat kasvun ihmeestä ja 
kauneudesta.

Tammisalon kirkko on Kankaan 
perheelle myös koti. Pihalla kevään 
ensimmäiset kukkijat ovat krookuk-
set ja tulppaanit. Oman haasteen-
sa tuovat rusakot, joille varsinkin 

krookukset maistuvat. Jaana suo-
sittelee tähän ongelmaan kahvinpo-
roja. Toinen keino suojata kukat on 
pystyttää istutusten ympärille kor-
keahko metallilanka-aita.

Jaanan kesäisen pihan lempi-
kukkia ovat köynnöskasvit kuten 
kärhöt, jotka kukkivat monin eri 
värein. – Ruukkukasveista ihanin 
on ruotsalaisten jalostama pelar-
gonia, Morbacka, jota ei Suomesta 

saa. Lähin samantyyppinen meil-
lä myytävä lajike on hennon vaa-
leanpunainen Ingrid, Jaana ker-
too. Luonnonkukista Jaanaa miel-
lyttää eniten valkovuokko. – Jo-
kaisen äitienpäivän aamuna omat 
lapset ovat tuoneet kimpun valko-
vuokkoja.

Arja Vaulas

Suvivirsi ja tuhat munkkia
Oletko koskaan miettinyt, mitä kaikkea vaaditaan siihen, että seurakunnan 
monenlaiset käytännön asiat toimivat? Osa seurakunnan työstä on näkyvää,  
mutta tiedätkö, mitä kaikkea esimerkiksi suntiot tekevät? 

Suntio työskentelee usein taus-
talla – ja kuitenkin hän saat-
taa olla ensimmäinen henki-

lö, jonka kirkolla kohtaat.
Joka sunnuntai suntioiden työ-

päivä alkaa kahdeksalta aamulla 
jumalanpalveluksen valmistelulla. 
He huolehtivat siitä, että kirkko-
tekstiilit ovat kirkkovuoden ajan-
kohtaan sopivat ja koristelevat alt-
tarin kukilla. 

Kynttilöistä ja virsikirjoista 
huolehtiminen on myös suntioi-
den tehtävä. Erilaiset huonekalu-
jen järjestelyt ja tarjoilut kuulu-
vat niin ikään suntioiden tehtäviin. 
He järjestävät pääsiäismunat lap-
sia varten ja paistavat munkit vap-
putapahtumaan. Laajasalon ’Varas-
lähtö vappuun’ -tapahtumaan pais-
tettiin tänä vuonna ainakin tuhat 
munkkia!

Yksikään päivä suntiona ei ole 
samanlainen kuin aiemmat päi-
vät. Parasta suntioiden mielestä 
heidän työssään onkin sen moni-
puolisuus. Erityisen mieluista on 
se, että saa olla niin monien eri-
laisten ihmisten kanssa tekemi-
sissä – ja kaikki ovat tervetulleita 
kirkkoon, sanoo Marja-Liisa Roi-
huvuoren kirkolta! 

Välillä seurakuntalaiset purka-
vat sydäntään paitsi papille myös 
suntiolle. – Kaikkea muuta teen, 

mutta en saarnaa tai hoida kant-
torin virkaa, toteaakin Laajasalon 
kirkon suntio Leena hymyillen.

Koska suntion työaika on ”sään-
nöllisen epäsäännöllinen”, harras-
tuksista tai muista viikoittaisista 
menoista saattaa olla vaikea pitää 
kiinni. Erityisesti joulun ja pääsiäi-
sen aikaan suntioiden elämässä riit-
tää vilskettä. 

Suntiot auttavat seurakuntalai-
sia myös vaikkapa lähetysmyyjäis-
ten valmisteluissa. Myyjäisporuk-
kaan mahtuisi uusiakin vapaaehtoi-
sia – kiinnostaisiko se sinua?

Tiesitkö muuten, että suntiot 
laskevat tilastointia varten kuinka 
monta kirkkovierasta jumalanpal-
veluksissa käy? Niistä käy ilmi, että 
pääsiäisen ja joulun ohella vuoden 
suurimpia jumalanpalveluksia ovat 
kevään koululaiskirkot. 

Maaseudulla kasvanut pääsun-
tio Pekka kuvasi kevätkirkkojen 
tunnelmaa yhtä malttamattomak-
si ja elämää täynnä olevaksi kuin 
nuorten vasikoiden ensimmäistä 
pääsyä navetan hämärästä kevät-
laitumille. 

Suvivirren kajahtaminen kirk-
kosalista on suntioillekin kohotta-
va hetki. Siitä tietää, että kesä on 
varmasti alkanut! 

Anu ja Petteri Mannermaa

1002
ihmistä kävi vaeltamassa 

Pietarin kanssa 
pääsiäiseen Roihuvuoren 

ja Laajasalon kirkoilla 
keväällä 2014. 

 
 

10.5.2014 
Roihuvuoren seurakunnassa 

oli jäseniä

17 820.

Roihuvuoren seurakunnan kuva-arkisto

Pekka Keränen valmistelee kirkkotilaa.

Nakkisoppaa soppakirkkoon.

M
arko Anttila

Katri Saarela
Hanna-Kaisa Hartala

M
arko Anttila

Hanna-Kaisa Hartala
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Roihuvuori

Omaa ääntä etsimässä
Idea laulukoulusta alkoi kyteä kanttori Hannele Filppulan mielessä, kun 
oopperalaulaja Raili Kostia piti 80-luvun puolivälin jälkeen Pitäjänmäen ja Alppilan 
kirkoissa laulukoulua yksinlaulusta kiinnostuneille. Tänä kesänä Roihuvuoren 
seurakunnan laulukoulu täyttää jo 26 vuotta.

Kun Kamarikuoro Cantiamossa ai-
kanaan mietittiin uusien kuorolais-
ten rekrytointia, Hannele Filppula 
heitti pöydälle idean laulukoulusta. 
Ensimmäinen laulukoulu pidettiin-
kin elokuussa 1988. Aluksi koulu oli 
tarkoitettu kuorolaulusta kiinnos-
tuneille. Aika pian laulukoulu alkoi 
kuitenkin elää omaa elämäänsä. Ta-
voitteeksi muodostui auttaa laulu-
koululaisia löytämään oma äänen-
sä sekä helppo tapa hallita ääntään. 
Nykyään laulukoulu on tarkoitettu 
kaikille, jotka ovat kiinnostuneita 
oman äänensä hallinnasta ja käyt-
tömahdollisuuksista niin puhuessa 
kuin laulaessakin.

Perusasioilla alkuun
Mitä laulukoulussa sitten tapah-
tuu?  – Aluksi etsimme oikeaa asen-
toa seisoen, kävellen ja istuen. Seu-
raavaksi perehdymme hengittämi-
sen saloihin ja harjoittelemme vai-
vatonta ja silti tehokasta hengitys-
tapaa. Vähitellen siirrymme var-
sinaiseen asiaan, äänen syntyyn ja 
sen hallintaan. Siinä sitä vierähtää-
kin helposti viisi iltaa.

Tulokset ovat yksilöllisiä. – Joku 
riemuitsee siitä, että puhuminen ja 
laulaminen helpottuu. Joku huomaa 
laulavansa lauluja mieluummin hiu-

kan ylempää. Jollakin ääni muuttuu 
kiinteämmäksi tai päinvastoin peh-
meämmäksi. Joku löytää itsestään 
laulajan, toinen lausujan, Filppu-
la kertoo. – Jokaisen ääni on uniik-
ki soitin, jota ei osteta rahalla. Suu-
rin tulos on se, että ihminen oivaltaa 
oman äänensä arvon ja lähtee huol-
tamaan arvokkainta instrumentti-
aan.

Laulukoulun jälkeen
Kanttori rohkaisee käyttämään ään-
tä laulukoulun jälkeenkin: – Ilman 
muuta kannattaa lähteä harrasta-
maan äänensä kanssa sitä mikä on 
lähellä sydäntä: lausuntaa, näyt-
telemistä, yhteislaulua, yksinlau-
lua, kuorolaulua. Kuorolaulu on ri-
kastuttava harrastus. Siihen liittyy 
säännöllinen jumppa, tehokas hen-
gitys, laulujen tunneilmaisu, mo-
nenlaiset ihmissuhteet, tavoitteelli-
nen työskentely, esittämisen koke-
mus, kokemusten jakaminen. Seu-
rakunnan kuorossa tulee vielä bo-
nuksena hengellinen ohjelmisto ja 
laulaen läpi eletty kirkkovuosi. Suo-
sittelen lämpimästi: Lähde mukaan 
seurakunnan kuoron toimintaan!

Kiikari

Lahjoituksia  
diakoniatyölle
Roihuvuoren seurakunnan alueella 
on paljon eri-ikäisiä ihmisiä, jotka 
tarvitsevat yhteistä apuamme. Mo-
net alueemme yksityishenkilöt, yri-
tykset ja toimijat ovat aikojen saa-
tossa antaneet lahjoituksia vähäva-
raisten tukemiseksi diakoniatyön 
kautta.

Toukokuussa Lions Club Helsin-
ki/Roihuvuori toteutti ”Auta lasta, 
auta perhettä” -tapahtuman K-Mar-
ket Roihuvuoressa. Asiakkaat osti-
vat yhden ylimääräisen tuotteen 
ja lahjoittivat sen Lions-kärryyn. 
Tempauksen tuloksena saatiin kol-
me ostoskärryllistä elintarvikkeita 
ja muuta tavaraa, jotka seurakunnan 
diakoniatyöntekijät jakavat perhei-
siin Roihuvuoressa.

Kiitos kaikille lahjoittajille!

Pirkko Arkko ja Erkki Pihkaluoma Roihu-
vuoren Lionseista sekä diakonissa Han-
nele Juvonen lahjoitusten ääressä.

Sadonkorjuun aikaan
Kesän jäätyä taa on sadonkorjuun 
aika. Perinteinen syystori järjes-
tetään torstaina 18.9. klo 16–18 
Roihuvuoren kirkolla.  
Tarjolla on mm. leivonnaisia, syk-
syn satoa ja kahvion herkkuja. 
Tuotolla tuetaan tyttöjen koulun-
käyntiä Eritreassa Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Voit osallis-
tua myös tapahtuman tekemiseen: 
Leipojia ja muita vapaaehtoisia  
tarvitaan, lisäksi syksyn satoa ja  
arpajaisvoittoja otetaan vastaan. 
Ota yhteyttä: Diakonissa Hannele 
Juvonen, p. 09 2340 5718.

Katri Saarela

Vuoden 2014 laulukoulu: 
Ma 18.8.– ke 20.8. ja  
ma 25.8.– ti 26.8. 
klo 18.30–21 Roihuvuoren 
kirkon seurakunta-salissa, 
Tulisuontie 2.

M
erja Pihkoluom

a
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Englanninkieliset  
jumalanpalvelukset alkavat
Sunnuntaina, kesäkuun 15. päivänä kello 16 Roihuvuoren kirkossa vietetään 
englanninkielinen jumalanpalvelus. Sen järjestämisestä vastaa Suomen 
kansainvälinen seurakunta (International Evangelical Church in Finland, IEC).  
Tästä alkaa kansainvälisen seurakunnan ja Roihuvuoren seurakunnan välinen 
yhteistyö.  Seuraavana päivänä, 16. kesäkuuta, IEC viettää 36. vuosipäiväänsä.

Suomen ja Amerikan luteri-
laiset kirkot perustivat IEC:n 
vuonna 1978. Nykyisin kan-

sainvälistä seurakuntaa johtaa 
pastori Samuel Vogel.

– Aluksi seurakuntamme sai 
pappinsa Yhdysvalloista. Edeltä-
jäni Timo Keskitalo oli ensim-
mäinen suomalainen pappi, kertoo 
Saksasta kotoisin oleva Samuel Vo-
gel, itse luterilainen pappi.

– Pastoreistamme Samuel 
Luakin juuret ovat Sudanin pres-
byteerikirkossa ja Gordan de Car-
valhon Brasilian nopeasti kasva-
vassa helluntaikirkossa. 

– IEC on juuriltaan luterilai-
nen, mutta toiminnassamme on 
korostetun ekumeeninen henki. Se 
on välttämätöntä, sillä seurakun-
talaisemme ovat kotoisin monis-
ta eri maista ja kirkoista. Me ha-
luamme toivottaa kaikki lämpi-
mästi tervetulleiksi, Samuel Vo-
gel sanoo.

– Olemme iloisia siitä, että seu-
rakuntamme voi tarjota ihmisille 
seurakuntayhteyden lisäksi käy-
tännöllistä apua ja tukea elämän 
monissa eri kysymyksissä. Olem-
me muun muassa järjestäneet suo-
men kielen kursseja ja viime vuosi-
na elintarvikejakeluakin. 

Monta kieltä,  
yksi seurakunta

Vaikka jumalanpalvelusten kieli on 
englanti, se ei kuitenkaan ole lähes-
kään kaikkien seurakuntalaisten äi-
dinkieli. Seurakunnassa puhutaan 
kymmeniä äidinkieliä. Joillakin seu-
rakuntalaisilla on jopa vaikeuksia 
seurata englanninkielistä puhetta, 
ja siksi mahdollisuuksien mukaan 
pyritään järjestämään simultaani-
tulkkausta eri kielille. 

– Englanninkieliset jumalanpal-
veluksemme ovat avoimia kaikille, 
ja tahdomme toivottaa tervetulleik-
si mukaan myös Roihuvuoren seura-
kunnan alueella asuvat ihmiset. IEC:n 
jumalanpalveluksiin tullaan eri 
puolilta pääkaupunkiseutua. Seura-
kuntamme profiili on silmiinpistä-
vän kansainvälinen, mutta joukos-
sa on myös paljon kantasuomalaisia, 
erityisesti opiskelijoita, ulkomailla 
työskennelleitä, tai henkilöitä, joil-
la on ulkomaalainen puoliso, au-pai-
reja ja sellaisia helsinkiläisiä, jotka 
haluavat saada tilaisuuden käyttää 
englannin kieltä.

Lapsityötä ja musiikkia
IEC:n toiminnassa on  mukana pal-
jon lapsia. Jumalanpalvelusten yh-

teydessä pidettäviin pyhäkouluihin 
osallistuu keskimäärin 50-80 lasta 
ja nuorta. Heidät on jaettu kolmeen 
ryhmään iän ja kielen mukaan. Mo-
nissa seurakuntalaisten perheissä 
lapsille läheisin kieli on suomi, ja sik-
si pyhäkouluista kaksi on suomen-
kielistä ja yksi englanninkielinen.

Musiikkityyli viittaa kansainvä-
liseen taustaan. – Emme käytä enää 
laulukirjoja, vaan laulujen sanat hei-
jastetaan videotykillä isolle valkokan-
kaalle. Musiikista vastaavat eri mu-
siikkiryhmät. Meillä on toiminnas-
samme mukana taitavia muusikoita.

Yhteistyön  
aloittaminen ilahduttaa 

– Tahdomme kiittää Roihuvuoren 
seurakuntaa lämpimästä vastaan-
otosta ja yhteistyön käden ojentami-
sesta. Me olimme seurakuntana to-
della vaikean tilanteen edessä, kun 
kuulimme, että jumalanpalvelus-
paikkana käyttämämme Mellunmäen 
seurakuntakeskus suljetaan. Uskom-
me, että nyt alkava yhteistyö voi rikas-
tuttaa molempien seurakuntiemme 
elämää ja tuoda uutta ilmettä tänne 
Roihuvuoreen, Samuel Vogel sanoo.

Roihuvuoren seurakunnassa 
kansainvälinen seurakunta ote-

taan ilolla vastaan. – Sekä työnte-
kijät että luottamushenkilöt ovat 
olleet yksimielisesti hankkeen ta-
kana, kirkkoherra Timo Pekka Kas-
kinen toteaa. – Tarkoituksemme 
on kehittää uudenlaista yhteistyön 
kulttuuria kansainvälisen seura-
kunnan kanssa. Esimerkiksi lapsi- 
ja nuorisotyön saralla voimme teh-
dä paljon yhdessä. Uskon, että mo-
lemmilla osapuolilla on paljon an-
nettavaa toisilleen.

Timo Pekka Kaskinen

Yhteistyön alkaessa on tullut vastaan 
myös hauskoja yhteensattumia. Pas-
tori Minnamari Helaseppä on opiskellut 
Saksassa, joka on pastori Samuel Voge-
lin kotimaa. Kirkkoherra Timo Pekka 
Kaskinen iloitsee mahdollisuudesta 
rakentaa yhdessä seurakuntaa.

IEC:n messu Roihuvuoren 
kirkossa 15.6. alkaen 
sunnuntaisin klo 16. 
Tervetuloa!

Jouni M
aijanen
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Hanna-Kaisa Hartala

Roihuvuoren seurakunnan kuva-arkisto

Tule mukaan 7.–10.8.2014 

Pietari – Novgorod –  
Pähkinälinna – Tyrö – Kronstadt -kiertomatkalle 
Matkaohjelma 
To 7.8. klo 7.00 lähtö Laajasalon kir-
kolta ja klo 7.10 Roihuvuoren kir-
kolta.  
Vaalimaalta matka jatkuu Viipurin 
ja Terijoen kautta Pietariin. 
Majoittaudumme Moskova -hotel-
liin. 

Pe 8.8. Teemme päiväretken 
Novgorodiin. 

La 9.8. Teemme retken 
Pähkinälinnaan ja tutustumme 
Pietariin. 

Su 10.8. Vierailemme ystävyys-
seurakunnassamme Tyrössä, jos-
sa osallistumme messuun ja ruo-
kailemme yhdessä tyröläisten kans-
sa. Ruokailun jälkeen lähdemme 
kotimatkalle Kronstadtin kautta. 
Retkillä oppaana toimii Tyrön kant-
tori Sergei. 

Matkan hinta 
2hh/ 355 €, sisältää 3 hotelliyötä 
Moskova-hotellissa aamiaisineen, il-
lallisen tuloiltana, ruokailun Tyrössä, 
bussikuljetuksen, matkaoppaan pal-
velut ja viisumin rekisteröintimak-
sun. Omalla viisumilla matkaavan 
hinta on 284 €. 1hh lisämaksu on 
90 €. 

Ilmoittautuminen
Ritva Pykäläniemelle pe 6.6.2014 
mennessä ritva.pykalaniemi@ko-
lumbus.fi, puh. 050 546 8804. 

Tarvittavat 
matkustusasiakirjat
Matkalle lähtevän on tuotava tai 
postitettava täytetty viisumiano-
muslomake, todistus voimassa ole-
vasta matkavakuutuksesta, kopio 
passin kuvasivusta (koko A4, passin 
tulee olla voimassa 6 kk matkan jäl-
keen) ja passivalokuva joka ei saa 
olla yli 6 kk vanha 19.6. mennessä 
osoitteeseen:  
Ritva Pykäläniemi/Laajasalon kirkko, 
Reposalmentie 13, 00840 Helsinki.  
Valokuva kiinnitetään klemmarilla 
viisumianomuslomakkeeseen. 

Matkailtaan (9.7.) mennessä on toi-
mitettava myös passi. Novgorodiin 
menon vuoksi passit toimite-
taan konsulaattiin viisumianomus-
ta varten. Passit voi noutaa takai-
sin to 24.7. tai to 31.7. klo 9 – 12 
Laajasalon kirkolta tai sopimuksen 
mukaan. 

Viisumianomuslomakkeita saa:  
Roihuvuoren seu-
rakuntatoimistosta, 
Tulisuontie 2, ma-ti 
klo 10-13, ke klo 14–
17.30 ja to–pe  
klo 9–12. 
Laajasalon kirkolta, 
Reposalmentie 13, 
arkisin klo 10–14  
sekä messujen yh-
teydessä. Pyynnöstä 
voimme postittaa  
lomakkeet.

Lisätietoa  
matkasta
Matkailta ke 9.7.2014 klo 18.00 
Laajasalon kirkolla (tietoa myös kult-
tuuritarjonnasta).

Tiedustelut Karilta: kari.laaksonen@
evl.fi tai puh. 050 556 2526  
Ritvalta: ritva.pykalaniemi@kolum-
bus.fi  tai puh. 050 546 8804

Matkanjohtajat: Kappalainen Kari 
Laaksonen, pastori Arja Vaulas ja 
diakoniatyöntekijä Eea Korhonen. 

Roihuvuoren seurakunnan kuva-arkisto

Seurakunnan matkalle ote-
taan vastaan matkalaukku-
ja ja kasseja. Laukkuihin pa-
kataan Tyrön ystävyysseura-
kuntaan jätettävät kirpputo-
rivaatteet. Laajasalon kirkolle 
voi tuoda myös hyväkuntoista 
kirpputorivaatetta.

Alfa alkaa
Roihuvuoren seurakunnassa al-
kaa syksyllä Alfa-kurssi. Kurssilla 
pohditaan kristinuskon perustei-
ta. Jokaisessa alfaillassa kuullaan 
alustus, jonka jälkeen on mah-
dollisuus keskustella ja vaihtaa 
ajatuksia pienryhmissä.
Alfa-kurssi on saanut alkunsa 
Lontoossa anglikaanisessa Holy 
Trinity Brompton -seurakun-
nassa. Kurssi on levinnyt ympä-
ri maailman ja sitä järjestetään 
niin luterilaisissa, katolisissa kuin 
monissa vapaakirkollisissa seura-
kunnissa.

Lisätietoa tulee Roihuvuoren 
seurakunnan nettisivuille ja syk-
syn Kiikari-lehteen.
Voit myös kysyä:  
Arja Vaulas, p. 050 596 8858.

Avioliittoon  
kuulutetaan
Juhana Michel Ristonpoika Kaaja 
ja Elina Karoliina Hoikkala, vihi-
tään avioliittoon 14.6.2014.

Jenny kutsuttiin  
kotiin
Joulukuun Kiikarin kannessa hy-
myili 92-vuotias Jenny Matikainen. 
Tänä keväänä tähtisilmäinen Jenny 
sai kutsun taivaan kotiin. Pääsiäise-
nä syntynyt Jenny siunattiin lepoon 
Roihuvuoren kirkossa pääsiäissun-
nuntaina. Jeesus sanoo: ”Minä olen 
ylösnousemus ja elämä; joka uskoo 
minuun, se elää, vaikka olisi kuol-
lut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo 
minuun, ikinä kuole.” Joh. 11:25-26.

Johannes Kastaja opastaa Jeesuksen luo
Alkuaan kristityt ovat viettä-

neet vuoden aikana useita 
Johannes Kastajalle omis-

tettuja juhlia, mutta reformaation 
myötä jäljelle on meillä jäänyt vain 
juhannus. Kristikunnassa juhan-
nusta eli Johannes Kastajan syn-
tymäjuhlaa on vietetty 400-luvul-
ta asti. Nykyään juhannusta viete-
tään Suomessa kesäkuun 19. päi-
vää seuraavana lauantaina. Vaik-
ka juhannusta vietetäänkin enem-
män keskikesän juhlana kuin kir-
kollisena pyhänä, on paikallaan 
miettiä Johanneksen sanoja.

Johannes Kastaja toteaa nimit-
täin: ”Hänen (Jeesuksen) on tulta-
va suuremmaksi, minun pienem-

mäksi” (Joh 3: 30).  Kyse ei ole sii-
tä, että ihmisen pitäisi lytistyä Ju-
malan alle. Kristittyinä uskomme, 
että ihmisen minuus löytyy vain 
Jumalan yhteydessä. Kun lakkaan 
levottomana räpiköimästä omissa 
suunnitelmissani ja asetun Juma-
lan rauhaan, asetun myös täydel-
lisimmin itseeni. Raamattu ker-
too, että ihminen on Jumalan ku-
va. Tämä tosiasia on kuin väke-
vä, syvä virta meissä. Ei lannista-
va ja alistava, vaan elämää anta-
va voima.

Miten ihminen voi asettua Ju-
malaan? Annetaan Johanneksen 
opastaa tässäkin. Nimi Johannes 
tarkoittaa Jumala on armollinen. 

Tällaista Jumalaa nimessään kan-
tava Johannes Kastaja raivasi tietä 
Jeesukselle. Edelleen resepti on sa-
ma: Jumalan armo ja Jeesus kuulu-
vat oleellisesti yhteen. Vain anta-
malla Jeesukselle tilaa voin löytää 
tien Jumalan armoon ja rauhaan 
ja sitä kautta siihen uutta luovaan 
yhteyteen, jossa todellinen mi-
nuuteni toteutuu. Kristittynä ole-
minen ei siis ole oppirakennelma, 
maailmankatsomus tai moraali-
koodisto, se on kokonainen iden-
titeetti.

Hanna-Kaisa Hartala

Eveliina Kaskinen

Roihuvuoren seurakunnan kuva-arkisto

Roihuvuoren seurakunnan kuva-arkisto

Tunnistatko?
Toimipisteissämme on kauniita yksityiskohtia. Tunnistatko nämä?

Hanna-Kaisa Hartala
Jouni M

aijanen
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Kiikarin kesävinkki
Vietä lomastasi viikonloppu tai  
viikkokin oman parisuhteesi parhaaksi
Kesällä eri tahot tarjoavat monen-
laisia leirejä, kursseja ja tapahtu-
mia, joissa paneudutaan parisuh-
teen hoitamiseen. Valita voi vii-
kon kestävistä leireistä muutaman 
päivän tai viikonlopun mittaisiin 
kursseihin. Leirit tai kurssit voivat 
olla vain pareille tai koko perheel-
le, jolloin myös lastenhoito on jär-
jestetty vanhempien kurssiohjelmi-
en ajaksi. Monet kristilliset järjes-
töt järjestävät parisuhdetapahtu-
mia, joilla on erilaisia nimiä kuten 
avioliittoleiri, avioparikurssi, pari-
suhdeviikonloppu, perheleiri, ym.  
Myös muut järjestöt järjestävät mo-
nenlaisia parisuhteeseen liittyviä 
kursseja ja leirejä.

Parisuhteeseen kannattaa aina 
panostaa. Parisuhteessa ei tarvitse 
olla ongelmia, jotta voi lähteä avio-
parileirille. Suhteen vaikeissa krii-
seissä tai ongelmatilanteissa pitää 
apua hakea nopeasti erilaisilta aut-

tamistahoilta, mm. seurakuntien 
perheneuvonnasta.

Leirillä tai viikonlopussa on mah-
dollisuus syventää ja rikastuttaa 
omaa parisuhdetta. Niissä käsitellään 
tärkeitä parisuhteeseen vaikuttavia 
asioita: vuorovaikutukseen, kommu-
nikointiin, tunteisiin ja tarpeisiin, lä-
heisyyteen ym. liittyviä teemoja, joita 
tarvitaan yhdessä elämiseen. 

Avioparileirillä tai -viikonlopus-
sa pääsee vapaalle kotitöistä ja voi 
lomailla yhdessä puolison tai koko 
perheen kanssa. 

Leireistä ja kursseista saa tietoa 
netistä: mm. parempiavioliitto.fi, 
kansanlähetys.fi, vuokatinranta.fi, 
www.avioliitto.fi,  www.mennaane-
teenpain.fi  katajary.fi 

Lomavihjeen vinkkasi 
Laajasalon diakoniatyöntekijä, 

perhe- ja parisuhdeterapeutti 
Anni Mero-Hiltunen

Siunausta koulutielle
Kävelen kevään ensimmäisenä lämpimänä päivänä metsän siimeksessä ja mietin, 
mitä kouluun siunaaminen minulle sekä koko meidän perheelle merkitsee?  
Mitä on kouluun siunaaminen?

Mennessäni itse peruskou-
luun 70-luvulla kouluun 
siunaaminen ei ollut vie-

lä tapana ainakaan omassa seura-
kunnassani. Omien lapsieni myö-
tä olen saanut mahdollisuuden tu-
tustua kouluun siunaamiseen ja sen 
merkitykseen lapsieni arjessa. Pie-
net koululaisemme ovat olleet erit-
täin mielissään siitä, että heidät on 
kutsuttu erityisellä omalla kutsulla 
siunaamistilaisuuteen. 

Nyt 2000-luvulla pienet kou-
lulaisemme saavat omalle koulu-
tielleen taivaan isän varjeluksen. 
Lapset saavat avaimet taivaan isän 
kouluun ja mukaansa pienenpie-
nen enkelin repun salaiseen pik-
kutaskuun. Näin heillä on jokaise-
na koulupäivänään varjelus mat-
kassaan. Me vanhemmat emme 
ole enää lastemme arjessa mukana 
niin tiiviisti kuin aiemmin. Emme 
voi olla kaikissa heidän askareis-
saan ja koulutien jokaisessa tien-
haarassa varoittamassa mahdolli-
sista vaaroista, vaikka haluaisim-

mekin olla kokemassa ja kulkemas-
sa rinnalla kaikissa elämän kään-
teissä. 

Myös me vanhemmat olemme 
tulleet tietynlaiseen tienhaaraan, 
kun luovutamme lapsemme koulu-
tielle. Pohdimme mielessämme pit-
kää koulutaivalta ja sitä, kuinka voim-
me olla lapsemme tukena ja turvana 
koulun arjessa. Lapsen kouluun siu-
naaminen on mielestäni tärkeä tilai-
suus myös vanhemmille. Se on mah-
dollisuus kohdata lapsemme ja koko 
perheen muuttunut elämäntilanne.  

Kouluun siunaaminen on kuten 
Raamatun kertomus, jossa van-
hemmat toivat lapsiaan Jeesuksen 
luokse siunattaviksi. Näin me van-
hemmat haluamme nykyäänkin 
tuoda lapset kirkkoon siunatta-
viksi ja varmistaa, että turvallinen 
koulutie voi alkaa. Kouluun siunaa-
misella on mielestäni suuri merki-
tys: Saamme koko perheenä ja ken-
ties myös kummien ja isovanhem-
pien voimin olla toivottamassa hy-
vää matkaa ja varjelusta pienokais-
temme tielle!

Miialeena Pärssinen
Laajasalon kirkon  
Aulakahvio 
on kesällä auki arkisin  
klo 10–14. 
Kauniilla säällä voit kahvitella 
myös kirkon pihassa. 
Kahvio on kiinni  
14.–27.7.2014. 
Kahvion tuotolla  
tuetaan Peetelin lasten- 
kotia Tallinnassa.

Reppuja Peetelin koululaisille
Voimme olla siunaamassa koulu-
tielle myös eri-ikäisiä Peetelin seu-
rakunnan koululaisia. 

Rukoustemme lisäksi he tarvit-
sevat konkreettista apua. Voidak-
seen käydä koulua kukin koululai-
nen tarvitsee repun, jossa on penaa-

li, värikynät, vesivärit, sakset, harp-
pi, lyijykyniä, kumi ja vihko. 

Roihuvuoren seurakunta ottaa 
vastaan lahjoituksina näitä tarvik-
keita 7–21-vuotiaille lapsille ja nuo-
rille vietäviksi. Voit toimittaa repun 
sisältöineen tai yksittäisiä tarvikkei-

ta 18.6. mennessä Laajasalon kirkol-
le arkisin klo 10–14 ja Roihuvuoren 
seurakuntatoimistolle sen aukiolo-
aikoina. Myös hyvänkuntoinen käy-
tetty reppu käy.

Lisätiedot: diakoni Eea Korho-
nen, 09-2340 5728.

Roihuvuoren seurakunnan kuva-arkisto

Katri Saarela

Roihuvuoren seurakunnan kuva-arkisto

Vanhempi- 
lapsi-muskari 
maanantaisin 18.8. alkaen Laa-
jasalon kirkolla klo 9 ja klo 9.45, 
Roihuvuoren kirkolla klo 11.

Lukukauden hinta on 40 e/
lapsi.

Muskarissa laulattaa ja lei-
kittää Päivi Lindberg,
paivi.lindberg@evl.fi, 
puh. 050 586 2621.

Ilmoittaudu mukaan 1.6. al-
kaen heinäkuun loppuun men-
nessä Roihuvuoren seurakun-
nan nettisivuilla. 

Laajarannan 
sauna
Laajarannan rantasaunassa (Hu-
malniementie 15) on mahdollista 
nautiskella löylyistä:

Miesten vuoro on keskiviikkoi-
sin klo 14.30–19.30 ja naisten vuoro 
torstaisin klo 14.30–20. 

Viikot 25–32 sauna on suljettu. 
Viimeiset löylyt ennen taukoa Laa-
jarannan saunassa voi ottaa viikolla 
24: Miesten vuoro ke 11.6. ja naisten 
vuoro to 12.6.

Löylyihin pääsee taas viikosta 
33 alkaen: Miesten vuoro ke 13.8. ja 
naisten vuoro to 14.8.

Tänäkin kesänä on mahdollista 
viettää aikaa meren äärellä. 
Ensin Laajarannassa 
juhlistetaan juhannusta ja 
sen jälkeen kesäillat tarjoavat 
ohjelmaa ja yhdessäoloa.

Juhannusjuhla Laajarannassa ju-
hannusaattona 20.6. klo 18. Mu-
kana Timo Pekka Kaskinen ja Tomi 
Kujansuu.

Kesäillat Laajarannassa sun-
nuntaisin klo 18. 29.6. Markus Ek, 
Hannele Filppula. 27.7. Arja Vaulas, 
Päivi Niva-Vilkko. 3.8. Kari Laakso-
nen, Päivi Niva-Vilkko. 10.8. Anja 
Nurminen, Tomi Kujansuu. Laaja-
ranta on remontin vuoksi suljettu-
na 30.6.–25.7.

Kesää Laajarannassa

Roihuvuoren seurakunnan kuva-arkisto
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Pärskeitä

M
arko Anttila

Kesän lahjat
Anna auringon tanssia nenälläsi, 
merkitä sinut kesakoilla. 
Ne ovat valonsäteiden tanssiaskelia 
sinun kasvoillasi.
Anna tuulen leikkiä hiuksillasi, 
valjastaa sinut vapaudella. 
Se on tuulen laulua 
sinun huulillasi.
Anna sateen kastella kätesi, 
puhdistaa sinut pisaroilla. 
Ne ovat taivaan kyyneliä 
sinun silmissäsi.
Anna luonnon levätä sylissäsi, 
täyttää sinut rakkaudella. 
Se on Luojan lahja 
sinun sydämessäsi.

Margit Pulkkinen

Roihuvuoren seurakunnan 

lapsityöntekijät toivottavat 

kaikille pienille ja isoille 

seurakuntalaisille 

aurinkoista oloa,  

valoa ja iloa! 

Hyvää kesää!

Lapset kysyvät
Viime kesä meinasi mennä pilalle, 
kun mökillä oli niin paljon hyttys-
iä. Miksi Jumala loi hyttyset mei-
dän kiusaksemme? Katja 7v.

– Totta tosiaan, minuakin ovat 
itikat usein kiusanneet.

– Ei Jumala kuitenkaan itikoita 
meidän kiusaksemme luonut, vaan 
ruoaksi linnuille. Jos Suomessa ei 
olisi itikoita, muuttolinnut eivät 
viitsisi tulla lämpimistä maista tän-
ne pesimään. Nyt ne lentävät pitkät 
matkat Suomeen, koska täällä niille 
on tarjolla paljon itikkaruokaa ja ne 
saavat syötettyä poikasensa nopeas-
ti lentokuntoon. Iloksemme nämä 
linnut täyttävät myös maamme 
metsät ja rannat laulullaan. – Mie-
tipä, miten meidän kävisi itikoiden 
kanssa, jos ei olisi lintuja!

Onko Jeesuksesta tullut hidas, kun 
ennen hän paransi ihmiset hetkes-
sä, mutta minun flunssani kesti yli 
viikon?  Eetu 9v.

– Olipa tosi vaikea kysymys. Olen 
miettinyt sinulle vastausta monta 
tuntia.

– En usko, että Jeesus on tullut 
hitaaksi. Varmasti hän voisi paran-
taa sinut ja muutkin flunssaiset no-
peammin kuin viikossa. Jostain syys-
tä hän ei aina kuitenkaan tee niin. Se 
ei silti tarkoita sitä, että hän ei välitä 
meistä. Kyllä Jeesus meitä aina hoitaa 
ja rakastaa, mutta toisinaan eri taval-
la kuin me toivomme.

–Toisia sairaita voi ymmärtää pa-
remmin, jos on itsekin ollut sairas. 
Ehkä Jeesus tahtoo opettaa meille 
jotakin tärkeää elämästä antamal-
la meidän joskus sairastaa vähän pi-
tempään. 

Lasten kysymyksiin vastasi Timo Pekka-pappi.

Helsingin seurakuntien yhteiset kuvat

Ilona ja Julia Kujansuu

M
arko Anttila

Roihuvuoren seurakunnan kuva-arkisto

Teksti: Riina Lamberg 
Ornamenttikuvio: Anniina Mikama



9Kiikari

Laituriwww.laajaranta.fi

M
arko Anttila
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Kymmenen  
kysymystä  
nuorelle
Vastaajana 9-luokkalainen Emi-
lia, joka toimii seurakunnassam-
me kokkikerhon ohjaajana ja tule-
vana kesänä isosena riparilla

1. Missä olet tällä hetkellä? Lunal-
la ja Stellalla (ystäviäni).

2. Mitä odotat eniten kesältä? 
Ulkomaille pääsyä – odotan myös 
hauskanpitoa kavereiden kanssa.

3. Mitä jäät eniten kaipaamaan 
tästä kouluvuodesta? Luokkakave-
reita ja myös koulua. 

4. Mikä on mielipaikkasi Mar-
janiemessä? Marjaniemen ranta ja 
puisto Iso-Antti.

5. Oletko aamuvirkku vai yö-
kukkuja? Yökukkuja.

6. Mikä on unelmien matka-
kohteesi? Vietnam.

7. Viihdytkö paremmin isossa 
porukassa vai muutaman ystävän 
kanssa? Sekä että.

8. Ovatko laululeikit ”toivei-
den täyttymys” vai ”toivottavasti 
ei koskaan”? Toiveiden täyttymys.

9. Missä olet hyvä? Syömisessä 
ja elämästä nauttimisessa.

10. Keksi kysymys seuraaval-
le haastateltavalle? Mikä Dis-
ney-hahmo olisit jos saisit päättää?



Herran askelissa Helsinkiin
Helsinki. Liian iso kaupunki. Liikaa ihmisiä, autoja ja melua.  
En varmasti ikinä muuta sinne.

Nämä ovat abi-kevääni aja-
tuksia kolmen vuoden takaa. 
Silloin mietin tulevaisuutta-

ni ja mahdollista tulevaa ammattia-
ni. Olin asunut koko ikäni paikka-
kunnalla, jossa liikenneruuhka tar-
koitti kolmea autoa traktorin peräs-
sä. Siihen tottuneena ajatuskin pää-
kaupunkiseudusta sai ihoni nouse-
maan kananlihalle.

Täällä sitä nyt kuitenkin ollaan. 
Opiskelen Diakonia-ammattikor-
keakoulussa kirkon nuorisotyönoh-
jaajaksi. Itä-Helsinki on uusin alue-
valtaukseni. Minulla oli mahdolli-
suus suorittaa harjoittelu tänä ke-
väänä Roihuvuoren seurakunnas-
sa. Se oli ilo! Oli mahtava tutustua 
fiksuihin nuoriin ja nähdä hieman 
isomman luokan nuorisotyötä kuin 
aikaisemmin.

Uutta ihmettelemässä
Olen ollut oman riparini jälkeen ak-
tiivisesti mukana seurakunnan ju-
tuissa, mutta nuorisotyöntekijän 
uravalinta tuntui kolme vuotta sit-
ten yhtä todennäköiseltä kuin Hel-
sinkiin muutto. Niinhän se kuiten-
kin on, että ihminen suunnittelee 
tiensä, mutta Herra ohjaa askeleet 
(Sananl. 6:9).

Pääkaupunkiseutu on osoittau-
tunut ihan kivaksi kaveriksi. Olen 
iloinnut minulle niin eksoottisten 
hevoskastanjoiden ja tammenter-
hojen lisäksi seurakuntien moni-
puolisuudesta. On ollut varaa valita 
ja löytää juuri minulle sopiva paik-
ka, jossa haluan palvella ja jossa saan 
kasvaa kristittynä.

Välillä maaseutulainen sisällä-
ni kauhistelee sitä, miten kukat voi-
vat maksaa kaksi kertaa normaalia 
enemmän tai miten viidentoista ki-
lometrin matkaan voi kulua julki-
silla yhtä kauan kuin kotona 70 ki-
lometrin matkaan Jyväskylään asti. 
Kuitenkin olen onnellinen juuri täs-
sä. Saan uskossa kulkea luottaen ai-
na pienen matkan kerrallaan. Jeesus 
on sama eilen, tänään ja iankaikki-
sesti. Myös Helsingissä.

Helena Saavalainen

Chillit 
grilli-
torstait  
(5.6–7.8.)
Nuorten ja nuor-
ten aikuisten gril-
lausillat  
torstaisin klo 18-21 
koko kesän. 
Grillausta, pelaa-
mista, rukousta, musaa, sanaa ja chillailua. Tule ja tuo kaverisikin.  
Tuo mukanasi grillattavaa ja kaverisi.  
Säät vaihtelee grillaus ei. Tarkemmat tiedot: laajaranta.fi

Roihuvuoren seurakunnan kuva-arkisto

Kiikarin kesävinkki
Kuuntele hiljaisuutta
”Yksi mieleenpainuvimmista lap-
suusmuistoistani on, kun mentiin 
faijan kanssa saareen ja istuttiin 
katsomassa auringonlaskua. Sen 
hiljaisuuden voi vieläkin kuulla.

Kaikkeen kesätekemiseen ei 
tarvita rahaa. Helsingissä on pal-

jon rantoja, joilla voi istua itsekseen 
tai hyvällä porukalla. ”

Vinkin tarjosi 
seurakuntasihteerimme 

Jouni Maijanen.

Ihminen suunnittelee tiensä,  
mutta Herra ohjaa hänen askelensa.

Sananlaskut 16:9

n Soiko konfirmaatiolaulu vielä korvissasi, mutta tahtoi-
sit päästä fiilistelyä pidemmälle? Jos näin on, olet luul-
tavasti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu 
jäsen ja kiinnostunut vaikuttamaan sen asioihin. Mikäli 
tämän lisäksi täytät 18 viimeistään 9.11.2014 tartu tilai-
suuteen NYT!

n Syksyllä 2014 valitaan Roihuvuoren seurakunnan 
asioista päättävä seurakuntaneuvosto sekä koko Helsin-
gin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto.

n Lue lisää: sivu 3 ja seurakuntavaalit.fi

M
ar

ko
 A

nt
til

a

Helena haaveili ensin toimintaterapeu-
tin opinnoista, mutta kokee nyt nuoriso-
työn omaksi alakseen.
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Jaakko Niiles

Katri Saarela

Heittonuotta

Kesän messut
ROIHUVUORI
Su 1.6. klo 10 Meriläinen, Helaseppä, 
Kujansuu.
Su 8.6. klo 10 Helaseppä, Laaksonen, 
Kujansuu.
Su 15.6. klo 10 Nurminen, Kujansuu.
La 21.6. klo 12 Juhannuspäivän messu, 
Meriläinen, Filppula.
Su 29.6. klo 10 Meriläinen, Filppula.
Su 6.7. klo 10 Ek, Filppula.
Su 13.7. klo 10 Meriläinen, Tuomas 
Heikkilä.
Su 20.7. klo 10 Kaskinen, Filppula.
Su 27.7. Ei klo 10 messua Roihuvuoressa. 
KESÄMESSU Laajarannassa klo 12.
Su 3.8. klo 10 Laaksonen, Niva-Vilkko.
Su 10.8. klo 10 Meriläinen, Kujansuu.
Su 17.8. klo 10 Nurminen, Helaseppä, 
Niva-Vilkko.
Su 24.8. klo 10 Kaskinen, Meriläinen, 
Filppula.
Su 31.8. klo 10 Helaseppä, Ek, Kujansuu.

LAAJASALO
Su 1.6. klo 12 Vaulas, Helaseppä, 
Kujansuu.
Su 8.6. klo 12 Helaseppä, Laaksonen, 
Kujansuu.
La 14.6. klo 11 Cityriparin konfirmaatio-
messu, Vaulas, Kujansuu.
Su 15.6. klo 12 Nurminen, Kujansuu.
Su 22.6. messu klo 12, Vilkkilä, Filppula. 
Su 29.6. klo 12 Meriläinen, Filppula.
Su 6.7. klo 12 Ek, Filppula.
Su 13.7. klo 12 Meriläinen, Tuomas 
Heikkilä.
Su 20.7. klo 12 Kaskinen, Filppula.
Su 27.7. Ei messua Laajasalossa. 
KESÄMESSU Laajarannassa klo 12.
Su 3.8. klo 12 Laaksonen, Niva-Vilkko.
Su 10.8. klo 12 Meriläinen, Kujansuu.
Su 17.8. klo 12 Vaulas, Laaksonen, Niva-
Vilkko.
Su 24.8. klo 12 Vilkkilä, Meriläinen, 
Filppula.
Su 31.8. klo 12 Laaksonen, Vilkkilä, Niva-
Vilkko.

15.6. alkaen 
Roihuvuoren kirkossa 
IEC:n (International 
Evangelical Church) 
englanninkielinen messu 
sunnuntaisin klo 16.  
Lue lisää sivulta 5

Diakoniatyön  
vastaanotot  
kesällä
Roihuvuoren alue
Roihuvuoren kirkon diakoniatoimisto. 
Ajanvaraus tiistaisin klo 9–10 
diakoniatoimistosta tai p. 09 2340 5758.
Laajasalon alue
Laajasalon kirkon diakoniatoimisto.
Maanantaisin klo 9–11 voit varata ajan  
p. 09-23405768
tai tulla vastaanotolle.

Muutos  
toimitus- 
varauksiin:
Kaste-, vihki- ja hautajaisvarauksia 
ei kesäkuun alusta alkaen tehdä 
päivystävän papin kautta. Näissä asioissa 
sinua auttaa  
Roihuvuoren seurakunnan 
seurakuntatoimisto, 
Tulisuontie 2,  puh 09 2340 5700  
ma ja ti klo 10–13, ke 14–17.30,  
to ja pe klo 9–12. 
Muut tilavaraukset: Pääsuntio Pekka 
Keränen 09 2340 5715

Kesäpiiri 
keskiviikkoisin klo 13-14.30
Kesäkuu
4.6.  Tammisalo
11.6. Roihuvuori
18.6. Laajasalo
25.6. Roihuvuori
Heinäkuu
2.7. Laajasalo   
9.7. Roihuvuori
16.7. Laajasalo
23.7. Roihuvuori
30.7.  Laajasalo          
Elokuu
6.8. Tammisalo
13.8. Roihuvuori
20.8. Laajaranta
27.8. Laajasalo

Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi,  
soittakaa lyyralla kiitosta Jumalallemme!  
Hän peittää pilvillä taivaan ja  
lähettää maan päälle sateen,  
hän panee versomaan vuorien ruohon.

– Psalmi 147:8

Kesäillat
Laajarannassa, Humalniementie 15 
sunnuntaisin klo 18 
29.6. Markus Ek, Hannele Filppula 
27.7. Arja Vaulas, Päivi Niva-Vilkko 
3.8. Kari Laaksonen, Päivi Niva-Vilkko 
10.8. Anja Nurminen, Tomi Kujansuu

Kiikarin kesävinkki:
Juhannus meren äärellä
Laajarannassa vietetään juhannusjuhlaa ju-
hannusaattona 20.6. klo 18 alkaen. Luvassa 
on mm. lipunnosto, makkaraa, yhteislaulua 
ja saunomista sekä kauniit merenrantamai-

semat. Mukana juhannustunnelmassa ovat 
kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen ja kantto-
ri Tomi Kujansuu.

Kesämessu
su 27.7. klo 12 Laajarannassa, 
Humalniementie 15.
Mukana Arja Vaulas ja Päivi Niva-Vilkko.

Rakkauden laki

n Saimme Roihuvuoren seurakuntaan ke-
väällä uuden papin. Juha Meriläinen aloit-

ti työnsä Anna-Mari Kaskisen käsikirjoitta-
massa pääsiäisvaelluksessa Pietarin roolissa.

Samuel (Hanna-Kaisa Hartala) ja Pietari (Juha Meriläinen) pohtivat kalastajan ammattia.

Tim
o Pekka Kaskinen
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Roihuvuoren seurakunnan kuva-arkisto

Paras palvelu:

Asiakkaiden toivoma 
valikoima 

Nopea ja ystävällinen 
palvelu 

Tuotteita myös tilauksesta

NYT MEILLÄ! Salaattibaari

Kokoa oma salaattisi

Kauppias Teitä varten

KAUPALLA TAPAHTUU 
JOKA VIIKKO 
Maanantaisin - Grillattu kokonainen 
broiler 5,95 € / kg 

Tiistaisin - Mustanmakkaran paraati 
7,99 € / kg 

Keskiviikkoisin - Kala-keskiviikko 

Torstaisin - Jokioisten hillomunkkeja 
4 kpl / 1 €

Kevään odotusta toivottaen, kauppiaanne Sasu Hamina & henkilökunta

Se palveleva lähikauppa   K-Market ROIHUVUORI 
Roihuvuorentie 24 00820 Helsinki • Puh. 09 565 8750 • Palvelemme: ark. 7-21, la 8-18, su 12-18

sasu.hamina@k-market.com

Elokuvia 
Musiikkia 

Sörnäisten rantatie 6, Hakaniemi, Helsinki 
Puh. 044 2013 093, www.suolajavalkeus.fi 

ark 10-18 
la 10-14 

Kirjoja 
Raamattuja 

Lahja-
tavaroita 

Kortteja 
Adresseja 

Osta liput ja tutustu risteilytarjontaamme: Sunlines.fiSINCE 1956

Vietä juhannus Helsingin
hyväntuulisimmalla viihderisteilijällä!

Tule tanssimaan juhannustunnelmiin 60–80-lukujen tahtiin 
DJ:n vauhdittamana. A-oikeudet, vapaavalintaiset pöytäpaikat 
kaikille matkustajille.

Lähtö 20.6. klo 19.30 Presidentinlinnan edestä. Paluu klo 23.30. 
Liput 30,- / Ryhmäliput 25,- (min. 6 hlöä). Ikäraja risteilylle K-20.

Kokkoristeily m/s Emmalla

Nappaa ilmoitus

mukaan – saat raikkaan

alkujuoman laivan baarista!

Huolehdi itsestäsi ajoissa -
ikäänny arvokkaasti asiantuntevissa käsissä

Lääketieteen tohtori, geriatrian erikoislääkäri

Minna Maria Raivio
Dr.Geri Oy 

Terveystalo Kamppi 
ajanvaraus p. 030 6000
www.terveystalo.com

Erityisosaamisena muistisairaudet,
ikääntyneiden psyykkiset oireet, 
monilääkitys, kuntoutus

Läheiset ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle

Kotimaa Oy ilmoitusmarkkinointi 
toivottaa aurinkoista ja hyvää kesää.

Vaihde 020 754 2000
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Sidontaa, leikkokukat,
ruukkukasvit, lahjatavarat,
kukkavälitys ja lahjakortit

Roihuvuorentie 30 Avoinna
p. 046 628 1803 Ma-Pe 10-17
myynti@roselie.fi La 10-14
www.roselie.fi

Ilossa ja surussa lähelläsi

Roihuvuoren Kukka

Palvelemme ma - la 10 - 17 
Kauppakeskus MegaHertsi 

Linnanrakentajantie 2, 00810 Helsinki
09-787 878

Yksinhuoltaja- 
perheiden 
leiripäivä 
Laajarannassa
La 16.8. klo 10–16.
Päivän aikana on mahdollisuus 
uida ja saunoa. 
Hinta aikuiselta 7 e, yli 5v  
lapselta 3 e tai perheeltä 15 e,  
sisältää brunssin, päiväkahvin, 
makkaranpaistoa ja ohjelman. 
Lisätiedot: diakoni Eea Korhonen, 
p. 050 3801564.

Syyskauden aloitus 
Syksyn toiminta lähtee taas käyntiin sunnuntaina 7.9.

Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10 ja Laajasalon kirkossa klo 12.

Laajasalon
oma välittäjä

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

AniArA LArmALA 
Partner, KiAT | Puh. 040 777 8774
aniara.larmala@huom.fi
facebook.com/aniaran.asuntomyynti

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

Kunniakirjat 2012 & 2013
ansiokkaasta työstä

Hoidan asuntosi myynnin ammattitaidolla.
Olen itä-Helsingin asuntokauppojen asiantuntija.
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Minun kirkkoni – Maailmanlaajuinen

M
arko Anttila

Roihuvuorelainen Au-
ne Haavisto oli 13 vuotta 
opettajana maailman ete-
läisimmässä peruskoulus-
sa Swakopmundissa Na-
mibiassa, Atlantin rannal-
la. Aunen kirkko on kau-
kana ja lähellä.
Työ oli antoisaa ja jopa ”monitoik-
koista”: Koulutuntien ohella oli ret-
kiä, näytelmän harjoittelua, uin-
tia meressä, kilpailuja, naamiaisia. 
Olimme kuin iso perhe, oppilaat 
olivat lähettien lapsia. Lomalla vein 
oppilaita Ambomaalle ja Kavangol-
le 900 kilometrin päähän.

Pääsin kerran erääseen kylään, 
jossa oli ensimmäiset kristilliset häät. 
Hääseremonian jälkeen luin meikä-
läisille otsikoita suomalaisesta leh-
destä. Maassa istuva vanhus sanoi: – 
Meme, äiti, annas kun minä pitelen 
sinun paperiasi. Hämmästyin, mutta 

ojensin lehden hänelle. Vanhus pite-
li lehteä juhlallisesti käsissään. Kaik-
ki odottivat, mitä nyt tapahtuu. Oli 
aivan hiljaista. Vanhus sanoi vähän 
ärtyneenä: – Miksei se sinun pape-
risi puhu, kun minä sitä pitelen? Ku-
marruin ja näytin kirjaimia. – Iso-
isä, tatekulu, ei paperi puhu. Näetkö 
tällaisia merkkejä? – Näenhän minä. 
Ne ovat kirjaimia ja niitä luetaan. – 
Voiko meikäläiset oppia lukemaan? – 
Totta kai! Ilman muuta!

Seuraavana aamuna noin 
12-vuotias poika tuli auton luo ja 
kysyi: – Jos minä lähden lähetyk-
sen kouluun, alkaako paperi puhua 
minulle? – Kyllä! Tule autoon! Sain 
tietämättäni olla auttamassa tä-
tä nuorukaista opin tielle. Iloitsen, 
kun tuossa kylässä nyt toimii seu-
rakunta, koulu ja lastentarha. Kirk-
koon mennessä otetaan Raamat-
tu mukaan ja seurataan itse omas-
ta kirjasta papin lukemaa tekstiä. 
Sana Jumalan rakkaudesta menee 

eteenpäin. Olen kiitollinen Nami-
bian vuosista!

Suurin ylistyksen aihe on Ju-
malan armo ja anteeksiantamus. On 
melkein käsittämätöntä, että ikiai-
kojen Jumala – Abrahamin, Iisakin 
ja Jaakobin Jumala – välittää meis-
tä nykyajan itsekkäistä ja kesken-
eräisistä ihmisistä, ja haluaa siuna-
ta ja varjella meitä. Erikoisesti sil-
loin, kun on vaikeaa. Hän on lähellä 
ja antaa voimaa kutakin päivää var-
ten. Ehkä vanhetessa elämä pelkis-
tyy: tärkeämpää kuin ulkonainen on 
sisäinen elämä, hiljaisuus ja rukous.

Namibiassa on pieni patsas pai-
kalla, jossa tapahtui kahden auton 
yhteentörmäys, mutta kukaan ei 
loukkaantunut. Patsaassa on Psal-
mi 103:2. ”Ylistä Herraa, minun sie-
luni, älä unohda, mitä hyvää Hän on 
sinulle tehnyt.”

Aune Haavisto

Kuvat: Aune Haavisto

Tuula Hakkarainen

Navigaattori

Kesäinen virsivisa
1. Kuinka monta vuodenai-
koihin liittyvää virttä virsi-
kirjassamme on? 
2. Virren 567 mukaan eläi-
met riemuitsevat hyppimällä, 
mutta linnuilla on muutakin 
mielessään, mitä?

3. Mitä maa virren 572 mu-
kaan tekee, kun Herra vyöt-
tää kukkulat kukkasilla?
4. Suvivirsi kehottaa Herran 
kansaa ottamaan mallia lin-
nuista eräässä asiassa, missä?
5. Virsi 568 kertoo Luojan te-

kevän ihmeteltävän työnsä ja 
siunaavan luotuja. Mitä ihmi-
nen tekee?
6. Mikä virsi on tehty psalmin 
150 pohjalta?
7. Millä sanalla alkaa virren 
341 jokainen säkeistö?

8. Onkohan tässä virsivisas-
sa jokin kantava ajatus? Mikä?

ps. viereisessä kuvassa on Roi-
huvuoren seurakunnan virsi-
kirjoja eri vuosilta. Muistatko 
vielä nämä?

Kiikarin kesävinkki
Polkupyöräretkiä lähiseudulle
Kesä houkuttaa ulos, mutta aikaa on rajallisesti? 
Ei hätää! Itä-Helsingissä on paljon retkikohteita, 
joihin on mukava polkaista lyhyillekin visiiteille. 
Herttoniemessä voi fillaroida kurkistamaan lu-
men vastaanottopaikan lumitilannetta tai käväis-
tä pullakahvilla Kivinokan kauniilla ulkoilualueel-
la. Marjaniemen, Tuorinniemen tai Laajasalon ui-
marannoilla voi vaikka kahlailla jäätelöä syöden. 
Vuosaaressa kutsuu Uutelan ulkoilualue. Aina ei 
tarvitse olla edes kohdetta. Kivan iltapäivän voi 
viettää ihan vain ajelemalla ympäri lähiseutua ja 
bongailemalla erilaisia kadunnimiä. Ja voihan si-
tä vaikka tehdä oman kirkkokierroksen ja polkea 
seurakunnan kolmen kirkon kautta.

Pyöräillä voi toki kauemmaskin. Helsingin kau-
pungin nettisivuilla kerrotaan seuraavaa: ”Helsin-
gissä on 1 200 km pyöräteitä, joista 730 km on as-
faltoitu. Virkistysalueilla pyöräreittejä on 500 ki-
lometriä ja veden äärellä 90 kilometriä. Pyörärei-
tit löytyvät Pyöräilyn ja kävelyn reittioppaasta sekä 
Pääkaupunkiseudun ulkoilukartasta, jota saa mm. 
kirjastoista ja liikuntaviraston toimipisteistä. Ko-
tiseutu-pyöräreitit esittelevät Helsingin eri aluei-
den historiaa ja nähtävyyksiä.”

Vinkin tarjosi seurakuntalainen 
Sami Hartala.

Hanna-Kaisa Hartala
Hanna-Kaisa Hartala

Pullakahvit piristävät Sami Hartalan pyöräretkeä.


