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Kirkossa tehdään  
syksyllä draamaa > 3

Veckin perhe viihtyy  
uudessa Kruunu- 
vuorenrannassa > 4

Pertti Keinäsestä nuoret 
tulisi ottaa mukaan 
päätöksentekoon > 6–7



2 Kiikari

Kertomus elää
KIIKARIN KESÄNUMERO ilmestyy nyt helluntain jäl-
keen. Ensimmäinen kristillinen helluntai oli kirkon syn-
tymäpäivä. Pyhän Hengen vaikutuksesta oppimatto-
mat apostolit julistivat evankeliumia kielillä, joita hei-
dän ei olisi pitänyt osata, ja kirjavassa kuulijajoukossa 
kaikki ymmärsivät kuulemansa. Syntyi ensimmäinen 
seurakunta.

KIRKOSSA TARVITAAN selkeitä sanoja. Alusta saak-
ka uskon varsinaista äidinkieltä ovat edustaneet ker-
tomus ja käytännön esimerkki. Opetuslapset ymmärsi-
vät, mitä on palveleva johtajuus, kun Jeesus viimeise-
nä iltana pesi heidän jalkansa. Ja kaikenikäiset ihmi-
set eri kulttuuriympäristöissä ovat aina ymmärtäneet 
hyvin Jeesuksen vertaukset laupiaasta samarialaises-
ta ja tuhlaajapojasta.

TÄSSÄ LEHDESSÄ kerrotaan Roihuvuoren seurakun-
nan suunnitelmasta ryhtyä tekemään kirkkodraamaa. 
Meillä on kolme hienoa draamaan soveltuvaa kirkkoa 
sekä Laajaranta, jonka piha-alue on ainutlaatuinen.  

Alamme syksyllä harjoitella Raamatun suuriin kerto-
muksiin perustuvia musiikkinäytelmiä. 

DRAAMA ON uskon äidinkielen voimakas murre. Sitä 
käytetään kirkossa turhan vähän. Usko lepää ihmisen 
ytimessä, siellä, missä on tunne-elämän keskus. Vaik-
ka kirkossa tarvitaan sanan selittämistä, ihmisen si-
simmän tavoittaa usein pelkkää puhetta paremmin hy-
vä kertomus, näyttely, draama, laulut, kuvat tai messu.

Esimerkiksi pääsiäisen alla Roihuvuoren kirkos-
sa esillä ollut Torinon käärinliinan teemanäyttely vä-
litti monille ihmisille vahvan kokemuksen Jeesuksen 
elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta.  Näyt-
tely herätti odottamattoman paljon huomiota medias-
sa, myös valtakunnallisilla tv-kanavilla. Siihen kävi tu-
tustumassa yli 6 000 vierailijaa. Pitkäperjantain se-
minaariin osallistui yli tuhat ihmistä. Vierailijoiden jou-
kossa oli yksityisiä ihmisiä, seurakuntaryhmiä ja kou-
lulaisia.

Uskoon liittyy salaisuus, mysteeri. Sitä on mahdo-
ton tehdä ymmärrettäväksi pelkillä sanoilla ja mah-

dotonta käsittää pelkkä järjellä, vaikka se ei olisikaan 
järjen vastaista.

KIIKARI-LEHDEN myötä toivotamme  
kaikille seurakuntalaisille ja alueen asukkaille  
siunattua kesää.

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja
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Roihuvuoren
seurakunnan lehti

Kustantaja:

Sain äidiltä lahjaksi hopeisen ker-
makon ja sokerikon, hänen mieles-
tään parasta ja arvokkainta.  Vii-
meinen lahja äidiltä minulle.  Aluk-
si pidin sokerikkoa keittiön pöydäl-
lä, missä se tummui vähitellen. Sit-
ten molemmat unohtuivat kaap-
piin.  Äitienpäiväksi ja äidin muis-
toksi kiillotin lahjani. Kymmenes-
sä vuodessa mustuminen oli lä-
hes täydellistä. Aikaa kului päivä-
kaupalla, mutta pala palalta paljas-
tui kirkas hopea, nimikirjaimeni ja 
syntymäpäiväkaiverrus.

Kiillottaessani muistui mielee-
ni Martti Lutherin ajatus kastees-
ta Isossa katekismuksessa. Rehe-
vään tyyliinsä hän kuvaa kastetta 
kultana ja sanoo, että kulta on aina 
kultaa riippumatta siitä, onko ko-
run kantaja kullan arvoinen. ”Ke-
tään ei kasteta sen vuoksi, että hän 
tulisi ruhtinaaksi, vaan siksi että 
hän pelastuisi.” 

Luther jatkaa, että pelastuminen 
merkitsee lunastusta synnistä, kuo-
lemasta ja perkeleestä, pääsemis-
tä Kristuksen valtakuntaan ja ian-
kaikkista elämää hänen kanssaan.  

Kasteessa saavutamme sanomat-
toman aarteen. Viemme lapsen kas-
teelle ja rukoilemme, että Jumala an-

taisi hänelle uskon. Kastamme lap-
sen, koska Jumala on niin käskenyt.  
Kristityn elämä ei ole muuta kuin jo-
kapäiväistä kastetta, joka kerran alet-
tuaan jatkuu jatkumistaan. Luther 
puhuu hauskasti vanhan Aatamin 
puhdistamisesta, että uusi Jumalal-
le kuuluva pääsee nousemaan esiin. 
Kaste pysyy aina voimassa. Vaikka 
lankeaisimme siitä pois, saamme ai-
na palata kasteen armoon.   

Muistelen kiitollisena äitiäni ja 
isääni, jotka veivät kuukauden ikäi-
sen esikoisensa kasteelle. Nuoret 
vanhemmat halusivat suoda lapsel-
leen kristillisen seurakunnan jäse-
nyyden ja Jumalan siunauksen, pa-
rasta mitä tiesivät. Minun osuudek-
seni jäi aikanaan päättää haluanko 
lahjan omistajaksi.  

Ehtoolliselta tullessani kosketan 
joskus kastemaljan veteen ja teen 
ristinmerkin. Ajattelen ikäistäni 
sukulaista, joka kastettiin kanssa-
ni samana päivänä. Samalla kiitän 
niistä isistä ja äideistä, jotka edel-
leen tuovat lapsensa kasteelle, Ju-
malan siunauksen yhteyteen. Kas-
te kantaa ja seurakunnan jäsenyys 
kannattaa.

Marja Heimala-Pelkonen

Kannateltuna

Kuvituskuva/Pixabay
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– Synnyin Pakistanissa Lahoren 
kaupungissa. Perheeni ja sukuni 
ovat olleet kristittyjä jo muutaman 
sukupolven ajan. Minulla on seitse-
män veljeä ja kolme sisarta, kertoo 
Faisal Masih.

Lapsena Masih kävi muslimi-
poikien koulun. Hän oli ainoa kris-
titty koko luokalla.

–  Minua syrjittiin  uskontoni 
tähden. Halusin jättää koulun kes-
ken, mutta äitini rohkaisi minua 
jatkamaan. Hän kertoi, että kohtaa-
mani vaikeudet ovat kristityn osa, 
Masih muistelee.

Masihin äiti työskenteli anka-
rasti poikansa opiskelujen puoles-
ta. Molemmat vanhemmat olivat 
siivoojia, kuten enin osa pakistani-
laisista kristityistä.

Lakiopintoja Pakistanissa
–  Koulun jälkeen aloitin lakiopin-
not Punjabin yliopiston alaises-
sa lakikoulussa. Siellä opiskelu oli 
mahdollista myös kristitylle. Sain 
valmiiksi alemman lakitutkinnon, 
iloitsee Masih.

Faisal Masih toimi aluksi kuu-
si kuukautta harjoittelijana lakitoi-
mistossa. Tilanne maassa kuiten-

kin huononi kristittyjen kannalta 
jatkuvasti. Masih kohtasi monen-
laista vastustusta myös työelämäs-
sä. Lopulta hän päätti lähteä Pakis-
tanista.

–  Muutin Suomeen vuonna 
2006. Tuleva vaimoni Bella ja kä-
lyni puhuivat minulle hyvää tästä 
maasta. Täällä yritin heti opiskel-
la liiketaloutta, mutta vieras kie-
li tuotti liikaa vaikeuksia ja jou-
duin keskeyttämään opintoni, Ma-
sih kertoo.

Suntioksi Laajasalon 
opistolla

Faisal Masih hankki aluksi elan-
tonsa lehdenjakajana ja sitten ra-
vintolatöissä. Noina vuosina hän 
oppi paljon suomalaisesta yhteis-
kunnasta ja elämänmenosta.

–  Ravintolavuosien jälkeen läh-
din opiskelemaan suomalaista kult-
tuuria ja kirkkoon liittyviä asioita 
sekä suomen kieltä Suomen raa-
mattuopistoon Kauniaisiin. Sitten 
vuorossa oli Laajasalon opisto, josta 
valmistuin yhdessä vaimoni kanssa 
suntioksi vuonna 2014.

Masihin ensimmäinen työpaik-
ka oli Pitäjänmäen seurakunnas-
sa. Vaimo Bella sai työpaikan Mal-
milta.

–  Minulla on menossa suruai-
ka, sillä äitini kuoli maaliskuussa. 
Olisin mielelläni halunnut vielä 
palvella ikääntyneitä vanhempiani, 

mutta nyt en voi sitä enää tehdä ja 
sitä suren. Haluan nyt sanoa kaikil-
le: palvelkaa äitiänne ja isäänne tä-
nään, sillä huomenna se ei ehkä ole 
enää mahdollista, Masih kehottaa.

Pääsiäisenä pommi-isku
Kun Faisal Masih  matkusti pää-
siäisen aikaan  hautajaisiin Pakis-
taniin,  siellä tehtiin pommi-isku 
kristittyjä vastaan. 

– Veljenpoikani oli muiden kris-
tittyjen kanssa puistossa juhlimas-
sa pääsiäistä, kun pommi räjähti. 
Hän ei haavoittunut eivätkä muut-
kaan neljä ystävääni, jotka olivat 
tuolloin puistossa, Masih kertoo.

–  Tunnen voimakkaasti, että  
Jumala on johdattanut elämääni lä-
pi erilaisten vaiheiden. Kaikki tiet 
eivät ole olleet helppoja. Nyt ym-
märrän, että voin luottaa Jumalaan 
tapahtuipa elämässä mitä tahan-
sa. Iloitsemme vaimoni kanssa sii-
tä, että saamme molemmat tehdä 
työtä seurakunnan keskellä ihmi-
siä palvellen.

Timo Pekka Kaskinen

Laajasalon kirkon uusi suntio  
on Faisal Masih
Faisal Masih aloitti työnsä Laajasalon kirkolla ja 
Roihuvuoren seurakunnassa toukokuun alussa. 
Masihin edellinen työpaikka oli Pitäjänmäen 
seurakunnassa.

 Tim
o Pekka Kaskinen

Monet seurakuntalaiset tapasivat 
Faisal Masihin hänen ensimmäisenä 
työpäivänään Varaslähtö vappuun 
-tapahtumassa Laajasalon kirkolla.

Voin luottaa Jumalaan 
tapahtuipa elämässä 
mitä tahansa.

Roihuvuoren seurakunnassa voi 
syksyllä 2016 liittyä teatteriryh-
mään, jossa valmistellaan Raama-
tun kertomuksiin perustuvien näy-
telmien esittämistä. Ryhmään kut-
sutaan kaikenikäisiä seurakunta-
laisia.

Toiminnan yhtenä esikuvana 
ovat keskiaikaiset mysteerinäytel-
mät, joita esitettiin eurooppalaisis-
sa kaupungeissa. Kaupunkien asuk-
kaat ja eri ammattikunnat kokoon-
tuivat yhteen valmistelemaan Raa-
matun kertomuksiin perustuvia 
draamoja. Esitykset saattoivat kes-
tää useita päiviä.

Vivamon Raamattukylä 
Lohjalla

Lohjalla on kohta 12 vuoden ajan 
toiminut Vivamon Raamattuky-
lä. Kylän toiminnassa on mukana 
yli 300 ihmistä, ja työllä on tuke-
naan kummiverkosto. Kyläteatte-
ri on valmistanut jo 15 Raamatun 
kertomuksiin perustuvaa esitys-
tä, ja katsojia on ollut yli 100 000. 
Kaikki näytelmät ovat olleet kan-
taesityksiä. 

Näytelmät esitetään luonnon 
keskellä, Lohjanjärven rannoilla. 
Yleisöstä on tullut vaeltavaa kan-
saa, he saavat osallistua tapahtu-
mien kulkuun. Ohjelmistoon kuu-
luu Raamatun keskeisiä kertomuk-

sia sekä Vanhasta että Uudesta tes-
tamentista. Vanhan testamentin 
kertomuksista on esitetty luomis-
kertomus sekä kertomukset Nooas-
ta, Joosefista, Mooseksesta ja ku-
ningas Salomosta.

Ohjelmistoon kuuluvia Uuteen 
testamenttiin perustuvia näytel-
miä ovat jouluvaellus Ihmeellinen 
ilo, pääsiäisvaellus Ihmisen Poika, 
Jeesuksen elämänvaiheisiin liitty-
vät Seuraa minua, Kalastajat, Ma-
rian miekka, Sallikaa lasten tulla, 
Tuhlaajapoika sekä Martasta, Ma-
riasta ja Lasaruksesta kertova Be-
tania.  

Seurakunnan vaiheista Jeesuk-
sen taivaaseen astumisen jälkeen 
kertovat Apostolien tekoihin pe-
rustuva Tien kulkijat sekä kesän 
2016 uutuus, Johannes, Ukkosen-
jylinän poika.

Näytelmät ovat musiikkinäytel-
miä, ja niitä varten on sanoitettu ja 
sävelletty lähes sata laulua. Tanssil-
la on merkittävä rooli tarinanker-
ronnassa. Puvustus ja lavastus luo-
vat ajankuvaa.

Raamattukylän näytelmiä 
Helsinkiin

Näytelmiä ei ole aiemmin esitetty 
Vivamon ulkopuolella, mutta nyt 
on virinnyt ajatus tuoda niitä maa-
seutumaisesta ympäristöstä kau-

punkiin, Roihuvuoren seurakun-
taan, ja sovittaa niitä uudelleen. 

Viime vuosina Raamattukylän 
esityksissä on ollut mukana väkeä 
eri kulttuureista. Vaikka suomen 
kielen taito ei vielä mahdollistaisi 
suuria puherooleja, tehtäviä on tar-
jolla monenlaisia.  Teatterissa tar-
vitaan näyttelijöiden lisäksi puvus-
tajia, lavastajia, laulajia, tanssijoita, 
järjestäjiä sekä äänentoistosta ja va-
loista vastaavia.

Tule mukaan
Kesän aikana voit pohtia, haluaisit-
ko liittyä mukaan uuteen teatteri-
ryhmään. Mukaan voi tulla vaikka 
koko perheen voimin, sillä kaikeni-
käisiä tarvitaan.

Harjoitukset alkavat syyskuus-
sa. Tarkemmat tiedot, ilmoittautu-
misohjeet ja kokoontumisajat jul-
kaistaan syyskuun alussa ilmesty-
vässä Kiikari-lehdessä.

Lämpimästi tervetuloa elämään 
todeksi Raamatun ikiaikaisia ker-
tomuksia!

Anna-Mari Kaskinen 
käsikirjoittaja

Seurakunnassa tehdään syksyllä kirkkodraamaa
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Matias Nyman esittää  
näkönsä menettänyttä Saulia,  

Paavalia, näytelmässä Tien kulkijat.
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Tietoa Kruunuvuorenrannasta
◆	 Kruunuvuorenranta rakennetaan entiselle öljysataman  
 paikalle Laajasalon länsiosaan

◆	 kaupunginosa koostuu yhdeksästä osa-alueesta:  
 Borgströminmäki, Gunillankallio, Kaitalahti, Kruunuvuori,  
 Hopealaakso, Haakoninlahti, Koirasaaret,  
 Stansvikinkallio sekä rannat, puistot ja palvelukortteli

◆	 asuinrakentaminen on tiivistä ja kaupunkimaista,  
 mutta kunnioittaa ympäristöä ja alueen historiaa. Laaja osa 
 alueesta jätetään puistoksi, metsäksi, luonnonsuojelu- 
 alueeksi, vapaaksi rannaksi tai muuten virkistyskäyttöön 

◆	 alueesta tulee ”valon kaupunginosa”. Laadukkaan julkisen  
 valaistuksen lisäksi toteutetaan jokaiselle tontille valotaide- 
 teos

◆	 Kruunuvuorenranta tarjoaa kodin 12 500 asukkaalle  
 vuoteen 2030 mennessä. Ensimmäiset asukkaat muuttivat  
 Kruunuvuorenrantaan syksyllä 2015. Vuoden 2016 aikana  
 uusia asukkaita muuttaa neljään taloyhtiöön.

 Lähde: uuttahelsinkia.fi/kruunuvuorenranta

”Alueena superkiva”
Kruunuvuorenrannan uudet asukkaat:

Rappukäytävässä tuoksuu uudelta. Avara ikkuna 
päästää auringon käytävään. Ovi ensimmäisessä 
kerroksessa odottaa raollaan, raosta pilkistää 
vaaleita hiuksia. Kolmevuotias Luca Veck toivottaa 
ihmettelevin silmin vieraat tervetulleeksi perheen 
uuteen kotiin Kruunuvuorenrantaan.

Lisätietoa Kruunuvuorenrannasta saa Esikaupunkimessuilla Laajasalo-päivänä 28.5. klo 10–15 Laajasalon kirkolla, 
Reposalmentie 13 (ks. ilmoitus viereisellä sivulla).

Tim
o Pekka Kaskinen

–  Kruunuvuorenranta on ihanteel-
linen paikka lapsiperheelle. Meri ja 
metsä ovat lähellä, ei ole isoja teitä, 
mutta bussi on kävelymatkan pääs-
sä, intoilevat vanhemmat, Iiro ja 
Jenna Veck.

Viisikuukautinen Mianna Jen-
nan sylissä osoittaa iloisella äänte-
lyllä olevansa samaa mieltä.

Silta kantakaupunkiin
Pian bussi ei ole ainoa julkinen kul-
kuväline, jos kaupungin suunnitel-
ma Kruunusillat-joukkoliikenneyh-
teydestä toteutuu. Silta yhdistäisi 
Laajasalon, Kruunuvuorenrannan 
ja Kalasataman osaksi kantakau-
punkia. Keskustaan pääsisi raitio-
vaunulla tai pyörällä reilussa var-
tissa.

–  Pyöräilen töihin keskustaan, 
paitsi talvella. Aikaa menee vajaa 
tunti. Silta olisi tosi hyvä juttu, sa-
noo Iiro.

Henkilöautojen on kuitenkin tu-
levaisuudessakin kuljettava Hert-
toniemen liikenneympyrän kautta, 
sillä silta on tarkoitettu vain raitio-
vaunuille ja kevyelle liikenteelle. Li-
sääntyvän liikenteen vuoksi Hert-
toniemen liikennejärjestelyiden uu-
simista selvitetään parhaillaan.

Kalliosta Järvenpään 
kautta Laajasaloon

Iiro ja Jenna Veckin kotimaisemat 
ehtivät vaihtua pariin otteeseen 
ennen muuttoa Laajasaloon. Hel-
singin ytimestä, Kalliosta, paris-
kunta muutti Järvenpäähän. Sitten 
päätettiin palata Helsinkiin, mut-
ta kasvaneen perheen vuoksi ko-

din tuli sijaita rauhallisella alueel-
la. Veckit muuttivat Laajasalon Ru-
dolfintielle.

–  Isäni asui Laajasalossa, mi-
nusta tuntui rauhalliselta muuttaa 
tänne, kertoo Jenna.

Iirolle taas Laajasalo oli tunte-
maton alue.

–  Rudolfintiellä tuli nopeasti to-
si kiva olo. Kun omistaja myi vuok-
ra-asuntomme, tuntui luontevalta 
etsiä uusi koti Kruunuvuorenran-
nasta, Iiro sanoo.

Kaikki muutkin uusia
Veckien naapurissa asuu muita lap-
siperheitä sekä vanhempia ja iäk-
käämpiä ihmisiä. Nuoria pareja ei 
juuri ole, koska pieniä asuntoja on 
vähän. 

–  Tutustumista helpottaa, kun 
kaikki muutkin asukkaat ovat uu-
sia. Ei ole valmiita klikkiytymiä, 
kertovat Iiro ja Jenna.

Ainoa haittapuoli on, ettei 
alueella ole lähikauppaa pientä 
Siwaa lukuun ottamatta. Kruunu-
vuorenrannan palvelukortteli an-
taa odottaa vielä itseään.

–  Onhan tämä työmaa ympä-
rillä vähän hämmentävä. Toisaal-
ta Lucalle ei tarvitse keksiä kum-
mempaa tekemistä, riittää kun me-
nee ulos katsomaan kuorma-auto-
ja, Iiro hymyilee.

Roihuvuoren seurakunta 
palvelee kruunuvuoren-
rantalaisia

Pikku-Lucan arki mullistuu syk-
syllä, kun hän aloittaa päiväker-
hon. Kerhopaikkaa on haettu Roi-
huvuoren seurakunnasta, joka on 
kruunuvuorenrantalaisten koti-
seurakunta.

Mianna-vauva on seurakunnan 
tuoreimpia jäseniä. Hänet kastet-
tiin helmikuussa Laajasalon kirkos-
sa, joka sijaitsee kivenheiton päässä 
Veckien uudesta kodista ostoskes-
kuksen kyljessä.

–  Tämän kummemmin emme 
ole vielä ehtineet seurakunnan toi-
mintaan mukaan, mutta Miannan 
kastanut Minni-pappi esitteli kat-
tavasti kerhotilat ja kirkon toimin-
taa lapsiperheille, sanoo Iiro.

Misku Välimäki

 
Keskustaan pääsisi 
raitiovaunulla  
tai pyörällä  
reilussa vartissa. 

 
Tutustumista  
helpottaa, kun kaikki 
muutkin asukkaat  
ovat uusia. 
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Laajasalo-Degerö Seura täyttää 
tänä vuonna 50 vuotta. Seuran 
puheenjohtaja Tarmo Timonen,  
mitä seuralle kuuluu?
– Seuralle kuuluu hyvää! Toimin-
ta on viime vuosina aktivoitunut. 
Olemme pyrkineet tavoittamaan 
laajasalolaiset yhä paremmin esi-
merkiksi monipuolistamalla  Laaja-
salopäivää yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa. Nyt päivän ta-
pahtumat sijoittuvat Ylistalon ohel-
la muuallekin Laajasaloon. Olem-
me myös järjestäneet tutustumis- ja 
pyöräretkiä saaren kohteisiin. 

Viime kesänä Ylistalon pihalla 
oli päivisin toimintaa. Mitä siel-
lä tapahtui?
– Avasimme kesäkahvila Britan, 
jolla saimme järjestettyä kaupun-
gin kesäsetelin avulla 20 laajasa-
lolaiselle koululaiselle kesätöitä.  
Kahvilasta tuli suosittu kohtaa-
mispaikka, ja Arvoliitto palkitsi te-
komme arvotunnustuksella. Tänä 
kesänä Brita avaa ovensa Laajasa-
lopäivänä 28.5.

Miten seura juhlii 50-vuotistai-
valtaan?
– Kutsumme laajasalolaiset juh-
limaan yhdessä Laajasalopäivään, 
jossa juhlapuheen pitää kaupun-
ginjohtaja Jussi Pajunen. Loppu-
kesällä järjestetään virallinen juhla.

Kirkon kiviaidassa on aukko Ylis-
talon suuntaan. Onko aukko käy-
tössä, onko seuralla ja seurakun-
nalla yhteistyötä?
– Meillä on paljon hyvää yhteis-
työtä. Autamme toisiamme esi-
merkiksi erilaisten tapahtumien 
järjestelyissä. Seurakunta on ollut 
mukana seuran toiminnassa alusta 
alkaen. Laajasalon eläkkeellä ole-
va kappalainen, rovasti Matti Ne-
valainen oli mukana seuran en-
simmäisessä johtokunnassa, jos-
sa myös edesmennyt kirkkoherra 
Väinö Karhumäki vaikutti. Ja nyt 
sinä Laajasalon aluekappalaisena 

olet toiminut pitkään seuran joh-
tokunnassa. 

Miten seura on vaikuttanut Laa-
jasalon kehitykseen?
– Seura on esittänyt mielipiteitään 
kaupungille saaren kasvaessa pie-
nestä saariyhteisöstä noin 17 000 
asukkaan lähiöksi. Seura on tehnyt 
ehdotuksia ja antanut lausuntoja 
rakennuksien määriin sekä palve-
luiden luomiseen ja kehittämiseen. 
Seura on tahtonut ja tahtoo edel-
leen kiinnittää huomiota luonnon-
suojeluun ja alueen turvallisuuteen. 
– Tavoitteena on aina ollut luoda 
Laajasalosta hyvä paikka asukkail-
leen. Emme ole olleet ainoa toimi-
ja vaan seurakunnan ohella monet 
järjestöt, päiväkodit, koulut, urhei-
luseurat ynnä muut toimijat ovat 
tehneet yhteistyötä kanssamme. 
Sillä on ollut suuri merkitys.

Olet ollut seuran puheenjohta-
jana kaksi vuotta. Mikä sai sinut 
lähtemään seuran toimintaan?
– Seuran jäsenenä olin kiinnostu-
nut sen toiminnasta. Halusin myö-
tävaikuttaa siihen, että kaikkia laa-
jasalolaisia kuultaisiin, jotta heitä 
osattaisiin palvella. Laajasalon kas-
vaessa seuran on pidettävä tulevai-
suudessakin huolta siitä, että tääl-
lä on hyvä asua, elää ja harrastaa. 
Näen, että seuran tehtävä on myös 
aktivoida laajasalolaisia vaikutta-
maan alueen kehitykseen.

Mitä hyvää Laajasalossa on?
– Laajasalo on ”turvasatama” kau-
pungin kyljessä, oma yhteisö, jossa 
ihmiset tuntevat laajasti toisiaan. 
Meillä on puhdas luonto, paljon 
palveluita, hyvät päiväkodit ja kou-
lut, lapsilla mahdollisuuksia har-
rastaa. Tahdon vielä vedota laaja-
salolaisiin: liittykää Laajasalo-De-
gerö Seuraan! Tulkaa mukaan te-
kemään saarestamme yhä parem-
paa paikkaa kaikille täällä asuville!

Kari Laaksonen

Tarmo Timoselle  
Laajasalo on sydämen asia

Tarmo Timonen ja Kari 
Laaksonen Ylistalon 
portailla. Laajasalo-
Degerö Seura 
hallinnoi Ylistaloa, 
joka on kaupungin 
omistuksessa. 
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Ylistalo (Muurahaisenpolku 4)
10–15 Kesäkahvila Brita, taustamusiikkia
10–15 Paikallisten kädentaitajien myyntipöytiä
10–15 Kasvomaalausta

Ylistalon piha (Muurahaisenpolku 4)
10 Lipunnosto, Tarmo Timonen,  
 Laajasalo-Degerö Seuran pj.
10–15 Makkaranpaistoa ja pyttipannua,  
 Laajasalo-Degerö Seura
10–15 Paikallisten järjestöjen esittelypöytiä ja kilpailuja
12–13 Vetobernejä, koirat vetävät alle kouluikäisiä  
 kärryillä jalkakäytävällä
12–14 Halibernejä, koiria, joita saa rapsuttaa ja halia
12.30–13 Mölkkykisa, Palvelutalo Rudolf – Palvelukoti Sofia

Esiintymislava (Muurahaisenpolku 4)
10 Avaussanat, Tarmo Timonen,  
 Laajasalo-Degerö Seuran pj.
10.05–12 Lastenohjelmaa
10.20 Stadin Juhlaorkesteri
11–11.10 Juhlapuhe, Jussi Pajunen, kaupunginjohtaja
11.10–11.25  Rytmistä liikuntaa, Laajasalon Naisvoimistelijat 

11.25–11.55  Passing Five BÄND
11.55 Rytmistä liikuntaa, Laajasalon Naisvoimistelijat
12.30 Solistilinjan opiskelijat laulavat  
 Antti Hyvärisen johdolla, Laajasalon opisto
13.30–14.30 Stadin Juhlakonsertti
Laajasalossa toimivien järjestöjen puheenvuoroja esitys-
ten välissä.

Laajasalon kirjasto (Koulutanhua 2)
10–16 Kirjasairaala

Laajasalon kirkko (Reposalmentie 13)
10–15 Esikaupunkimessut,  
 mukana mm. HSL, KSV, HKR, NCC, 
 Lasipalatsin Mediakeskus
 Laajasalo-projekti
 Kruunuvuorenranta-projekti
 Vartiosaari-projekti
 Kruunusillat-hanke
 Neuvonta-yksikkö ja asukasyhteistyö
 Hissiprojekti
 Täydennysrakentaminen-projekti

Kirkon parkkipaikka (Reposalmentie 13)
11–13 Punkkibussi
11–15 Polkupyöräkorjaamo
10-15 Armeijan kalustoa 

LPS Hertta Areena (peruskoulun takana) 
9–17 Laajasalon Palloseura järjestää jalkapallo- 
 turnauksen 2007–2010 syntyneille tytöille ja  
 pojille Laajasalon liikuntapuistossa.  
 Pelejä pelataan koko päivän ajan.  
 Kahvio, arpajaiset ja kirpputori 

Tapahtumaa tukee

Laajasalo-päivä la 28.5.2016 klo 10–15
Ohjelmaan voi tulla pieniä muutoksia

Laajasalo-Degerö Seura
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Changemaker toimii globaalin oi-
keudenmukaisuuden edistämisek-
si Kirkon Ulkomaanavun yhteydes-
sä. Verkosto toteuttaa muun muas-
sa kampanjatempauksia, laatii ve-
toomuksia ja tapaa päättäjiä. Toi-
minta on vapaaehtoisten nuorten 
ideoimaa ja toteuttamaa.

– Parasta tässä työssä on vaiku-
tusmahdollisuuksien tarjoaminen 
nuorille, omaehtoinen toiminta. 
Nuoret saavat esimerkiksi itse päät-
tää kampanjateeman ja kirjoittaa 
strategiaa. He saavat vapaasti esit-
tää toimintaan liittyviä ideoita, ja 
selvitämme yhdessä, voidaanko ne 
toteuttaa, sanoo Pertti Keinänen, 
Changemakerin koordinaattori.

Myönteisiä traumoja
Työskennellessään itse vapaaeh-
toisena verkostossa Keinänen koki 
voimaannuttavana sen, että nuor-
ten ääni aidosti kuullaan.

–  Sain myönteisiä traumoja sii-
tä, että minua kuunneltiin ja ide-
oitani päätettiin toteuttaa. Uskal-
sin jatkossakin sanoa, mitä ajatte-
len, Keinänen kertoo.

Keinänen kokee ristipainetta 
siinä, että on siirtynyt vapaaehtoi-
sesta työntekijäksi.

–  Nyt kun olen työssäni lähes 
ainoa, joka saa työstään palkkaa, 
tuntuu, että pitää lunastaa kaikki 
kunnianhimoiset tavoitteet. Työtä 
on kuitenkin niin paljon, ettei aika 
riitä kaikkeen.

Changemaker-koordinaattorin 
työnkuva on laaja ja sirpaleinen, 
koska verkostossa on vain kaksi 
palkattua työntekijää.

Keinänen vastaa työparinsa ja 
vapaaehtoistensa kanssa kampan-
jatoiminnasta, strategisesta suun-
nittelusta, vajaan 20 paikallisryh-
män tukemisesta ympäri Suomea, 
vapaaehtoisten koulutusviikonlo-
puista, alueellisista tapahtumista, 
rippikoulukäynneistä, edustusteh-
tävistä, kansainvälisistä suhteista 
sekä rahoitukseen liittyvistä pape-
ritöistä, anomuksista, selvityksistä 
ja raporteista. Työhön kuuluu pal-
jon iltakokouksia ja matkustelua 
Suomessa.

–  Tahtoisin olla iltaisin ja vii-
konloppuisin kotona, kokkailla kas-

visruokaa kiireettömästi ja retkeil-
lä luonnossa perheen kanssa, huo-
kaa yksivuotiaan Iiriksen ja neljä-
vuotiaan Kaarlon isä.

Vapaaehtoistyöt eivät kuiten-
kaan ole kokonaan jääneet. Roihu-
vuoren seurakuntaneuvoston va-
rajäsenenä Keinänen on erityisen 
kiinnostunut kotiseurakunnastaan 
ja tulee toisinaan avuksi seurakun-
nan tapahtumiin tai projekteihin. 
Onneksi perhe asuu vain kivenhei-
ton päässä Roihvuoren kirkolta.

Intian kautta  
unelmaduuniin

Kiireestä huolimatta Pertti Keinä-
nen on ”unelmaduunissaan”. Oi-
keudenmukaisuus ja lähimmäisen-
rakkaus ovat hänelle tärkeimmät 
arvot, ja niitä hän edistää Change-
makerissa. 

Polku unelmatyöhön on ollut 
pitkä. Keinänen syntyi vanhoillis-
lestadiolaiseen perheeseen. Liik-
keessä lähimmäisenrakkaus saat-
taa kutistua naapurin kutsumiseen 
seuroihin. 

–  Lähimmäisen auttamisesta 
kaukana ei juuri puhuta. Kun otin 
liikkeen keskusteluillassa esiin 
vaikkapa Romanian romanien oi-
keudet tai kehitysmaissa kuolevat 
lapset, sain osakseni sääliä, kun 
on niin rankkaa murehtia sellaisia, 
naurahtaa Keinänen.

–  Syntien anteeksiantamuksen 
uskominen omakohtaisesti ja syn-
ninpäästön julistamien toisille on 
liikkeessä tärkeintä. Keskitytään 
myös ulkoisiin asioihin, saako ol-
la kynsilakkaa tai miehellä pitkät 
hiukset, mutta isot globaalit kysy-
mykset saatetaan ohittaa, hän jat-
kaa.

Keinänen hakeutui Intiaan ke-
säkurssille, koska halusi nähdä toi-
sen todellisuuden. Ja sen hän näki.

–  Slummi alkoi heti hotellim-
me edestä. Meillä oli kaikki henki-
lökohtaisista suihkuista lähtien ja 
heillä ei ollut mitään. Länsimail-
la on paljon historiallista taakkaa 
tässä. Valkoinen mies alkoi näyttää 
julmalta. Myös ympäristötietouteni 
alkoi avautua. Pohdin, miksei van-
hoillislestadiolaisuudessa puhuta 

näistä, kertoo Keinänen.
Kuopiossa biokemiaa opiskellut 

Keinänen siirtyi Joensuuhun luke-
maan teologiaa ja tutustui moniin 
eri tavoin ajatteleviin oman liik-
keensä edustajiin.

–  Keskustelut heidän kanssaan 
vaikuttivat minuun kaikkein eni-
ten, koska meillä oli samat lähtö-
kohdat. Sain ahaa-elämyksiä, että 
voiko noinkin ajatella. Siellä oli pal-
jon ympäristötietoista porukkaa.

Johtokunnan  
nuhdeltavaksi

Kovin ahtaasti Pertti Keinänen ei 
ajatellut ennen Intian matkaakaan. 
Vanhoillislestadiolaisten kokouk-
siin hän saattoi mennä punaisissa 
pillifarkuissa, vaikka pitkissä hiuk-
sissa oli monella jo ihmettelemistä.

–  Istuin melkein aina eri tytön 
viereen seuroissa, vaikka se tarkoit-
taa meidän piireissä suunnilleen 
seurustelua. Minä tahdoin vain ju-
tella ihmisille, Keinänen hymyilee.

Lisäksi hän tahtoi kokeilla, mis-
sä menee raja.

Pertti Keinänen muuttaa maailmaa työkseen

Pertti Keinänen Sotkamossa heinäkuussa 2015 Herättäjäjuhlien aikaan, jossa Changemakerilla on perinteisesti oma esittelyteltta.

Roihuvuorelainen Pertti Keinänen lähti opiskelu-
aikanaan kesäkurssille Intiaan. Takaisin palasi  
kasvissyöjä, joka halusi maailmasta oikeuden-
mukaisen. Keinänen löysi paikkansa 
nuorisoverkosto Changemakerista ensin 
vapaaehtoisena, sitten palkattuna työntekijänä. 
Äitienpäivänä 2016 toteutui pitkäaikainen 
haave: työ Changemakerissa jatkuu papin panta 
kaulassa.
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Changemakerin rauhankulkue viestitti marraskuussa 2015 Helsingin Narinkkatorilla, että nuoret eivät ole ongelma vaan osa ratkaisua, kun halutaan rakentaa rauhaa.

Pertti Keinänen muuttaa maailmaa työkseen

–  Ajattelin, ettei perimmäisten 
kysymysten raja voi mennä pitkissä 
hiuksissa ja punaisissa pillifarkuis-
sa, hän huoahtaa.

Siinä se kuitenkin suurinpiir-
tein meni. Pertti Keinänen kutsut-
tiin lopulta keskusteluun liikkeen 
paikallisyhdistyksen johtokunnan 
kanssa.

–  Minua nuhdeltiin tosi ou-
doista asioista, kuten siitä, että oli-
sin opettanut evoluutio-oppia liik-
keen nuorille. Luonnontieteilijänä 
pidin sitä järkevänä teoriana, mut-
ta en ollut opettanut sitä missään. 
Muitakin outoja syytöksiä oli,  ku-
ten että en puhunut ”lampaan ää-

nellä”. Roskisdyykkaus oli ainoa 
syytös, mikä piti paikkansa.

Edustan liikettä  
omana itsenäni

Keinäselle nuhtelu oli ”viimeinen 
niitti”. Hän ei halunnut taistella 
tuulimyllyjä vastaan vaan suunta-
si energiansa Changemakeriin. Kei-
nänen kuuluu silti edelleen van-
hoillislestadiolaiseen liikkeeseen.

–  Koen oikeudekseni kuulua sii-
hen, vaikken ajattele kaikesta sa-
moin kuin keskusjohto. Liike on mo-
ninainen, ja voin edustaa sitä oma-
na itsenäni, sanoo tuore pappi, jol-
la on vaaleanpunainen kauluspaita, 
retro villatakki ja sivuilta siilit hiuk-
set, muuten hiukset ovat ponnarilla.

Keinäsen ulkoinen olemus ih-
metytti aikanaan kotonakin. Isä ei 
ymmärtänyt helmikoruja pojalla.

–  Ja äidin kanssa oli ennen pap-
pisvihkimystäni keskustelu siitä, 
voiko papilla olla pitkät hiukset, 
Keinänen hörähtää.

Kristus-keskeisyys  
tärkeää

Vanhoillislestadiolaisuudessa on 
Keinäsen kokemuksen mukaan pal-
jon hyvää. Suurimpana liikkeen pe-
rintönä itselleen hän pitää haluaan 
myötäelää ja kuunnella ihmisiä.

–  Vanhoillislestadiolaisuuteen 
kuuluu leimallisesti sielunhoito. 
Vaikka jotkut sielunhoidolliset ti-
lanteet ovat kyseenalaisia, ovat kes-

kustelut suurimmaksi osaksi hyviä.  
Tämä on vaikuttanut haluuni tul-
la papiksi, tahdon kulkea ihmisten 
rinnalla, kertoo Keinänen.

Hän ottaa kuitenkin pappina 
etäisyyttä liikkeen seurakuntakes-
keiseen teologiaan.

–  Edustan Kristus-keskeistä ja 
lähimmäiskeskeistä teologiaa. Oi-
keudenmukaisuus ja auttaminen 
myös kaukana ovat iso juttu, sanoo 
Keinänen ja kaivaa sporttisesta re-
pustaan jotakin.

–  Katso, minkä sain pappisvih-
kimyslahjaksi Kirkon Ulkomaana-
vulta! Tämä on Guatemalasta, Kei-
nänen intoilee ja ojentaa värikkään 
kankaan minulle.

Se on stola, papin tunnusmerk-
ki, jota käytetään liturgisissa tehtä-
vissä alban kanssa. Käytettävä stola 
valitaan kulloisenkin liturgisen vä-
rin mukaan. Keinäsen vihreäpoh-
jaisessa stolassa on erivärisiä ku-
via ja symboleita, se sopii värityk-
seltään moneen. Aivan  kuten Kei-
nänen itse, joka tuntuu olevan ko-
tonaan ympäristössä kuin ympäris-
tössä, tinkimättömästi. 

Hän on hyvä esimerkki nuoril-
le, jotka ovat Pertti Keinäselle sy-
dämen asia. 

–  Nuoret ihmiset pitäisi ot-
taa päätöksenteossa vakavasti se-
kä yrityksissä että yhteiskunnas-
sa. Yleensä vaikutusvaltaiset pai-
kat valtaavat iäkkäämmät ihmiset, 
silloin nuorten näkökulma ei pääse 
esiin, hän sanoo painokkaasti.

Changemaker  
ei katso vakaumusta

Changemaker-verkoston nuoret ja 
nuoret aikuiset ovat 13–35-vuo-
tiaita, aktiivisimmat lukioikäisis-
tä kolmekymppisiin. Syyt osal-
listua verkoston toimintaan ovat 
moninaiset eikä yhtenäistä maail-
mankatsomusta edellytetä. Vaik-
ka Changemakerilla on side kirk-
koon, voi toimintaan osallistua ku-
ka tahansa. 

–  Nuorissa on mukana sekä 
kirkkoon kuuluvia että siihen kuu-
lumattomia. Sekä hyvin uskonnol-
liset että ateistit ovat tervetulleita, 
sillä ajattelemme Changemakerissa 
niin, että toisten uskontoa ja maail-
mankatsomusta tulee kunnioittaa. 
Toiminnassa tärkeintä on päämää-
rä, selittää Keinänen.

Verkoston vapaaehtoiset halua-
vat Pertti Keinäsen tavoin muuttaa 
maailmaa. Changemakerin nuoret 
ovat käyneet vierailemassa muun 
muassa ministeriöissä ja yrityksis-
sä, kuten Stora Ensossa, Koneessa 
ja UPM-kymmenessä. Vuoden 2016 

kampanja Kadonneet eväät koskee 
liikakalastusta.

–  Selkeitä konkreettisia tulok-
sia on yleensä vaikea osoittaa, mut-
ta Changemaker on esimerkik-
si myötävaikuttanut kansainväli-
sen asevientisopimuksen syntyyn 
ja painostanut menestyksekkääs-
ti valtio-omisteisia yrityksiä rapor-
toimaan talouslukunsa maakoh-
taisesti. Koskaan ei voi tietää, mitä 
kaikkea ministerin tapaaminen tai 
keskustelu monikansallisen yhtiön 
kanssa saa aikaan, sanoo Keinänen 
toiveikkaasti.

Missä rakkaus,  
siellä Jumala

Monet kristityt ajattelevat, ettei 
kristityn pitäisi sekaantua polittii-
kaan, kuten Changemaker vaikut-
tamistyöllään tekee. Pertti Keinä-
nen ajattelee toisin.

–  Jeesuksen julistus oli polittis-
ta, hän puhui jatkuvasti oikeuden-
mukaisuudesta, sanoin ja teoin, sil-
loinkin, kun se oli epäsovinnais-
ta. Oikeudenmukaisuus on lähim-
mäisenrakkautta, ja sen puoles-
ta toimiminen kristillistä. Ajatte-
len Taizé-yhteisön perustajan Veli 
Rogerin tavoin, että missä rakkaus, 
siellä Jumala, sanoo Keinänen.

Misku Välimäki

Lisätietoa Changemakerista: 
www.changemaker.fi
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Perimmäisten 
kysymysten raja ei 
voi mennä pitkissä 
hiuksissa ja punaisissa 
pillifarkuissa. 

Jeesus puhui oikeuden
mukaisuudesta, 
silloinkin, kun se oli 
epäsovinnaista. 

M
arika Latva-Kyyny
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Pärskeitä

Marraskuusta 2015 lähtien Saari-
nen on ohjannut päivä- ja perheker-
hoja Tammisalon ja Laajasalon kir-
koilla. Iltapäivisin hän vetää Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton ilta-
päiväkerhoja Laajasalon alakoulus-
sa. Saarisen työrupeama Roihuvuo-
ren seurakunnassa päättyy kevät-
kauden lopussa.

– Olen oppinut tosi paljon uutta 
seurakunnassa työskentelystä, saa-
nut paljon positiivisia kokemuk-
sia ja nähnyt monenlaisia tapah-
tumia. Antoisinta on ollut nähdä 
omien kerholaisteni kehittymistä 
lyhyessä ajassa. Vanhempien posi-
tiivinen palaute on tuntunut myös 
mukavalta.

Hauskuutta ja haasteita

Saarisen mielestä hauskinta seura-
kuntatyössä on monipuolisuus. 

– On niin paljon erilaisia ker-
hoja, joita saa itse olla suunnitte-
lemassa ja tekemässä, hän intoilee.

Haastavimmaksi tehtäväksi 
Saarinen on kokenut kerhon oh-
jaamisen yksin, ainoana aikuisena. 
Silloin jää ilman työparin tukea, ja 
työ voi tuntua yksinäiseltä.

Tiukoissa paikoissa työssä ja 
elämässä yleensä Nina Saarinen 
kertoo saavansa voimaa perhees-
tään, ystävistään ja poikaystäväs-
tään. 

Opinnot jatkuvat
Vaikka Saarinen on jo suorittanut 
yhden tutkinnon, opinnot jatku-
vat. Suunnitelmissa on opiskella so-
sionomiksi ja hakeutua sitten seu-
rakuntaan töihin. Turhia paineita 
hän ei kuitenkaan tulevaisuudes-
ta kanna.

– Elä päivä kerrallaan ja usko 
unelmiin, on mottoni, sanoo Saa-
rinen ja väläyttää valoisan hymyn.

Margit ja Marika Pulkkinen

Nina Saarinen 
suuntaa 
seurakunnan 
lapsityöhön
Nina Saarinen valmistui lastenohjaajaksi keväällä 
2015. Hänellä oli kolme työssäoppimisjaksoa Laaja-
salon kirkolla. Niiden innoittamana hän päätti  
hakeutua töihin seurakuntaan.
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Nina Saarinen lähettää kesäterveiset Kiikarin lukijoille: Pitäkää lippu korkealla ja muistakaa hymyillä! 
Kesä tulee, olkaa iloisia!

Elä päivä kerrallaan ja 
usko unelmiin,  
on mottoni. 

Lapsi–vanhempi  
muskarit (0-3-v.) 

Maanantaisin 22.8. alkaen.
● Laajasalon kirkolla 
 9-9.30
● Laajasalon kirkolla 
 9.30-10
● Roihuvuoren kirkolla 
 10.45-11.15
Maksu 40e/lapsi/kausi
(max 15 lasta/ryhmä)
Vetäjänä Päivi Lindberg
Ilmoittautuminen  
seurakunnan nettisivulla, 
www.helsinginseurakun-
nat.fi/roihuvuori 
Muskarissa  
nautimme  
musiikista ja  
yhdessä  
tekemisestä  
kuunnellen,  
soittaen, laulaen  
ja musiikin  
mukana liikkuen!

Tuula Hakkaraisen  
taidenäyttely 
2.–26.8.2016
ti-pe 12-18, ma ja  

kesäviikonloput suljettu 

Galleria Mondo,  
Museokatu 25

Kiikari-piirustusten lisäksi  
paljon muuta.

Syksyn 2016  
päiväkerho- 

ryhmissä  
vielä paikkoja

Tiedustelut  
Päivi Meriläinen,  
p. 050 3802567.
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Laituriwww.laajaranta.fi

Nuorten ja nuorten aikuisten grilli-illat aina
torstaisin klo 18-21 läpi kesä- ja heinäkuun.

Grillausta, rukousta, musaa, sanaa ja chillailua. 
Tule, tuo mukanasi grillattavaa ja tuo kaverisikin.

Tarjolla myos pientä syötävää vapaaehtoisella maksulla. 
 Jos haluat auttaa valmisteluissa, tule paikalle klo 17.3O.

SÄÄT VAIHTELEE, GRILLAUS EI!

Laadusta tinkimättä            lihaa säästämättä

1. Kuka olet?  
Roope Rytkönen

2. Tulevaisuuden haaveammatti?  
Lakimies, psykologi, opettaja. Jo-
ku noista 

3. Paras leirimuisto?  
Iltahartaudet

4. Milloin olet tullut seurakun-
nan toimitaan mukaan?  
Lapsena pyhäkoulussa.

5. Kesäsuunnitelmat?  
Matkailua, festareita, riparille iso-
seksi ja puuhaleiri.

6. Syötkö koko pizzan vai jätätkö 
reunat syömättä?  
Koko pizza, totta kai! Hawaji.

7. Lempikohta Raamatussa?  
”Teitä kohdannut kiusaus ei ole 
epätavallinen. Jumalaan voi luot-
taa. Hän ei salli kiusauksen käydä 
teille ylivoimaiseksi.” (1 Kor. 10:13)

8. Olit juuri Lontoon matkal-
la. Mikä sieltä jäi parhaiten mie-
leesi?  
Holy Trinity Brompton  -kirkon 
messu.

9. Edellisen Kiikarin kysymys: 
kuka on esikuvasi?  
Oma isäni.

10. Kysymys seuraavalle nuorel-
le? 
Eroavatko usko ja rakkaus toisis-
taan? Perustele.

Tulevalta kesältä Essi Lyytinen toi-
voo kohtaamisia ihmisten kanssa, 
uusia oivalluksia elämästä ja us-
kosta sekä arvokasta työkokemus-
ta. Rippikoulujen vetäminen on 
yksi kesän suurista ja mielekkäis-
tä haasteista.

– Haluan auttaa nuoria löytä-
mään ja vahvistamaan suhdettaan 
Jumalaan, pohtia heidän kanssaan 
heidän elämänsä tärkeitä kysymyk-
siä, kuvailee Lyytinen kesän rippi-
koulutyötä.

Palautetta ja dialogia
Lyytinen kiittää oman seurakun-
tansa aktiivista ja monipuolista toi-
mintaa. Samalla hän nostaa esiin 
yhteyden vahvistamisen työnteki-
jöiden ja seurakuntalaisten välillä.

– Olisi hyvä saada eri-ikäisiltä ja 
erilaisissa elämäntilanteissa olevil-
ta palautetta siitä, mikä seurakun-
nan toiminnassa on jo nyt hyvää ja 
mitä puolestaan tulisi kehittää. 

Ideointi- tai kehittämisillat voi-

sivat Lyytisen mielestä olla tällai-
nen foorumi. Lisäksi palautetta ja 
toiveita voisi hänen mielestään kar-
toittaa kyselyn avulla. 

Kesämuisto 
Mieleenpainuvin kesämuisto Essi 
Lyytisellä on Lapista, retkeltä Saa-
na-tunturin huipulle.

– Huipulle päästyämme tum-
mat sadepilvet peittivät taivaan. 
Sateen, ukkosen ja sumun keskeltä 
osasimme alas vain maalilla mer-
kittyjen opastekivien avulla. Kun 
sade lakkasi, aurinko valaisi hui-
keat maisemat!

Evästykseksi Kiikarin lukijoiden 
kesään Lyytinen antaa lauseen Jere-
mian kirjasta:

Minulla on omat suunnitelma-
ni teitä varten, sanoo Herra. Minun 
ajatukseni ovat rauhan eivätkä tu-
hon ajatuksia: minä annan teille tu-
levaisuuden ja toivon.

Jaani Vilkkilä

Oman seurakunnan 
kasvatti
Essi Lyytinen on ollut mukana Roihuvuoren seurakun-
nan toiminnassa rippikoulusta lähtien. Tuolloin heräsi 
kiinnostus syventyä uskoon enemmän, myös pappis-
kutsumus alkoi saada hahmoaan. Nyt teologian opin-
tojensa loppusuoralla Lyytinen on edelleen aktiivises-
ti toiminnassa mukana. 

M
ar

ko
 A

nt
til

a

Vapaa-ajalla Essi Lyytinen  
muun muassa lenkkeilee luonnossa, 

soittaa alttoviulua ja lukee.

Haluan auttaa 
nuoria löytämään 
ja vahvistamaan 
suhdettaan Jumalaan. 

10 Kysymystä Roope Rytkönen, 17 v.
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Laajarannan juhannusjuhla
Pe 24.6. klo 18 (Humalniementie 15) Juhla alkaa lipunnostolla,  

ohjelmaa n. klo 18–19, miesten saunavuoro klo 16–18,  
naisten saunavuoro klo 19–21. Vapaaehtoinen tarjoilumaksu.  

Arja Vaulas, Essi Lyytinen, viulu, Hannele Filppula,  
Markku Känninen, trumpetti ja harmonikka.

Heittonuotta

Jumalan- 
palvelukset 
Roihuvuoressa
Su 29.5. klo 10 Messu. Vilkkilä, 
Helaseppä, Filppula, Helsingin 
Raamattukoulun miesfoorumin 
musiikkiryhmä Musti.
Ke 1.6. klo 18 Iltamessu.
Su 5.6. klo 10 Messu. Jussi 
Miettinen, Kaskinen, Vaulas, 
Niva-Vilkko, Riitta Lampela, sello, 
Marjaniemi-Seura.
Ke 8.6. klo 18 Iltamessu.
Su 12.6. klo 10 Pihamessu. Ek, 
Nurminen, Filppula.
Ke 15.6. klo 18 Iltamessu.
Su 19.6. klo 10 Messu. Ek, Filppula.
Ke 22.6. klo 18 Iltamessu.
La 25.6. klo 12 Juhannuspäivän 
messu. Helaseppä, Filppula.
Ke 29.6. klo 18 Iltamessu.
Su 3.7. klo 10 Messu. Vilkkilä, 
Filppula.
Ke 6.7. klo 18 Iltamessu.
10.7. klo 10 Messu. Nurminen, 
Niva-Vilkko.
Ke 13.7. klo 18 Iltamessu.
Su 17.7. klo 12 Kesämessu Laaja-
rannassa. Kaskinen, Marika Leino.
Ke 20.7. klo 18 Iltamessu.
Su 24.7. klo 10 Messu. Nurminen, 
Niva-Vilkko.
Ke 27.7. klo 18 Iltamessu.
Su 31.7. klo 10 Messu. Laaksonen, 
Niva-Vilkko.
Ke 3.8. klo 18 Iltamessu.

Su 7.8. klo 10 Messu. Laaksonen, 
Enni Korhonen.
Ti 9.8. klo 18 Koulutielle siunaa - 
minen, Laaksonen, Lamberg, 
Haddadin, Kirsi Honkanen-Punkari.
Ke 10.8. klo 18 Iltamessu.
Su 14.8. klo 10 Messu. Kaskinen, 
Kirsi Honkanen-Punkari. 
Ke 17.8. klo 18 Iltamessu.
Su 21.8. klo 10 Messu. Vilkkilä, 
Nurminen, Niva-Vilkko.
Ke 24.8. klo 18 Iltamessu.
Su 28.8. klo 10 Messu. Vaulas,  
Laaksonen, Filppula.

Jumalan- 
palvelukset 
Laajasalossa
Su 29.5. klo 12 Messu. Nurminen, 
Helaseppä, Filppula.
Su 5.6. klo 12 OPKO:n kirkko-
pyhä. Jussi Miettinen, Kaskinen, 
Vaulas, musiikki: Niva-Vilkko ja Olli 
Lehmonen.
Su 12.6. klo 12 Messu. Ek, Filppula.
Su 19.6. klo 12 Messu. Ek, Filppula.
Su 26.6. klo 12 Messu. Vilkkilä, 
Filppula.
Su 3.7. klo 12 Messu. Vilkkilä, 
Filppula.
Su 10.7. klo 12 Messu. Nurminen, 
Niva-Vilkko.
Su 17.7. klo 12 Kesämessu Laaja-
rannassa. Kaskinen, Marika Leino.
Su 24.7. klo 12 Messu. Nurminen, 
Niva-Vilkko.

Su 31.7. klo 12 Messu. Laaksonen, 
Niva-Vilkko.
Su 7.8. klo 12 Messu. Laaksonen, 
Enni Korhonen.
Ke 10.8. klo 18 Koulutielle  
siunaaminen. Kaskinen,  
Meriläinen, Margit ja Marika  
Pulkkinen, Kirsi Honkanen-Punkari.
Su 14.8. klo 12 Messu. Kaskinen, 
Kirsi Honkanen-Punkari.
Su 21.8. klo 12 Messu. Vilkkilä, 
Vaulas, Niva-Vilkko.
Su 28.8. klo 12 Messu. Helaseppä, 
Laaksonen, Filppula.

Musiikkia  
Roihuvuoressa
La 28.5. klo 16 Siivouspäivän 
Bach-puhdistus. J. S. Bach:  
Gold berg-variaatiot 1–17  
(sov. D. Sitkovetsky). Jousitrio  
Väre. Lotta Koponen, viulu,  
Riittaliisa Hakulinen, alttoviulu ja 
Sini Eusebio, sello.
Su 29.5. klo 15 Keväisiä säveliä 
srk-salissa. Tarja Karkulehdon 
lauluoppilaat. Vapaa pääsy, kolehti 
lähetystyön hyväksi.
Ti 31.5. klo 18.30 La Harpe de  
Melodie konsertti srk-salissa.  
Sofia Lindroos, sopraano ja nokka-
huilu, Eira Karlson, mezzo - 
sopraano ja fiideli, Susanna Tollet, 
altto ja nokkahuilu. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10/5 €.
Su 5.6. klo 14 Sydän laulaa  

kiitosta -konsertti srk-salissa.  
Ritva Eerolan yksinlauluoppilaat. 
Vapaa pääsy, kolehti seurakunnan 
lähetystyölle.
Su 12.6. klo 15 Kirkkomusiikin 
helmiä -konsertti. Noora Karhu-
luoma, sopraano, Airi Saloniemi, 
piano. Säveltäjinä mm.  
W. A. Mozart, F. Mendelssohn,  
G. Verdi, O. Merikanto. Vapaa pääsy,  
ohjelma 15 €.
To 16.6. klo 18 Laulamme yhdessä 
kirkon pihalla. Sateen sattuessa 
srk-salissa.
Su 19.6. klo 15 Sata kieltä -kon-
sertti. Aurora Reunanen, sopraano, 
Marie Körkkö, piano. Rahmaninov, 
Delibes, Offenbach, Verdi, O. Meri-
kanto. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.
To 30.6. klo 18 Yhteislauluilta 
Marjaniemen ryhmäpuutarhassa, 
Virvakuja 6. Nurminen, Filppula.
Su 10.7. klo 15 srk-salissa If thou 
wilt ease thine heart -liedejä 
sodasta, unesta ja vedestä.  
Anna-Maija Oka, sopraano,  
Minttu Siitonen, piano. Säveltäjinä 
B. Britten, W. Walton, F. Poulenc. 
Vapaa pääsy, kolehti.

Kesäpiirit
Ke 1.6. klo 13 Laajasalon kirkossa, 
Vaulas.
Ke 8.6. klo 13 Roihuvuoren kirkossa, 
Kaskinen.
Ke 15.6. klo 13 Tammisalon 
kirkossa, Laaksonen.

Opiskelija- ja Koululaislähetyksen 

kirkkopyhä ja juhla 
Laajasalon kirkossa su 5.6.

Messu klo 12. Saarna, Jussi Miettinen, liturgia Timo Pekka Kaskinen, 
kanttori Päivi Niva-Vilkko.

Juhla klo 13.30-15
Suolaista purtavaa ja kakkukahvit. Ohjelmassa mm. kirjailija Anna-Mari 

Kaskinen, muusikko Pekka Simojoki, Teuvo V. Riikonen, Juri Veikkola, 
Titta Tunkkari & Xaris Dance Company ja OPKOn johtava koulu-

laistyöntekijä Olli Lehmonen bändeineen. 

Järjestäjinä OPKO, OPKO:n ystävät ja Roihuvuoren seurakunta

Lyhtyjen ilta 
Su 28.8. klo 19  
Laajarannassa 

Tunnelmallinen iltahartaus-
tilaisuus. Otathan mukaasi 
oman lyhdyn. Illassa mukana 
Vilkkilä.

Laajasalon  
kirkon  
kesäkahvio
avoinna arkisin klo 10–14.  
Kahvio kiinni 18.–29.7.

Jos haluat liittyä kahvion vapaa-
ehtoisten päivystäjien joukkoon, 
ota yhteyttä Arja Vaulakseen,  
arja.vaulas@evl.fi, p. 09 2340 5756.

Retki Suomen Lähetysseuran 
Lähetysjuhlille Vihtiin
lauantaina 11.6.2016
Ohjelmaa koko perheelle, 
kuulumisia kaikesta maailmasta, 
musiikkia, hartautta, yhteistä 
hauskaa, www.lahetysjuhlat.fi
 
Lähtö klo 7.30 Matteuksen  
kirkolta tai klo 7.40 Herttonie-
men metroasemalta, paluulähtö 
klo 20.15, perillä Matteuksen 
kirkolla klo 21.30. Retken hinta 
15 € kattaa bussimatkan, muut 
kulut kukin hoitaa itse. Ilmoit-
tautumiset (kerro lähtöpaikkasi) 
Anja Nurmiselle, p. 050 409 3036 
tai anja.nurminen@evl.fi.

Roihuvuoren kyläjuhla 
perjantaina 19.8.2016 
Kirkossa tapahtuu:  
klo 17 Lapset soittavat lapsille, Itä-Helsingin Musiikkiopiston oppilaat  
klo 18 Pieni iltasoitto, Itä-Helsingin Musiikkiopiston oppilaat 
klo 19 Anna minun laulaa toivosta, gospel-konsertti.  
 Mira-Maria Kuudanpaiste, laulu, Marianne Näränen, piano ja laulu  
 sekä Seppo Luusalo, laulu ja saksofoni  
klo 20  Roihuvuori Worship.  

Kirkon pihalla n. klo 17.30 Kamarikuoro Cantiamon minikonsertti.

Laulukoulu 
22.–24.8. ja 29.–30.8. Roihuvuoren kirkon seurakuntasalissa.  

Tervetuloa kaikki laulamisesta kiinnostuneet miehet ja naiset.  
Laulukoulu on aloittelijoille, mutta myös pitkään laulua 
harrastaneet sekä puhetyöläiset voivat saada sieltä hyviä  
vinkkejä. Opetus ryhmässä. Laulunopettajana  
dipl. laulaja Hannele Filppula.  

Laulukoulu on maksuton.

Laajarannan 
talkoot 

Ma 30.5 klo 16-20 
Laajarannassa

Puuhaa sisällä ja ulkona, voit  
ottaa omat työvälineet mukaan.  
Tarjolla kahvit, voileivät ja grilli-
makkarat. Mahdollisuus saunoa.

Ilmoittaudu su 29.5. mennessä 
Saila Lavoselle,  

saila.lavonen@evl.fi,  
p. 09 2340 5722.

Diakoniatyön 
vastaanotot 

Roihuvuoressa ajanvaraus  
tiistaisin puhelimitse klo 10–11, 

p. 09 2340 5758.

Laajasalossa maanantaisin  
klo 9–11, p. 09 2340 5768.

Ke 22.6. klo 13 Laajarannassa, 
Helaseppä.
ke 29.6. klo 13 Roihuvuoren 
kirkossa, Vilkkilä.
ke 6.7. klo 13 Laajasalon kirkossa, 
Nurminen.
Ke 13.7. klo 13 Laajarannassa, 
Mero-Hiltunen.
Ke 20.7. klo 13 Roihuvuoren 
kirkossa, Niva-Vilkko.
Ke 27.7. klo 13 Laajasalon kirkossa, 
Selin.
Ke 3.8. klo 13 Tammisalon kirkossa, 
Mikko Rautakorpi.
Ke 10.8. klo 13 Roihuvuoren 
kirkossa, Juvonen.

Kesäillat 
Laajarannassa
Lyhyt ohjelma ulkona ilmojen 
salliessa ja mukavaa yhdessäoloa 
kauniissa Laajarannassa meren 
rannalla.
Kahvi- ja makkarakolehti Tallinnan 
Peetelin lastenkodin hyväksi. 
Illoissa mukana
3.7. klo 18 Vaulas, Filppula, Anu ja 
Petteri Mannermaa. Lähetysarpa-
jaiset.
10.7. klo 18 Kaskinen, Niva-Vilkko.
17.7. klo 18 Nurminen, Marika 
Leino.
24.7. klo 18 Selin, Niva-Vilkko.
31.7. klo 18 Laaksonen,  
Niva-Vilkko.
7.8. klo 18 Välimäki, Anu ja Petteri  
Mannermaa.
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Tule kesäjuhlille!

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERIKOISHAMMASTEKNIKOT: Joutsjoki Sini, Koivistoinen Juri

• Hammasproteesien valmistus,
 korjaukset, pohjaukset ym.

• KOTIKÄYNNIT

• Ajanvaraus
 puh. 044 345 4347

Useita vastaanottoja pääkaupunkiseudulla
esim. Tilkankuja 6, 00300 Helsinki

Senioripysäkki
Keskusteluryhmä 60 vuotta täyttäneille.
Syksyllä 2016 Laajasalon kirkolla.

Ryhmä kokoontuu 1,5 tunnin ajan 15 kertaa.  
Mahdollisuus jakaa omia ajatuksia ja tunteita sekä löytää niille uusia 
merkityksiä ja näkökulmia.

Ota yhteys diakoniatyöntekijä Kristiina Seliniin, p. 09 2340 5738.

T I L A U S K O R T T I
Kotimaa 
maksaa 

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia 
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.6.2016 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla 
huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden 

TILAAJA/MAKSAJA 

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi √ Kyllä kiitos! 
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena 12 kuukautta  79 € (normaalihinta 132 €)
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Arvokeskustelussa
mukana jo vuodesta 1905.

T I L a a  s o I T Ta m a L L a 

020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa internetistä 
www.kotimaa.fi/tarjous

   Tilaa
Kotimaa.

✁

✁

  79 € 
 (normaalihinta 132 €)

Nyt 12 kk
tarjoushintaan

Kestävä lahjaidea.

Lämmintä kesää!

Toivottaa 
Roihuvuoren seurakunta

Herättäjäjuhlat  
Vantaalla 8.–10.7.2016
www.herattajajuhlat.fi

Valtakunnalliset  
Lähetysjuhlat  

Vihdissä 11.–12.6.2016
www.lahetysjuhlat.fi

*  *  *  *  *
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Vuorovesi

Minun kirkkoni

Päiväkodin aitaan on sidottu kan-
gassuikaleita. En tiedä niiden tarkoi-
tusta, mutta ne muistuttavat minua 
kauan sitten Kyproksella näkemäs-
täni puusta, jota kutsuttiin nenälii-
napuuksi. Sen oksat olivat täynnä 
erivärisiä kankaanpaloja, osa jo rie-
kaleisia, auringon ja sateen haalista-
mia. Kuulin, että ne olivat ihmisten 
jättämiä esirukouspyyntöjä. 

Mietin millaisia kertomuksia 
elämästä nuo riekaleet voisivat ker-
toa: iloa, rakkautta, pelkoa, huolta, 
surua, kaipausta, kiitollisuutta, toi-
vottomuutta, epävarmuutta, toivoa, 
luottamusta, uskoa. Ihmisen elä-
mää. Kaikkea sitä, mille on vaikea 
löytää sanoja ja mikä usein on kät-
kössä toisten katseilta ja korvilta. 

Siinä se oli keskellä kylää, ne-
näliinapuu kantamassa kyläläisten 
elämää Jumalan eteen. 

Kesän lähestyessä meilläkin on 
tarvetta nenäliinapuulle. Paikal-
le, johon jättää rukouspyyntöm-
me. Kesään ja lomaan liittyy pal-
jon odotuksia, jotka ovat syvem-
piä kuin toive auringonpaistees-
ta ja lämpimästä. Odotukseen voi 
liittyä huolta ja pelkoa, miten sel-
viää kesästä. 

Elämän kriisit eivät lue kalente-
ria tai kysy, milloin olisi meille so-
piva aika ottaa ne vastaan. Ne tu-
levat kun tulevat. Myös kesän kyn-
nyksellä.  Sellaista elämä vaan on. 

Moni yllättyy sairastuessaan tai 
joutuessaan jonkin muun elämän-
kriisin keskelle. Meillä ihmisillä 
näyttää olevan harhakuva siitä, että 
pystymme hallitsemaan elämää ja 
pitämään sairaudet loitolla esimer-
kiksi elämällä terveellisesti. Kun 
sitten jokin vaikeus kohtaa, moni 
kokee tulleensa petetyksi. 

Terveellinen ruokavalio, liikun-
ta, positiivinen ajattelu ja elämän-
hallintakurssit eivät suojanneet-
kaan.  

Joku toinen taas uskoo, että 
elämällä oikein ja hyvin suhtees-
sa toisiin ihmisiin ja turvautumal-
la Jumalaan saa elinikäisen suojan 
kärsimyksiltä.  Silloin hän kysyy, 

miksi juuri minä, olenko minä teh-
nyt jotakin pahaa. Mistä minua 
rangaistaan? Ihmisen mieli pyrkii 
löytämään selityksen ja merkityk-
sen sille, mitä elämässä tapahtuu.

Näihin kysymyksiin ei ole yk-
sioikoisia vastauksia. Kärsimyk-
sen ongelmaa on pohdittu vuosi-
tuhansia, eikä tyhjentävää selitys-

tä ole löytynyt. Itse olen päätynyt 
muutamaan ajatukseen: vaikeudet 
ovat osa elämää. On vaikea ymmär-
tää, miksi kärsimys joskus kasaan-
tuu. Kuitenkaan Jumala ei rankai-
se ihmistä antamalla hänelle kär-
simyksiä.

Jumala on rakkaus. Hän on lu-
vannut olla meidän kanssamme jo-
ka päivä ilossa ja surussa. Jumalan 
läsnäolo ja rakkaus välittyy tässä 
maailmassa toisten ihmisten kaut-
ta, sinun ja minun. Ja kaiken mitä 
elämässämme on, voimme jättää 
Jumalalle vaikka sitomalla rieka-
leen kangasta puunoksaan.

Ja sen puun juurelle voisi lait-
taa kyltin, jossa on Englannissa 
1300-luvulla eläneen äiti Juliana 
Norwichlaisen sanat: ”Kaikki kään-
tyy hyväksi, kaikenlaiset asiat kään-
tyvät hyväksi.”

Ulla Ullgren 
Auroran sairaalapastori

Nenäliinapuu kantaa esirukouksia
Terveellinen 
ruokavalio, liikunta, 
positiivinen ajattelu ja 
elämänhallintakurssit 
eivät suojanneetkaan.

Jouluaaton iltana Vartiosaaren 
asukkaat kulkevat myrskylyhtyjen 
valossa talvisia polkuja pitkin Met-
säkirkkoon. Saaren lapset, nykyi-
sin jo nuoret aikuiset, lukevat jou-
luevankeliumin. Jouluyö, juhlayön 
tunnelma laskeutuu saaren hiljai-
suuteen yhteisen laulun myötä aat-
tohetken lopuksi. 

Aattoillan perinteemme on jat-
kunut jo yli kymmenen vuotta. Toi-
selta nimeltä kirkko onkin Tonttu-
kirkko.

Metsäkirkko sijaitsee saaren 
keskiosassa avoimen taivaan alla, 
vanhan kivilouhosseinämän luo-
na. Vartiosaaresta on louhittu ki-
veä muun muassa Viaporin lin-
noitustöihin 1700-luvulla. Saaren 
1900-luvun alussa rakennettujen 
huviloiden kivijalatkin on louhit-
tu saaren kallioista. Kirkko on osa 
saaren mielenkiintoista kulttuuri-
historiaa ja perimätietoa.

Mellunmäen seurakunta vihki 
Metsäkirkon virallisesti käyttöön 
kesällä 2002. Kirkon penkille on 
mukava istahtaa hetkeksi saarikä-
velyn lomassa ja hiljentyä kuunte-
lemaan luontoa.  Ilta-auringon sä-
teet osuvat kauniisti puiselle altta-
riristille. Kirkossa vihitään avioon, 

hiljennytään kesäkursseilla ja Kar-
meliittaluostarin toiminnan aika-
na siellä vietettiin hetkipalveluksia. 

Saarta ollaan kaupungin suun-
nitelmien mukaan kaavoittamas-
sa noin 5 000–7 000 asukkaan ker-

rostalolähiöksi. Suunnitelmiin voi 
vielä vaikuttaa, ja tutustuminen 
saareen toivottavasti auttaa pää-

töksentekijöiden viisastumisessa. 
Saaren kehittäminen Itä-Helsingin 
virkistyssaarena ja saareen pääsyn 
helpottaminen on meidän saare-
laisten ja noin 10 000 nykyisen ke-
säkäyttäjän toive. 

Tarina kertoo, että eräissä Met-
säkirkon vihkiäisissä oli läsnä itse 
”sarvipää”. Ei kuitenkaan sielunvi-
hollinen vaan Onni-pässi, saaren it-
sepäisin ja monta kommellusta ai-
heuttanut Luojan luoma pässinpää. 
Vanhuuden päivinään sekin vähän 
viisastui.

Toivomme, että mahdollisim-
man moni lähialueen asukas tuli-
si kesällä tutustumaan saareemme.  
Siihen on hyvä mahdollisuus Var-
tiosaaripäivänä 21. elokuuta, jolloin 
Roihuvuoren seurakunta pitää mes-
sun Metsäkirkossa klo 12. Saareen 
on nonstop venekuljetus Reposal-
mesta klo 11 lähtien. Muutoin ke-
säaikana saareen kulkee yhteysve-
ne Hakaniemestä, lähin pysäkki on 
Laajasalon puolella Reposaarentien 
päässä.  Aikataulut löytyvät Vartio-
saari-Seuran tai Suomen Saaristo-
kuljetuksen verkkosivuilta.

Lämpimästi tervetuloa.

Annukka Ketola

Metsäkirkkoon tulevat eläimetkin
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