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Kirkko palaa juurilleen 
SUOMESSA VASTIKÄÄN vieraillut amerikkalainen 
professori Erik Brynjolfsson kutsuu meneillään olevaa 
digitalisaatiokehitystä toiseksi tekniseksi vallankumo-
ukseksi. Ensimmäisen seurauksena höyry- ja sähköko-
neet alkoivat hoitaa monia ihmisille fyysisesti raskai-
ta töitä. Nyt tietokoneet rynnistävät kaikkialle ja työpai-
kat vähenevät.  
    Kirkon kannalta digitalisaatio ja sosiaalinen media 
ovat tuoneet monia hyviä uusia työkaluja ihmisten väli-
seen yhteydenpitoon, sanoman levittämiseen ja autta-
mistyöhön. Toisaalta nopeasykkeisenä elämänympäris-
tönä sosiaalinen media on muuttanut henkistä ilmapii-
riämme rauhattomaksi sekä saattanut hitaampaan ja 
organisoidumpaan toimintatapaan tottuneen kirkkom-
me välillä ymmälleen.  
    Digitalisaatio, työpaikkojen väheneminen ja toisaal-
ta joidenkin työssäkäyvien lisääntynyt vapaa-aika se-
kä eläkkeelle siirtyvien korkea ammattitaito ovat yh-
dessä tiukkenevan talouden kanssa muuttamassa va-
paaehtoistyön merkitystä ja luonnetta yhteiskunnas-
samme. Kirkko on tässä myllerryksessä palaamassa 
juurilleen. Seurakunta on perusolemukseltaan jäsen-
tensä eli vapaaehtoisten muodostama yhteisö, ei niin-
kään organisaatio tai instituutio. 

VAPAAEHTOISUUTEEN LIITTYY kysymys arvostuk-
sesta.  Jokaisen ihmisen aika on kallisarvoista, siksi 
vapaaehtoistoiminnan on oltava hyvin organisoitua ja 
palkitsevaa. Sen tulisi tuoda elämään mielekkyyttä ja 
tarkoitusta. Iloitsen siitä, että seurakunnassamme on 
paljon niitä, jotka haluavat monin tavoin antaa lahjan-
sa ja aikansa käyttöön ja että meillä on tarjolla mielek-
käitä tehtäviä.  
   Kirkossa ja seurakunnissa opetellaan lähestymään 
vapaaehtoisuutta uudella otteella. Haasteisiin halu-
taan tarttua entistä enemmän verkostoitumalla. Ver-
kostokumppaneita yhteisessä työssä voivat olla järjes-
töt, yritykset ja nykyään yhä useammin myös sosiaali-
sessa mediassa elävät yhteisöt. Yhteistyötä helpottaa 
ja sen vaikutusta lisää digitalisaatiosta tuleva tekninen 
apu. Siitä kerrotaan myös tässä Kiikari-lehdessä.

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja
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Kustantaja:

Rovasti Matti Vilho Neva-
lainen menehtyi 18. elo-
kuuta 2016 kotonaan Jol-
laksessa. Hän oli synty-
nyt 4. huhtikuuta 1934 
Valtimolla, josta perhe 
muutti Nurmekseen pitä-
mään kirjakauppaa. Ma-
tin ensimmäiset muisti-
kuvat ovat tuolta ajalta. 

Mattia kiinnosti jo lapsena mo-
net asiat. Sitä kuvaa hänen halunsa 
seurata isosiskoa kouluun vain vii-
sivuotiaana. Ennenaikainen koulun 
aloitus jäi lyhyeksi, mutta ennakoi 
tulevaisuutta: Mattia kiinnosti ai-
na oppiminen.

Päätyö Roihuvuoren
seurakunnassa 

Koulu alkoi uudelleen kuusivuo-
tiaana ja johti ylioppilastutkintoon 

Matti Nevalainen 
oli arvostettu sielunhoitaja 
ja yhteiskunnallinen toimija

Rovasti Matti 
Nevalainen 
1934–2016 siu-
nattiin haudan 
lepoon Laajasa-
lon kirkossa 5. 
syyskuuta 2016.

Nevalaisen kotialbum
i

seurakuntalaiset toivat esiin omia 
tuntemuksiaan ja ajatuksiaan, Mat-
ti osasi aina tarpeen mukaan antaa 
iloa, lohtua, toivoa ja apua.

Vielä kun Matti Nevalainen oli 
eläkkeellä, häntä pyydettiin jatka-
maan työtään. Ihmiset, jotka hän 
oli kastanut, päästänyt ripille ja 
vihkinyt, pyysivät häntä lukemat-
tomia kertoja omiin perhejuhliin-
sa. Tämä kertoo siitä, kuinka ra-
kastettu Nevalainen oli seurakun-
talaistensa parissa. Hänellä oli ai-
kaa ihmisille – jopa hänen kotin-
sa oli aina avoin seurakuntalaisille.

Mattia kiinnostivat monet asiat. 
Esimerkiksi juutalaisuutta tutkiak-
seen hän vieraili Iso-Britanniassa 
ja Israelissa. Hän toimi aktiivises-
ti Israelin suuntaan ja avusti muun 
muassa juutalaisten kotiinpaluuta. 
Vapaaehtoistyö oli Mattia lähellä, 
ja hän toimi monissa tehtävissä ko-
tiseutuyhdistyksestä partiotoimin-
taan. 

Omistautunut 
puoliso

Matti avioitui Iida-Mariansa 
kanssa vuonna 1957. Parille syn-
tyi viisi lasta, joista keskimmäisen 
puolisona sain tutustua Mattiin. 
Hän oli syvästi puolisoaan ja lap-
siaan rakastava perheenpää. Vai-

Nurmeksen yhteislyseossa. Tie jat-
kui Helsingin yliopiston teologi-
seen tiedekuntaan, josta Nevalai-
nen valmistui vuonna 1958. Sama-
na vuonna hänet vihittiin papiksi. 

Virka-ura alkoi kirkkoherrana 
Lopella, jonka kansalaiskoulussa 
hän opetti myös uskontoa. Vuon-
na 1959 hän siirtyi papiksi Malmin 
seurakuntaan. Helsingissäkin hän 
opetti sekä kouluissa että yliopis-
tolla. Seurakunnan pilkkomisten 
myötä Nevalainen tuli kappalai-
seksi Roihuvuoreen, missä hän te-
ki uransa päätyön luottaen syvään 
uskoonsa ja Raamatun opetuksiin. 
Hän osasi yhdistää ne luontevas-
ti tavallisia ihmisiä askarruttaviin 
asioihin. 

Myötäelävä kuuntelija 
ja ikuinen oppija

Nevalainen oli ensisijaisesti sie-
lunhoitaja ja ihmisten kuuntelija. 
Matin oppineisuus tarjosi viiteke-
hyksen näihin kohtamisiin, joissa 

Muistokirjoitus

moaan Matti arvosti ja kunnioit-
ti – ja sai vastineeksi samanlaisen 
kohtelun. Lähes 60 vuotta kestä-
nyt avioliitto oli poikkeuksellisen 
onnellinen.

Matti iloitsi lapsistaan ja heidän 
puolisoistaan, kahdeksasta lapsen-
lapsestaan ja kahdesta lapsenlap-
senlapsestaan – ja me tietenkin 

isästä, papasta ja isopapasta. Meille 
kaikille jäi lämpimät muistot mie-
hestä, joka katsoi silmiin, hymyili 
ystävällisesti ja kuunteli.

Jarkko Hantula
Matti Nevalaisen vävy
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Hartaus

Kun sää viilentyy ja kesä vaihtuu 
syksyyn, voivat muutokset luon-
nossa saada tiedostamaan syväl-
lisemmin, miten aika kuluu. Mie-
leen nousee unelmia, huolia, ih-
missuhteita, ilon hetkiä, arjen as-
kareita sekä elämän eri alueille 
kohdistuvia vaatimuksia ja tavoit-
teita, jotka voivat olla jopa risti-
riidassa toistensa kanssa. Syksyn 
raikkaat ja virkistävästi puhalta-
vat tuulet tuntuvat kutsuvan poh-
timaan elämää uudesta näkökul-
masta.

Viisautta 
elämään etsimässä 

Kaiken keskelle syvällistä ulottu-
vuutta tuovat psalmin 90 sanat: 
”Opeta meille, miten lyhyt on ai-
kamme, että saisimme viisaan sy-
dämen.” Ajatus asettaa meidät ar-
vioimaan elämäämme siitä näkö-
kulmasta, mikä on viisasta eli mit-
kä asiat ovat niin arvokkaita, että 
niihin kannattaa käyttää aikaa. 

Ajankäyttömme kertoo omal-
la kielellään siitä, mikä meille on 
tärkeää niin yksittäisissä hetkissä 
kuin elämässä yleensä. Kun valit-
semme tekevämme tiettyjä asioi-
ta, se on samalla – halusimmepa 
tai emme – valinta jättää tekemät-
tä jotakin muuta, koska meidän ai-
kamme ei vain riitä kaikkeen mah-
dolliseen. 

Kuka tai ketkä saavat arvovaltai-
sen aseman elämässämme, eli ke-
nen ääntä tai keiden ääniä kuun-
telemme valintoja tehdessämme? 
Näkyykö ajankäytössämme pyr-
kimys elää Jumalan hyvän tahdon 
mukaisesti ja tekevätkö valintam-
me hyvää itselle ja toisille? Mikä 
elämässämme vie liikaa tilaa muil-
ta vielä tärkeämmiltä asioilta? 

Armon 
virvoittava kosketus

Omia valintoja ja ajankäyttöä tar-
kastellessa ei voi välttyä kokemas-
ta epäonnistumisen ja syyllisyyden 

tunteita. Aina löytyy jotain, minkä 
olisi voinut tehdä toisin. 

Merkityksellistä on, jääkö voi-
vottelemaan menneitä vai katuu-
ko, pyytääkö anteeksi ja jatkaako 
eteenpäin pyrkien ottamaan aiem-
masta opiksi ja elämään rakastaen 
Jumalaa, lähimmäisiä ja itseään. 

Kun ymmärtää, että tarvit-
see itse armoa eli ansaitsematon-
ta rakkautta ja anteeksiantoa niin 
Jumalalta kuin ihmisiltä, voi ol-
la helpompi olla armollinen myös 
muille. 

Kun opimme menneisyydestä ja 
koemme armon virvoittavan koske-
tuksen, voimme katsoa elämääm-
me uusin silmin. Voimme pyytää 
Jumalalta johdatusta matkallem-
me, olla toistemme matkakumppa-
neina ja rukoilla viisautta psalmin 
kirjoittajan sanoin: ”Opeta meille, 
miten lyhyt on aikamme, että sai-
simme viisaan sydämen.”

Essi Lyytinen

Valintojen äärellä

Sururyhmä 
läheisen menettäneille. 

Surun ja ajatusten jakamista, 
hartaus ja pieni tarjoilu. 

Kokoontumiset joka toinen 
torstai 22.9. –17.11. klo 13 

Roihuvuoren kirkon 
kerhosiivessä.

Ilmoittautumiset 
pastori Anja Nurmiselle, 

p. 050 409 3036. 
Toisena vetäjänä 

Nanna Pohjalainen.

Ti 13.9. klo 18.30
Kasvokkain kuoleman 
kanssa – saattohoidosta 
ja surusta
Kirsti Aalto, 
sairaalasielunhoidon- 
johtaja (eläkkeellä)

Ti 11.10. klo 18.30
Lapsen suru
Mare Kinanen, 
erityisnuorisotyönohjaaja

Ke 26.10. klo 18.30
Lauluja surun keskellä
yhteislauluilta
Hannele Filppula, 
kanttori

ke 2.11. klo 18.30 
Milloin tarvitsen 
ja miten teen 
testamentin
Lauri Kopponen, 
lakimies

Surun kohdatessa 
-luentosarja
Roihuvuoren kirkolla

Kuvaaja, onk tiedossa?

Lähetti

Ulla Tuovinen lähtee 
Roihuvuoresta 
Hongkongiin 

Tim
o Pekka Kaskinen

Pixabay

Ulla Tuovinen on tuttu näky Roihuvuoren kirkossa niin osallistujana kuin mes-
suavustajanakin.

Roihuvuorelainen musiikin mais-
teri Ulla Tuovinen lähtee Suomen 
Lähetysseuran kirkollisen työn 
koordinaattoriksi Hongkongiin. 
Työhön kuuluu matkoja eri puo-
lille Kiinaa ja Taiwania.  Uudes-
sa tehtävässään hän saa työtove-
reikseen Roihuvuoren seurakun-
nan molemmat nimikkolähetti-
perheet, Leppäset Hongkongissa 
ja Kääriäiset Taiwanilla 

– Mielenkiintoista, jännittä-
vää, kuvailee Ulla Tuovinen tun-
nelmiaan. 

Tuovinen sai toukokuussa 
kuulla uudesta pestistään. Hän 
on työskennellyt kirkkomusiikin 
kouluttajana Kirkon koulutus-
keskuksessa Järvenpäässä. Hä-
nen tehtäviinsä on kuulunut tu-
kea koulutuksella seurakuntien 

hengellisen työn tekijöitä kuten 
pappeja ja kanttoreita. 

Kiinaan opiskelemaan  

Tuovinen on kotoisin Joroisista 
Savosta. Hän on työskennellyt 
kanttorina Kotkassa, Ristiinas-
sa ja Kuusankoskella sekä musii-
kin asiantuntijana kirkkohalli-
tuksessa. Nyt edessä ovat uudet 
haasteet, muun muassa manda-
riininkiinan opiskelu. 

– On mielenkiintoista alkaa 
opiskella kieltä, jonka rakenteis-
ta ei tiedä mitään. Tekee mieli 
katsoa asioita uudesta näkökul-
masta! 

Marjatta Kosonen ja 
Timo Pekka Kaskinen
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ta pantata evankeliumia, sen jaka-
minen motivoi minua nytkin lähte-
mään, kertoo Petteri.

Anulle merkittävintä on saada 
Raamattu käännettyä evenkiksi. Si-
tä kautta syvenevät evenkien suhde 
paitsi uskon asioihin, myös omaan 
kieleen ja kulttuuriin.

– On tärkeää lukea Raamattua 
omalla äidinkielellään, joka on se 
syvin tunnekieli. Ajattele, jos meil-
lä ei olisi Raamattua suomeksi vaan 
se pitäisi lukea ruotsiksi tai englan-
niksi.

– Alkuperäiskansoissa on jota-

– Ethän mene pääovesta, kuistin 
lattia on vastamaalattu. Tule täältä 
mutta varo, tässä ei ole vielä portai-
ta, huolehtii Petteri  ovelta.

Petteri on kutsuttu Irkutskin 
kaupunkiin Siperiaan palvelemaan 
pappina paikallista Inkerin kirkon 
seurakuntaa. Teologi Anu on mu-
kana Wycliffe Raamatunkääntäjien 
projektissa, jossa käännetään Raa-
mattua evenkiksi. Evenkit ovat yk-
si Siperian alkuperäiskansoista ja 
pieni vähemmistö Venäjällä. Anu 
tarkistaa, että evenkiksi käännetty 
teksti on teologisesti oikein ja uskol-
linen alkukielille. 

Anu siis osaa muinaiskreikkaa, 
muinaishepreaa ja evenkiä, kieltä, 
josta kuulen ensimmäisen kerran.

– No onhan se haastavaa. Sain 
hiljan käännösharjoituksen. Luulin 
saavani myös venäjänkieliset oh-
jeet, mutta tuli vain evenkinkieli-
nen teksti. Ei auttanut kuin ryhtyä 
työhön.

Marjaniemestä Siperiaan
Haluatko  
tukea  
Mannermaiden 
työtä?

 
Voit liittyä Mannermaiden 
lähettäjärenkaaseen, jolloin 
saat heidän lähettikirjeensä 
tai tilata maksuttoman Wy-
cliffen Sanalla Sanoen -leh-
den. Tukea voit halutessassi 
rukouksin ja taloudellisesti. 

Lähetä nimesi, osoitteesi 
ja mahdollinen sähköposti-
osoitteesi joko sähköpostit-
se osoitteeseen mannermai-
den.rengas@gmail.com tai 
info@wycliffe.fi tai postitse 
osoitteeseen Wycliffe Raa-
matunkääntäjät ry, Yliopis-
tonkatu 58 B, 33100 Tampe-
re. Muistathan kertoa, liityt-
kö lähettäjärenkaaseen vai 
tilaatko lehden.

Lämmin kiitos tuestasi!

Tim
o Pekka Kaskinen

Anu ja Petteri Mannermaa ovat odottaneet pitkään lähtöä takaisin Venäjälle. – On ihanaa päästä takaisin, huokaa Anu.

Ihmisillä oli 
paljon kysmyksiä 
kristinuskosta, 
keskustelut kääntyivät 
helposti siihen.

Tapaan marjaniemeläiset Anu ja Petteri Mannermaan kotonaan keskellä remonttia. 
Trampoliinissa makoilevat 13-vuotias Aletta ja kymmenvuotias Oula. Tuuheaturk-
kinen lapinkoira tervehtii innokkaasti. Lasten äänet, koirankoppi ja omakotitalo. 
Tätä monet perheet tavoittelevat. Mutta Mannermaat muuttavat pian Siperiaan. 
Niin, Siperiaan.

Ensin Pietariin

Ensimmäisen vuoden Mannermaat 
asuvat Pietarissa. Petterin on opis-
keltava lisää kieltä, jotta saa työlu-
van. Anu jatkaa jo Suomessa aloitta-
maansa käännöstyötä. Mukaan läh-
tevät kaksi nuorinta lasta, Aletta ja 
Oula. Kolme vanhinta lasta Kaner-
va, Ukko ja Lumi jäävät Suomeen, 
joista enää pian 18 vuotta täyttävä 
Lumi on alaikäinen.

– Meillä on kaikilla luottavainen 
olo, lapset varmasti pärjäävät. Ja en-
simmäisen vuoden olemme lähellä 
Pietarissa, Anu sanoo.

Mannermaat ovat olleet Siperi-
assa aiemminkin, Ulan-Udessa, joka 
on lähellä Irkutskia. Petteri teki us-
kontotieteellistä tutkimusta ja työs-
kenteli seurakunnassa. Siitä on kah-
deksan vuotta.

– Ihmisillä oli paljon kysmyksiä 
kristinuskosta, keskustelut kään-
tyivät helposti siihen. Olisi rikollis-

kin omaleimaista, heillä on ikään 
kuin rauhallinen tila ympärillään, 
Anu jatkaa.

Viime hetken viive

Istuessani Mannermaiden keittiös-
sä, jossa on tilaa lapsille, heidän ka-
vereilleen, koiralle, remontille ja toi-
mittajalle, kaikille yhtaikaa, ajattelen 
kuvauksen sopivan heihin itseensä. 
Mikään ei tunnu horjuttavan paris-
kunnan rauhaa ja luottamusta ylös-
päin, paitsi keskenjäävä remontti  ja 
sekin vain Anua. Onneksi vuokralai-
set ovat jo tiedossa.

Myöhemmin kuulen Petteril-
tä, että Pietarista katsottu vuok-
ra-asunto peruuntui vain muutama 
päivä ennen lähtöä. Huolen sijaan 
saan vastaani leveän hymyn.

– Lähtö venyy viikolla mutta eh-
kä tämä on johdatusta, jospa saam-
me sopivamman asunnon, niin mi-
nä uskon.

Misku Välimäki
Lisätietoa 
raamatunkäännöstyöstä:  
www.wycliffe.fi
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Roihuvuoren seurakunnassa mo-
nia piirejä tai iltoja ohjaa vapaaeh-
toinen joko yksin tai yhdessä seura-
kunnan työntekijän kanssa, messuja 
valmistelevat vapaaehtoisista koos-
tuvat messuryhmät, Laajasalon kir-
kon aulakahviota pyörittävät sun-
tioiden kanssa vapaaehtoiset päi-
vystäjät ja suurempiin projekteihin, 
kuten näytelmiin, näyttelyihin ja ta-
pahtumiin, osallistuu yleensä suuri 
joukko vapaaehtoisia. 

Vapaaehtoistyöntekijät ovat 
seurakunnalle mittaamattoman 
arvokkaat, ilman heitä jäisi moni 
asia tekemättä ja moni ajatus syn-
tymättä.

Vapaaehtoisten  
panos kasvaa

Kirkon resurssien vähetessä vapaa-
ehtoisten panos kaikissa seurakun-
nissa kasvaa. Yhä enemään ideoi-
daan ja tehdään yhdessä, etsitään, 
löydetään ja toteutetaan. Roihuvuo-
ren seurakunta tervehtii kehitystä 
ilolla. Jo oli aikakin!

Käytännössä se tarkoittaa uusien 
toimintamallien luomista ja uusien 
työkalujen käyttöönottoa. Työ on 
vasta alussa, mutta pidemmällä ai-
kavälillä vapaaehtoiset kantavat yhä 
enemmän vastuuta ja heille tarjo-
taan paremmin ja systemaattisem-
min koulutusta tehtäviinsä.

Vapaaehtoistyo.fi  
tärkeä työväline

Merkittävä työväline vapaaehtois-
ten rekrytointiin ja tietojen rekis-
teröintiin on vapaaehtoistyo.fi-pal-
velu, joka tunnetaan myös nimellä 

Suurella Sydämellä. Sivusto osoit-
ti hyödyllisyytensä syksyllä 2015 ti-
lanteessa, jossa Roihuvuoren seu-
rakunta tarvitsi akuutisti runsaas-
ti vapaaehtoisia. 

Helsingin kaupunki perusti Laa-
jasaloon hätämajoitustilan turva-
paikanhakijoille vain vuorokauden 
varoitusajalla ja kutsui seurakun-
nan apuun etsimään vapaaehtoi-
sia ja koordinoimaan vapaaehtois-
työtä. Vapaaehtoistyo.fi-sivuston il-
moituksen kautta vapaaehtoisia saa-
tiin muutamassa päivässä 122. Niin 
paljon, ettei kaikille ollut tarjota he-
ti tehtäviä. 

Sivuston kautta tulleiden vapaa-
ehtoisten taustat ja iät vaihtelivat. 
Oli nuoria aikuisia, keski-ikäisiä ja 
eläkeläisiä, seurakunnan alueel-
la asuvia ja kauempaa tulevia. Oli 
kirkkoon kuuluvia ja kirkkoon kuu-
lumattomia, suomalaisia ja ulko-
maalaistaustaisia. Joillakin oli va-
paaehtoistöistä kokemusta, toisilla 
ei lainkaan.

Vaikka viime syksyn tilanne, 
”turvapaikanhakijabuumi”, oli ai-
nutlaatuinen eli monilla oli tarve 
auttaa kohdistetusti juuri tietyssä 
asiassa, osoitti Vapaaehtoistyo.fi-si-
vusto tavoittavansa ihmiset nopeas-
ti ja laajasti. Erityisesti nuoremmat 
löytävät tehtävät helposti, koska he 
käyttävät paljon internetin haku-
palveluita.

Vapaaehtoistyo.fi on myös tie-
dotuskanava ja sähköinen vapaa-
ehtoistyöntekijöiden rekisteri. Jos 
kaikki seurakunnan vapaaehtoiset 
tai vaikka vain tietyt vapaaehtoi-
set halutaan kutsua koolle, voi si-
vuston kautta lähettää kaikille yh-
teisen sähköpostin tai tekstiviestin. 

Tämän takia Roihuvuoren seura-
kunta siirtää pikkuhiljaa kaikkien 
vapaaehtoistensa tiedot palveluun, 
jossa ne ovat turvallisessa tallessa 
niiden nähtävillä, joilla on palve-
luun tunnukset.

Mihin kutsutaan  
erityisesti nyt

Tällä hetkellä vapaaehtoisille on eri-
tyisesti tarvetta Roihuvuori Wor-
ship -illoissa (ks. juttu tällä aukea-
malla) sekä raamattunäytelmissä, 
joita aletaan esittää kirkoissamme 
(ks. keskiaukeaman juttu). Vapaaeh-
toisia tarvitaan kuitenkin jatkuvas-
ti monenlaisissa tehtävissä. Seura-
kunta on myös avoin uusille ehdo-
tuksille eli jos sinulla on jokin va-
paaehtoistyöhön nojaava idea, kuu-
lemme siitä mielellämme. Kaikkea 
ei kuitenkaan ole mahdollista heti 

toteuttaa, mutta ajatuksia voi tuoda 
kypsymään sopivaa hetkeä varten.

Vapaaehtoistyöasioissa voit Laa-
jasalon alueen puolella ottaa yhteyt-
tä pappi Arja Vaulakseen, arja.vau-
las@evl.fi, p. 09 2340 5756 ja Roihu-
vuoren alueen puolella pappi Anja 
Nurmiseen, anja.nurminen@evl.fi, 
09 2340 5736.

Käy myös kurkkaamassa vapaa-
ehtoistyo.fi-sivuilla, mitä tehtäviä 
seurakunnalla on tarjolla.

Tervetuloa mukaan luomaan yh-
dessä tulevaisuuden kirkkoa!

Misku Välimäki

Roihuvuori Worship syntyi halusta 
koota saman katon alle erilaisia, eri-
kielisiä ja eri-ikäisiä kristittyjä ru-
koilemaan ja laulamaan yhdessä. Il-
loissa on vapaus istua tai seistä, ko-
hottaa kädet tai olla kohottamat-
ta tai vaikka tanssia. Jokainen saa 
viipyä Jumalan läsnäolossa luonte-
vaksi kokemallaan tavalla. Illat täy-

dentävät Roihuvuoren seurakunnan 
muita rukous- ja ylistystilaisuuksia.

Mitä illoissa tapahtuu

Illoissa vuorottelevat musiikki, ru-
kous ja raamatunluku. Paino on ru-
kouksessa ja musiikissa eikä sen 
vuoksi puheita tai opetusta ole. Esi-

rukouspisteille voi jättää omat ru-
kouspyynnöt, joiden puolesta ru-
koillaan yhteisesti, tai pyytää henki-
lökohtaista rukousta paikan päällä. 

Worship-bändi koostuu vapaa-
ehtoisista soittajista ja laulajista. 
Instrumentteina on käytetty muun 
muassa pianoa, viulua, kitaraa, 
rumpuja, bassoa ja saksofonia. Lau-
lut edustavat hengellisen musiikin 
eri genrejä. Viime kevään bändiä 
johti Petteri Mannermaa. Petterin 
lähdettyä elokuussa lähetystyöhön 
musiikkia luotsaa Fiona Chow.

Roihuvuori Worshipiin ovat ter-
vetulleita kaikenikäiset. Lapsille on 
pyhäkoulumaista ohjattua ohjel-
maa, ja heitä ohjaa vapaaehtoinen.

Tehtäviä tarjolla

Kutsumme kaikkia seurakuntalai-
sia mukaan toteuttamaan Roihu-
vuori Worshipia. Englannin kie-
len taito on eduksi, mutta ei vält-
tämätön. Vapaaehtoisia tarvitaan 
worship-bändiin, äänentoistoon ja 
muuhun tekniikkaan, lasten ohjaa-
miseen sekä rukoustehtäviin ja raa-

matunlukuun. Jokaisella osa-alueel-
la on oma tiiminvetäjänsä, joka oh-
jeistaa tehtävissä ja huolehtii siitä, 
että joka illalle on tarvittavat vapaa-
ehtoiset.

Illat ovat kerran kuukaudessa 
torstaisin klo 18.30 Roihvuoren kir-
kolla: 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12. Ti-
laisuus kestää reilun tunnin. Vapaa-
ehtoisten kannattaa varata valmis-

tautumiseen puolesta tunnista tun-
tiin tehtävästä riippuen.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
pappi Minnamari Helaseppään, 
minnamari.helaseppa@evl.fi,  
p. 09 2340 5776.

Lämpimästi tervetuloa niin to-
teuttajaksi kuin osallistujaksi!

Misku Välimäki

Tule mukaan 
toteuttamaan  
Roihuvuori Worship -iltoja
Vuoden alussa aloitettiin kaksikieliset Roihuvuori  
Worship -illat Roihuvuoren kirkolla. Illoissa rukoillaan, 
lauletaan ja luetaan Raamattua suomeksi ja englanniksi. 
Musiikista vastaa worship-bändi. Illat nojaavat vapaa- 
ehtoisiin – ilman heitä ei Roihuvuori Worshipia olisi.  
Nyt kutsumme mukaan lisää vapaaehtoisia erilaisiin  
tehtäviin musisoijista ja laulajista esirukoilijoihin ja  
lasten leikittäjiin.

Kirkko nojaa tulevaisuudessa  
yhä enemmän vapaaehtoisiin
Roihuvuoren seurakunnalla on paljon vapaaehtoistoimintaa, ja sen merkitys ja  
laajuus kasvaa tulevaisuudessa. Kutsumme juuri sinua mukaan löytämään  
omannäköisesi tehtävän ja samalla vaikuttamaan tulevaisuuden seurakunnan 
muotoutumiseen.

Vapaaehtoiset 
ovat seurakunnalle 
mittaamattoman 
arvokkaat.

Pixabay
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Lasten kanssa  
draamaryhmään

Tammisalolainen kolmen lapsen äiti Anne Panigrahi-Herler nauttii luovasta tekemisestä, kuten  
kirjoittamisesta, musiikista ja draamasta. Roihuvuoren kirkolla syksyllä aloittava draamaryhmä on  
kuin hänelle räätälöity, sillä Raamatun aiheet ovat läheisiä ja lapsetkin ovat tervetulleita ryhmään mukaan.

Anne Panigrahi-Herler on juuri 
kuljettanut tyttöjä kouluun ja lä-
hettänyt viisihenkisen perheensä 
jäsenet matkaan eri puolille Hel-
sinkiä. Hän istahtaa Tammisalon 
kirkon eteisaulaan ja katsoo ympä-
rilleen.

– Tämä Tammisalon kirkko on 
minulle rakas paikka. Nuorin tyt-
täreni kastettiin täällä. Minut on 
kastettu Roihuvuoren kirkossa, hän 
kertoo.

Monikulttuurinen  
perhe 

Asiat olisivat voineet mennä toisin-
kin. Annen isä Par Panigrahi on 
kotoisin Intiasta. Hän tapasi tule-
van vaimonsa Aunen yli 40 vuot-
ta sitten.

Pariskunta asui pitkään Uru-
guayssa. Senkin jälkeen työ on kul-
jettanut   Par Panigrahia ympäri 
maailmaa. Anne on asunut suurim-
man osan elämästään Tammisalos-
sa. Sinne muutti hiljattain myös hä-
nen sisarensa Sonja. 

Monikulttuurisuus on luonte-
va osa suvun elämää. Par Panigra-
hi puhuu sujuvasti seitsemää kieltä. 

– Hän tulee kaikkien kanssa toi-
meen, missä ikinä hän kulkeekin. 
On ihmeellistä nähdä, miten hel-
posti hän saa yhteyden erilaisiin 
ihmisiin, Anne kertoo.

Isoisän, dadan, intialainen pe-
rintö näkyy lastenlasten nimissä. 
Jokaisella on yksi intialainen nimi: 
12-vuotiaan Juliuksen nimi Sunil 
viittaa Jumalaan, yhdeksänvuo-
tiaan Sennyn nimi Sushila tarkoit-
taa aurinkoista ja viisivuotiaan El-
lenin nimi Sonali kertoo kultakim-
paleesta.

Annen puoliso Casper Herler 
on kotoisin Vaasasta, ja hänen äi-
dinkielensä on ruotsi. Hän kuuluu 
ruotsinkieliseen Matteuksen seu-
rakuntaan.

Lapset ymmärtävät ruotsia hy-
vin. He käyvät kuitenkin suomen-
kielistä koulua. 

Panigrahi-Herlerin perheessä 
eletään lapsiperheen vilkasta elä-
mää. Arjessa risteillään koulujen 
ja harrastusten välillä. Viikonlop-
puisin lähdetään ulkoilemaan lä-
hiympäristöön, vaikkapa Mustik-
kamaalle.

– Tunnen Tammisalossa asuvat 
perheet aika hyvin. Siitä on paljon 
apua. Jos näen, että toisen perheen 
lapsi leikkii vaikka liian lähellä ka-
navan rantaa, menen tomerasti pai- Syksy on mahdollisuus aloittaa jotain uutta. Anne ja Julius, Senny ja Ellen lähtevät yhdessä Roihuvuoren seurakunnan draamaryhmään.

 Tim
o Pekka Kaskinen
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Lasten kanssa  
draamaryhmään

Musiikkinäytelmä Kalastajat al-
kaa Gennesaretin järven rannal-
ta. Pietari ystävineen on kalas-
tanut koko yön, mutta saalis on 
ollut kehnonlainen ja tunnelma 
sen mukainen. Yllättäen rannal-
le saapuu mies, joka esittää ka-
lastajille kutsun. Seuratkaa mi-
nua, niin minä teen teistä ihmis-
ten kalastajia. 

Näytelmän ohjauksesta vas-
taa Matias Nyman ja apulais- 
ohjauksesta Rosa Nyman. Sen 
on evankeliumien pohjalta käsi-
kirjoittanut Anna-Mari Kaski-
nen, joka vastaa myös laulujen 
sanoituksista. Laulut on säveltä-
nyt Tommi Kalenius. Musiikin 
ovat sovittaneet Teri Mantere ja 
Matteus Mykkänen. Koreogra-
fioista vastaa ja tanssit ohjaa Sa-
ri Perttu.

Näytelmää on aikaisemmin 
esitetty Vivamon Raamattuky-
lässä Lohjalla. Nyt se sovitetaan 
ensimmäistä kertaa sisätiloihin, 
Roihuvuoren kirkkoon.

Tervetuloa  
kaikenikäiset

Mukaan kutsutaan kaikenikäi-
siä, lapsista ikäihmisiin. Aikai-

sempaa näyttelijänkokemusta ei 
tarvita, sillä tehtäviä on tarjolla 
monenlaisia. Joihinkin rooleihin 
sisältyy lauluja ja tansseja. Myös 
käytännön tehtäviin kuten lavas-
tukseen ja puvustuksen hoitami-
seen tarvitaan auttavia käsiä.

Harjoituksia pidetään keski-
määrin kerran viikossa syyskuul-
ta marraskuun puoliväliin.

Harjoituksiin sisältyy äänen- 
avausharjoituksia ja kehonhuol-
toa. Tarkempi harjoitusaikataulu 
selviää ensimmäisessä kokoon-
tumisessa Roihuvuoren kirkol-
la torstaina 15. syyskuuta klo 18. 
Siellä esitellään näytelmä ja vas-
tuuhenkilöt.

Jos haluaisit tulla mukaan 
mutta et pääse tuona päivänä, 
voit lähettää sähköpostia An-
na-Mari Kaskiselle osoitteeseen 
annamari.kaskinen@gmail.com. 
Hän koordinoi esityksiä Roihu-
vuoren seurakunnassa.

Tammisalolainen kolmen lapsen äiti Anne Panigrahi-Herler nauttii luovasta tekemisestä, kuten  
kirjoittamisesta, musiikista ja draamasta. Roihuvuoren kirkolla syksyllä aloittava draamaryhmä on  
kuin hänelle räätälöity, sillä Raamatun aiheet ovat läheisiä ja lapsetkin ovat tervetulleita ryhmään mukaan.

kalle ja kutsun hänet pois. Meidän 
vanhempien on myös hyvä olla yh-
teydessä keskenämme, Anne Pa-
nigrahi-Herler kertoo.

Kristillisen kasvatuksen 
tulee olla luontevaa

Rakkaus lapsiin kulkee suvus-
sa. Annen äiti Aune Panigrahi on 
koulutukseltaan diakoni. Aikanaan 
hän työskenteli Roihuvuoren seu-
rakunnassa ja piti pitkään yhdessä 
Satu Helohongan kanssa pyhäkou-
lua seurakunnan tilassa Laajaran-
nassa. Välillä pyhäkoulua pidettiin 
Roihuvuoren kirkolla. Pieni Anne 
kulki usein mukana ja toimi äidin 
apuopettajana.

– Äitini on aina ollut huolehti-
va ja omistautunut lapsille täydes-
tä sydämestään. 

Tänään Anne lukee kolmel-
le lapselleen Juliukselle, Sennylle 
ja Ellenille saman iltarukouksen, 
jonka äiti aikanaan hänelle opetti.

– Kysyin Sennyltä, tietääkö hän, 
lukevatko myös hänen kaverinsa il-
tarukoukset. Senny ei tiennyt. On-
kohan niin, että kodeissa ei enää 
anneta lapsille kristillistä kasva-
tusta samalla tavalla kuin ennen? 
hän pohtii.

Anne Panigrahi-Herler arvostaa 
tapaa, jolla hänen äitinsä välitti us-
koa eteenpäin omille lapsilleen.

– Itsekin ajattelen, että kristil-
lisen kasvatuksen tulisi kodissa ol-
la turvallista ja luontevaa.  Se ei saa 
olla pakkopullaa eikä sitä kannata 
tuputtaa. Parhaimmillaan se antaa 
turvallisen pohjan koko elämälle.

Anne on käynyt lasten kanssa 
Tammisalon kirkolla Tammenter-
hokirkossa.

– Arvostan sitä, että seurakun-
nalla on toimintaa kodin lähellä. 
Välillä olisi mukavaa kokoontua 
toisten vanhempien kanssa kirkol-
le vaikka juttelemaan lasten kasva-
tukseen liittyvistä kysymyksistä, 
sanoo Anne.

Musiikkia ja  
joulukuvaelmia

Kodin perintönä kulkee musiik-
ki. Aune-äiti on ollut innokas lau-
lamaan, ja hän lauloi myös lapsille. 
Anne aloitti jo varhain pianonsoi-
ton, ensin musiikkiopistossa, sitten 
konservatoriossa. Hän lauloi myös 

kanttori Hannele Filppulan johta-
massa kuorossa. 

Jo ennen kuin hänellä oli omia 
lapsia, hän päätti antaa lapsilleen 
mahdollisuuden iloita musiikin 
lahjasta. Lapset vietiin heti mus-
kariin. Nyt Julius soittaa pianoa 
ja molemmat tytöt viulua. Senny 
opiskelee Itä-Helsingin Musiik-
kiopistossa Géza Szilvayn ryh-
mässä.

– Minulla oli  lapsena vuosien 
ajan tapana tehdä perheelle joulu-
kuvaelma, jossa esitin itse kaikki  
jouluevankeliumin roolit Mariasta 
ja Joosefista enkeliin ja paimeniin, 
ainoastaan Jeesus-lapsi oli nukke, 
Anne Panigrahi-Herler nauraa. 

– Kuvaelmaan kuului myös lau-
luja, joita lauloin ja säestin pianol-
la. Jatkoin tätä luomaani perinnet-
tä teinivuosiin saakka. Sitten aloin 
elää gospelnuoruutta. Soitin ja lau-
loin innolla gospel-lauluja. Kun 
lapseni vielä vähän kasvavat, hekin 
saavat oppia ne laulut.

Unelmia arjesta, joka 
jatkuisi mahdollisimman 
pitkään

Anne Panigrahi-Herler on koulu-
tukseltaan valtiotieteen maiste-
ri, pääaineena sosiaalipsykologia. 
Hän on työskennellyt muun muas-
sa Espoon kaupungin henkilöstö-
hallinnossa. Välillä hän opiskeli 
liikunnanohjaajaksi ja ryhtyi vetä-
mään lasten jumppaa Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton paikallis-
osastossa.

Kirjottaminen on aina kiinnos-
tanut Annea. Runoja syntyy koko 
ajan, myös alan opinnot kiinnosta-

Monikulttuurisuus on 
luonteva osa suvun 
elämää.

Anne lukee lapsilleen 
saman iltarukouksen, 
jonka äiti aikanaan 
hänelle opetti.

Jo ennen kuin Annella 
oli omia lapsia, hän 
päätti antaa lapsilleen 
mahdollisuuden iloita 
musiikin lahjasta.

Mikä näytelmä?

Käsikirjoit-
taja Anna-
Mari Kaski-
nen ja ohjaaja 
Matias Nyman 
kutsuvat sinut 
mukaan teke-
mään kirkko-
draamaa.

jossa valmistetaan esitys Raamatun 
kertomuksesta, hän kiinnostui he-
ti. Etenkin, kun lapset ovat terve-
tulleita mukaan.

Suunnitelmissa on, että Julius, 
Senny ja Ellen aloittavat draama-
harrastuksen syyskuussa yhdessä 
äidin kanssa. Draaman kautta lap-
setkin oppivat luontevasti Raama-
tun kertomuksia.

Anna-Mari Kaskinen

vat. Parhaillaan hän toimii vapaa-
na kirjailijana ja tekee tutkimustyö-
tä kotoa käsin. Näin on mahdollis-
ta olla mahdollisimman paljon läs-
nä lasten elämässä.

Kun Anne miettii tulevaisuutta, 
hän ei katso kovin kauaksi.

– Toivon, että arki voisi jatkua 
tällaisena mahdollisimman pit-
kään. Vanhempani ja sisareni asu-
vat lähellä ja osallistuvat perheen 
elämään. Kaikki lapset ovat vie-
lä ympärillä, ja saan seurata lähel-
tä heidän kehittymistään. Jonain 
päivänä tulevaisuudessa ehkä saan 
lapsenlapsia, hän hymyilee.

Uusi draamaryhmä  
Roihuvuoren kirkolla 
kiinnostaa

Anne Panigrahi-Herler kertoo jo 
pitkään toivoneensa, että voisi liit-
tyä johonkin draamaryhmään. Kun 
hän kuuli, että Roihuvuoren kirkol-
la alkaa syksyllä kokoontua ryhmä, 

Anne Panigrahi-Herler on opettanut lapsuutensa iltarukouksen myös omille lapsil-
leen ja pitää kodin kristillistä kasvatusta arvokkaana perintönä.
– Parhaimmillaan se antaa turvallisen pohjan koko elämälle.

Seuratkaa minua, 
niin minä teen teistä 
ihmisten kalastajia. 

Tim
o Pekka Kaskinen
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UUTTA:  
Perhetupa  
Laajasalon kirkolla  
maanantaisin klo 9.30–11
Avoin kohtaamisen ja yhdessä toimimi-
sen paikka lapsiperheille. Perhetuvassa 
voi tavata muita vanhempia ja lapsia  
sekä viettää yhteistä aamupäivää.

Vauvaolkkari
esikoisvauvaperheille 
Laajasalon kirkolla 
ti klo 9.30–11

Rudolfin  
puuhaperhekerho 
leikkipuisto Rudolfissa 
to klo 9.30–11

Muskari- 
perhekerhot
perjantaisin  

Tammisalon kirkolla  
klo 9.30–11 

ja Laajarannassa  
klo 10–11.30

Muskariope Laura käy  
laulattamassa 

 ja leikittämässä 
Tammisalon kerhon 
aluksi ja Laaja- 
rannan kerhon  
lopuksi.

Tiedustelut perhe-  
ja päiväkerhoista  

lapsityön vastaava  
Päivi Meriläiseltä,  

p. 050 3801 567,  
paivi.merilainen@evl.fi

Pärskeitä

Laajasalolainen Johanna Soini on 
kolmen lapsen äiti. Kirkon kasva-
tustyö on hänelle tuttua sekä päi-
vä- että iltapäiväkerhosta. Johan-
nalle seurakunnan iltapäiväkerho 
oli luonteva valinta.

– Tyttäreni Santran kokemus 
Laajarannan päiväkerhosta oli hy-
vä ja kuulimme hyvää kirkon ilta-
päiväkerhosta. Vähän pelkäsimme 
tienylitystä Laajasalon alakoulus-
ta kirkolle, mutta pienellä harjoit-

telulla se sujui eikä tullut yhtäkään 
vaaratilannetta, iloitsee Johanna.

Hartaus ja  
ruokalaulu jees

Aluksi Santraa vähän jännitti, saa-
ko hän uusia kavereita ja ovatko oh-
jaajat kilttejä. Kerhossa oli kuiten-
kin myönteinen, energinen ja tur-
vallinen ilmapiiri.

– Täällä leikitään, voi lukea kir-

Koulun jälkeen ”iltapäiväkotiin”
Laajasalon kirkon käytävillä kaikuvat taas lasten  
äänet, kun ekaluokkalaiset rientävät koulusta ilta- 
päiväkerhoon. Neljään asti kestävää kerhoa voi  
kutsua iltapäiväkodiksi. Se on turvallinen paikka,  
jossa on läsnäolevat aikuiset.

Topi Soini aloitti tänä syksynä 24 muun ekaluokkalaisen kanssa iltapäiväkerhon Laajasalon kirkolla. 
Kerho on eka- ja tokaluokkalaisille sekä erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille. Tänä vuonna ekaluok-
kalaisia on kuitenkin niin paljon, ettei paljon muita mahdu mukaan.

Santra Soini aloitti toisen luokan eikä enää käy iltapäiväkerhossa. 

Aluksi Santraa jännitti 
ovatko ohjaajat kilttejä.

jaa ja jossain vaiheessa tulee väli-
pala. Ja sit saa taas leikkiä ja men-
nään ulos. Ollaan hartaudessa, lau-
letaan ruokalaulu ja rukoillaan. Ne 
on jees, kertoo nyt jo tokaluokkalai-
nen Santra.

– Mä olen tykännyt tehdä hama-
helmiä, leikkiä legoilla ja askarrella. 
Mä halusin tulla tänne. Kerhon vä-
lipalat ovat aina hyviä ja synttäreillä 
saa valita välipalan, hän jatkaa.

Johanna-äiti on luottavaisin 
mielin, kun kuopus Topias aloit-
taa koulun ja samalla iltapäiväker-
hon. Kerhossa luodaan turvallisuut-
ta puuttumalla napakasti ja oikeu-
denmukaisesti ongelmatilanteisiin 
ilman draamaa sekä tekemällä yh-
teistyötä kodin kanssa. 

– Pidän lasten osallisuudesta ja 

osallistamisesta kirkon toimintaan, 
kuten erilaisiin kirkkohetkiin. Sant-
ra oli mukana vanhusten hartaus-
hetkissä sekä toteuttamassa Sibeli-
us-näytelmää, sanoo Johanna.

Opi tunnistamaan  
kaksoset

Tänä lukuvuonna lähes kolmekym-
mentä ekaluokkalaista viettävät ar-
ki-iltapäivät Laajasalon kirkolla. 
Heidän joukossaan on Santran pik-
kuveli, Topias. Hänellä ei ole vielä 

sanottavaa iltapäiväkerhosta, mutta 
hän hymyilee lämpimästi. Isosisko 
antaa ohjeeksi oppia tunnistamaan 
toisistaan lastenohjaajat, identtiset 
kaksoset Marika ja Maaki. Se on 
hyvä ohje.

Opetellaan muutenkin tunte-
maan toinen toisemme täällä Laa-
jasalon iltapäiväkodissa. Kodil-
ta se meistä ohjaajistakin tuntuu, 
kun häärimme essut päällä val-
mistamassa välipalaa ja luotsaa-
massa lapsia: ”Välipalalle… Siivo-
taan omat jäljet… Lähdetään kaik-
ki ulos…!”

Tervetuloa arki!

Margit ”Maaki” Pulkkinen

Periodipyhäkoulu
on tarkoitettu 4–10-vuotiaille lapsille, ja se kokoontuu neljänä  
sunnuntaina. Näihin kertoihin sisältyy yksi yhteinen perhemessu.

Pyhäkoulussa opitaan, rukoillaan, lauletaan ja  
askarrellaan turvallisten ja kokeneiden ohjaajien 
kanssa.

Laajasalon kirkolla klo 12–13 sunnuntaisin  
11.9., 18.9., 25.9. ja 2.10. 
Viimeisellä kerralla (2.10.) osallistumme  
perhemessuun.

Roihuvuoren kirkolla klo 10–11 sunnuntaisin 
27.11., 4.12., 11.12. ja 18.12. 
Ensimmäisellä kerralla (27.11.) osallistumme  
perhemessuun.

Ilmoittautumiset: Nina Haddadin,  
nina.haddadin@evl.fi, p. 050 380 1519.

Perhekerhot

M
argit Pulkkinen
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Laituriwww.laajaranta.fi

NUORISOT YÖ  
Nuortenilta 

perjantaisin klo 18-23
laajaranta (Humalniementie 15)

arkkikirkko 
joka kuun 1. keskiviikko klo 18

roihuvuoren kirkko

isoskoulutus
 

keskiviikkoisin klo 18-19.30
laajaranta (humalniementie 15)

nuoret ja nuoret aikuiset
joka kuun 2. sunnuntai klo 17-19

laajasalon kirkko

PARKKI

LEIRIT 
2016

kokkikerho   ma,to 16.30-18, ti 16-17.30 laajaranta
sählykerho   ti 16-17 Tahvonlahden ala-aste

kaakaoklubi   ke 15.30-17 Roihuvuoren kirkko
sählykerho   to 16-17 Porolahden ala-aste

ISKO-leiri   23.-25.9. Lekholmen
tyttö- ja poikaleiri   14.-16.10. lohiranta

mnf   18.-20.11. turku
blaze!-leiri   2.-4.12. lohiranta

Varhaisnuoret

BLAZE!

isko 1&2

syksy

Marko “Make” Anttila
nuorisotyönohjaaja
marko.anttila@evl.fi

050 384 9055

Markus “Rambo” ek
nuorisopastori

markus.ek@evl.fi
050 380 1539

saila lavonen
nuorisotyönohjaaja
saila.lavonen@evl.fi

050 353 7979

ESSI LYYTINEN
SEURAKUNTATEOLOGI
sari.lyytinen@evl.fi

2 0 1 6
w w w. l a a j a r a n ta . f i

jaakko “jagr” niiles
nuorisotyönohjaaja

(opintovapaalla syksy 
2016 ja kevät 2017)

Muutoksia 
nuoriso-
työssä
Nuoriso- ja rippikoulutyön 
pappi Markus ”Rambo” Ek 
jää osittaiselle opintovapaalle 
syksyn alussa ja nuorisotyön-
tekijä Jaakko ”Jagr” Niiles 
jatkaa opintovapaataan 
syyskuun alusta toukokuuhun 
2017 asti. Nuorisotyön vahvis-
tuksena jatkaa tämän kesän 
kesäteologimme Essi Lyyti-
nen. Tervetuloa remmiin, Essi! 

. Kerro jokin unelmasi.
Hypätä benji-hyppy

. Parasta kesässsä? 
Kaverit ja Ässä-mix-mehujää

. Miten kiusaamista voi ehkäis-
tä? 
Oppimalla hyväksymään toiset ih-
miset niin, ettei kukaan ole pa-
rempi kuin toinen.

. Miten voi oppia tuntemaan Ju-
malaa paremmin? 
Käymällä seurakunnan toimin-
nassa.

. Mitä usko on? 
Luottamusta johonkin suurem-
paan.

. Kuvaile millainen Jumala on 
kolmella sanalla.
Hyvä, läsnäoleva ja hyväksyvä.

. Mikä tekee ihmisen onnelli-
seksi? 
Läheiset ja läheisyys.

.  Olit extremeriparilla isose-
na, mikä tekee extremestä ext-
remen? 
Ihmiset, jotka on valmiita heittäy-
tymään uusiin kokemuksiin ja te-
kevät töitä sen eteen, että näkisi-
vät uskomattoman luonnon.

. Kysymys edelliseltä: Eroavatko 
usko ja rakkaus toisistaan? 
Eroavat. Voit kokea molempia 

10 Kysymystä nuorelle
Rosa Ceder, 17 v.

Sarjakuva

erikseen, mutta voit kokea niitä 
myös yhdessä.

. Keksi kysymys seuraavalle 
haastateltavalle.

Miten pärjäisit viikon ilman somea 
vuorilla?

Jaakko ”Jagr” Niiles

Jaakko Niiles

Konsertti
Le Saxophone Classique

Laajasalon kirkolla su 2.10. klo 18 
Uusia ja vanhoja klassikkoteoksia saksofonikvartetille.

Saksofonikvartetti Aava: Joonatan Rautiola, Samu Metsänen, 
Kalle Oittinen ja Eero Saunamäki.

Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Aavan arkisto

Tuula Hakkarainen
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Heittonuotta

Messut 
Roihuvuoren 
kirkossa
Ke 7.9. klo 18 Arkkikirkko.
Su 11.9. klo 10 Messu. Vilkkilä, 
Nurminen, Filppula.
Ke 14.9. klo 18 Iltamessu.
Su 18.9. klo 10 Messu. Helaseppä, 
Filppula,Tarja Karkulehto.
Ma 19.9. klo 19.30 Vesper. Filppula, 
Cantiamo.
Ke 21.9. klo 13 Soppakirkko. 
Helaseppä, Juvonen, Filppula. Klo 
18 Iltamessu.
Su 25.9. klo 10 Messu. Kaskinen, 
Vilkkilä, Filppula.
Ke 28.9. klo 18 Iltamessu.
Su 2.10. klo 10 Messu. Nurminen, 
Laaksonen, Filppula.
Ke 5.10. klo 18 Arkkikirkko.
Su 9.10. klo 10 Messu. Vaulas, Laak-
sonen, Niva-Vilkko. Miesyhtye.
Ke 12.10. klo 18 Iltamessu.
Su 16.10. klo 10 Messu. Laaksonen, 
Helaseppä, Filppula, Cantiamo.
Ma 17.10. klo 19.30 Vesper. Filp-
pula, Cantiamo.
Ke 19.10. klo 18 Iltamessu.
Su 23.10. klo 10 Messu. Nurminen, 
Vaulas, Filppula.
Ke 26.10. klo 13 Soppakirkko. 
Helaseppä, Juvonen, Filppula. Klo 
18 Iltamessu.
Su 30.10. klo 10 Perhemessu. Vilk-
kilä, Helaseppä, Filppula, Sonórus.
Ke 3.11. Klo 18 Arkkikirkko.
La 5.11. klo 10 Pyhäinpäivän 
messu. Helaseppä, Nurminen, 
Filppula. Klo 18 Poisnukkuneiden 
muistotilaisuus. Kamarikuoro 
Cantiamo, Tarja Karkulehto, sop-
raano, Juha Pikkarainen, basso, Kati 
Pirttimaa, urut, joht. Filppula.
Su 6.11. klo 10 Herättäjän kirk-
kopyhä ja seurat. Laaksonen, 
Kaskinen, Filppula.
Ke 9.11. klo 18 Iltamessu.
Su 13.11. klo 10 Isänpäivän messu. 
Nurminen, Filppula, Pertti Keinä-
nen.
Ma 14.11. klo 19.30 Vesper. Filp-
pula, Cantiamo.
Ke 16.11. klo 18 Iltamessu.
Su 20.11. klo 10 Tuomiosun-
nuntain messu. Saarna Jari A. 
Jolkkonen. Kaskinen, Nurminen, 
Kirsi Honkanen-Punkari, Helsingin 
Raamattukoulun Miesfoorumin 
musiikkiryhmä Musti.

Messut 
Laajasalon 
kirkossa
Su 11.9. klo 12 Gospelmessu. Laak-
sonen, Nurminen, Ek.
Su 18.9. klo 12 Vanhusten kirkko-
pyhä. Vaulas, Niva-Vilkko, Laulu-
nystävät.
Su 25.9. klo 12 Messu. Kaskinen, 
Vilkkilä, Kirsi Honkanen-Punkari.
Su 2.10. klo 12 Enkelinpäivän 
perhemessu. Helaseppä, Vaulas, 
Niva-Vilkko.
Su 9.10. klo 12 Kon� rmaatio-
messu. Vilkkilä, Laaksonen, Ek, 
Lohirannan rippileiri.
Su 16.10. klo 12 Messu. Laaksonen, 
Vilkkilä, Kirsi Honkanen-Punkari.
Su 23.10. klo 12 Lähetyspyhän 
messu. Nurminen, Vaulas, Filppula.  
Lähetyslounas.
Su 30.10. klo 12 Messu. Kaskinen, 
Helaseppä, Niva-Vilkko, Chorus 
Marinus. Mati Sinisaar Tallinnasta 
kertoo kirkkokahveilla Peetelin 
seurakunnan lastenkodin toimin-
nasta.
La 5.11. klo 16 Poisnukkuneiden 
muistotilaisuus.  Niva-Vilkko, 
Vilkkilä, tenori Ville Salonen. Pihalle 
mahdollisuus tuoda muistokynttilä.

Su 6.11. klo 12 Messu. Vaulas, Kas-
kinen, Niva-Vilkko, Laulunystävät.
Su 13.11. klo 12 Perheiden 
gospelmessu. Vilkkilä, Ek, Pertti 
Keinänen.
Su 20.11. klo 12 Tuomiosunnun-
tain messu. Kaskinen, Nurminen, 
Niva-Vilkko, Laulunystävät.

Messut 
Tammisalon 
kirkossa
Englanninkielinen messu
sunnuntaisin klo 10
International Evangelical Church 
in Finland (IEC)
Tammenterhokirkot
su 9.10. klo 15 ja su 27.11. klo 16

Periodi-
pyhäkoulu
Laajasalon kirkolla
klo 12 sunnuntaisin 11.9., 18.9., 
25.9. ja 2.10.Viimeisellä kerralla 
osallistumme perhemessuun.
Roihuvuoren kirkolla
klo 10–11 sunnuntaisin 27.11., 
4.12., 11.12. ja 18.12. Ensimmäisellä 
kerralla osallistumme perhemes-
suun. Ilmoittautumiset: 
nina.haddadin@evl.fi , 
p. 050 380 1519.

Lasten 
kirkkohetket 
Laajasalon kirkossa 
to 29.9. klo 9.30, to 27.10. klo 9.30 
ja 15.12. klo 9 ja klo 10.

Tammisalon kirkossa
ke 5.10. ja ke 23.11. klo 14.30

Konfi rmaatiot
La 8.10. Laajasalon kirkossa klo 11 
Pilistveren kon� rmaatiomessu ja 
klo 14 Kivisaaren kon� rmaatio-
messu.
Su 9.10. Laajasalon kirkossa klo 12 
Lohirannan kon� rmaatiomessu.
La 15.10 Roihuvuoren kirkossa klo 
11 Extremen kon� rmaatiomessu 
ja klo 14 Korpirauhan kon� rmaa-
tiomessu.

Musiikkia 
Roihuvuoressa
Ke 26.10. klo 18.30 Lauluja surun 
keskellä -yhteislaulutilaisuus 
srk-salissa. Filppula.
To 24.11. klo 18.30 Vanhan musii-
kin konsertti. Helsingin Konser-
vatorion ja Metropolian vanhan 
musiikin opiskelijat Timo Junturan 
johdolla.

Musiikkia 
Laajasalossa
Su 2.10. klo 18 Konsertti. Le 
Saxophone Classique. Saksofonik-
vartetti Aava: Joonatan Rautiola, 
Samu Metsänen, Kalle Oittinen 
ja Eero Saunamäki. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 e.
Su 20.11. klo 18 Konsertti. 
Chorus Marinus ja kvartetti, joht. 
Niva-Vilkko, Miesyhtye, joht. 
Heikki Varis, lauluyhtye Siniset. 
Vapaa pääsy, kolehti kuoron toi-
minnan hyväksi.

Toimintaa 
Roihuvuoren 
kirkolla
Lapsi- ja nuorisokuoro Sonòrus 
ma klo 16. Tarjolla pientä välipalaa 
klo 15.45.
Kamarikuoro Cantiamo ma klo 
18.30.
Lähetyspiiri (kerhosiipi) joka 
toinen ti klo 13, alk. 13.9.
Englanninpiiri (kerhosiipi) ti klo 
14.30, alk. 13.9.
Rukous- ja ylistysilta (kappeli) 
joka toinen ti klo 18.
Roihuvuori Worship
suomi-englanti to 15.9., 13.10., 
10.11., 8.12. klo 18.30. Lapsille 
ohjelmaa.
Evästä elämään -raamatturyhmä 
to klo 18 noin kahden viikon välein, 
alk. 29.9. Ilmoittautumiset: Lauri 
Kopponen, p. 045 6781357, 
lauri.kopponen@gmail.com
Ti klo 12.30 Päivärukoushetki 
(kappeli)
To klo 11 Kutomakerho (kerho-
siipi), Leena Reinikainen

Toimintaa 
Laajasalon 
kirkolla
Perhetupa lapsiperheille ma klo 
9.30.
Eläkeläisten kerho ma klo 13. 12.9. 
Vaulas, 19.9. Toiminnanohjaaja Ilja 
Miskala Rudolfi n vanhusten talosta, 
Niva-Vilkko, 26.9. Mero-Hiltunen, 
3.10. Heidi Koskela, 10.10. Kaskinen, 
17.10. Nanna Pohjalainen, 24.10. 
Laaksonen, 31.10. Raimo Vanninen. 

7.11. Jaana Kangas, joulukukkien 
sanomaa.14.11. Marjatta Fahlenius. 
21.11. Anneli Fanta. 28.11. Päivi 
Meriläinen ja lapsikerholaiset. 5.12. 
Laulamme kauneimpia joululau-
luja.
Vauvaolkkari esikoisvauvaper-
heille ti klo 9.30.
Ylistyskuoro ma klo 18.30.
Laulunystävät-kuoro ti klo 13.
Kirkkokuoro Chorus Marinus ti 
klo 18.30.
Raamatturyhmä mielenterveys-
kuntoutujille ti klo 13 20.9., 4.10., 
18.10., 1.11., 15.11., 29.11.
Miesten raamattupiiri joka toinen 
ti 20.9. alkaen klo 18. Tiedustelut: 
Jukka Annala p. 050 62022 tai 
Mikko Rautakorpi p. 045 184 9696.
Aamurukous ke klo 6.30.
Radiolähetyspiiri ke 7.9., 5.10., 
2.11. ja 7.12. klo 13.
Suomen Lähetysseuran lähetys-
piiri ke 14.9., 12.10., 9.11. ja 7.12. 
klo 13.
Variksen Laulukoulu ke klo 18–20, 
alk. 7.9. Lisätiedot: http://laulu-
koulu.ihmo.fi /
Kirjallisuuspiiri ke 21.9., 19.10., 
16.11. ja 14.12. klo 18. Tiedustelut: 
Leena Ilvonen, p. 044 565 8778.
Naisten raamattupiiri joka toinen 
ke, alk. 14.9. klo 18.
Perheiden raamattupiiri parit-
tomien viikkojen pe, alk. 2.9. klo 
18.30.
Eläkeläisten raamattupiiri joka 
toinen pe klo 14, alk. 16.9.
Kehitysvammaisten kerho 
 su 11.9., 9.10. ja 4.12. klo 15 ja su 
6.11. klo 12
Sanan ja rukouksen ilta su 18.9. 
Heidi Koskela, 16.10. Anneli Fanta ja 
4.12. Vesa Kosonen klo 18.
Blaze! -iltamat nuorille ja nuorille 
aikuisille su 11.9., 9.10.,13.11. ja 
18.12 klo 17.

Toimintaa 
Tammisalon 
kirkolla
Miestenpiiri joka toinen ma klo 18, 
alk. 26.9.
Ylistystanssi joka toinen to klo 
18.30, alk. 25.8.
Muskariperhekerho pe klo 9.30
Toivon ilta pe klo 18
2.9., 30.9., 28.10. ja 25.11

Toimintaa 
Laajarannassa
Luova joukko joka toinen to klo 
12, alk. 15.9.
Muskariperhekerho pe klo 10.00

Diakonia-
päivystykset
Roihuvuoressa
ti puhelimitse klo 10–11
p. 09 2340 57 58
Laajasalon kirkolla
ma klo 9–11 ilman ajanvarausta
p. 09 2340 5768

Kahviot 
Puurokahvila
ma klo 10–11 Roihuvuoren kirkolla
Roihutupakahvio
ti klo 12–14 Roihuvuoren kirkolla
Aulakahvio
ma-pe 
klo 10–14 
Laajasalon 
kirkolla

Kiikarin arkisto



11Kiikari

Shakespeare-ilta
Roihuvuoren kirkolla 
ke 5.10. klo 18.30

Vuokko Sivuranta kertoo näytelmäkirjailijan elämästä.

Hiljaisuuden päivä 
Tammisalon kirkolla 
la 29.10. klo 13– 19

Rukoushetkiä, virikepuhe ja ehtoollinen.  
Päivä edellyttää hiljaisuuteen sitoutumista.  

Lyhyt keskustelu ohjaajan kanssa mahdollinen.  
Ruokamaksu 5 e.

Ilmoittautumiset 26.10. mennessä pastori  
Arja Vaulakselle, p. 050 596 8858,

arja.vaulas@evl.fi 
Mukana myös Jaana Kangas.

Runoilta 
Puiden hengitys

Roihuvuoren kirkolla
su 16.10. klo 16

Aino-Kaarina Mäkisalo  
lausuu runojaan.  

Matti Makkonen, sello.

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

Helander-kodit Haagassa, Maunulassa ja Vuosaaressa 
tarjoavat ikäihmisille turvallista asumista, maukasta 

kotiruokaa sekä tarvittaessa yksilöllisesti 
suunniteltuja hoivapalveluja.

Hoitajat ovat paikalla 24 tuntia vuorokaudessa. 
Taloissa on viihtyisät yhteistilat ruokasaleineen, 

kirjastoineen ja kuntosaleineen sekä monipuolista 
harraste- ja virkistystoimintaa.

Meille voi tulla asukkaaksi 
   - lyhyt- tai pitkäaikaiseen 
     asumiseen
   - omaishoidon lomitukseen
   - toipumaan sairaalahoidon 
     jälkeen tai nauttimaan 
     kotilounaan noutopöydästä  

Palveluseteli käy 
palveluiden ostamiseen.

Tervetuloa tutustumaan, 
ota yhteyttä p. 0400 341 306

www.ilmarihelanderinvanhustensaatio.fi

Avaa ovi 
Helander-kotiin 

Ostamme kultaesineitä:  
koruja, kolikoita, harkkoja ja 

hammaskultaa. Tilaa maksuton 
myyntipaketti www.nettikulta.fi  

tai puh. 044 9877 049  
(ma-pe 10-17) NettiKulta

Raamattuillat  
ja yhteislaulu 

 
Laajasalon kirkolla klo 18 

27.10. Vanhan testamentin  
tärkein jae

Timo Pekka Kaskinen

3.11. Miksi varhainen kirkko kasvoi 
Timo Pekka Kaskinen

10.11. Yhteislauluilta  
Viisikielinen-laulukirjan lauluja

Päivi Niva-Vilkko

Raamatturyhmä mielenterveyskuntoutujille
Ryhmässä luetaan yhdessä Raamattua,  
rukoillaan sekä etsitään  
lohtua ja tukea Jumalan sanasta.

Ryhmä on avoin, ja se kokoontuu  
Laajasalon kirkolla tiistaisin  
klo 13–14.30 yhteensä kuusi kertaa:  
20.9., 4.10., 18.10, 1.11., 15.11  
ja 29.11.

Mukaan voi tulla, kun itselle sopii.

Vetäjänä diakoniatyöntekijä Anni Mero-Hiltunen,  
p. 09 2340 5748.

Kiikari ilmestyy  
seuraavan kerran 

24.11.2016

Tammen- 
terho- 
kirkot

Tammisalon kirkolla 
Su 9.10. klo 15  

ja su 27.11. klo 16
 

Riemukas kirkkohetki  
kaikenikäisille! 

Mehutarjoilu.

Pixabay

Myyjäiset 
Musiikkipitoiset myyjäiset 

Roihuvuoren kirkolla  
la 12.11. klo 10-13. 

Roihvuuoren lähetyspiiri ja 
Kamarikuoro Cantiamo.
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Vuorovesi

Minun kirkkoni

”Mitähän siellä nyt tapahtuu?” Tätä 
mietin monta kertaa viikossa, kun 
kuulen kirkonkellon soivan. Ääni 
on tuttu jo kolmentoista vuoden 
ajalta, jonka olen asunut Tammi-
salossa. Kelloa soittaa Jaana-sun-
tio. Olen myös itse kerran saanut 
soittaa tätä hienoa kelloa. 

Tammisalon kirkko on mieles-
täni pieni ja kodikas, ja siellä pide-
tään paljon tilaisuuksia kasteista 
hautajaisiin. Jouluna kirkkomme 
täyttyy ääriään myöten kauneim-
pien joululaulujen ja aattohartau-
den merkeissä. 

Tammisalon  
kirkko ja minä 

Ensimmäinen muistoni Tammi-
salon kirkosta on päiväkerho, jossa 
aloin käydä kolmevuotiaana. Seu-
raavaksi tiemme kohtasivat koulun 
iltapäiväkerhon ja partion yhtey-
dessä. Partio kuuluu yhä harrastuk-
siini. Yksi Tammisalon Metsänkä-
vijöiden partiokoloista sijaitsee kir-
kon alakerrassa. Olen ollut muka-
na itsenäisyyspäivänä, kun parti-

olaiset nostavat lipun salkoon kir-
kon pihalla ja avustavat jumalan-
palveluksessa. Saamme myös pitää 
joulumyyjäiset Tammisalon kir-
kolla aina ensimmäisenä adventti-
na. Tällöin perinteiset piparkakku-
talot tekevät hyvin kauppansa. 

Kun Anna-Mari Kaskinen per-
heineen muutti Tammisaloon, syn-
tyi ajatus Lastenkirkko Tammen-
terhosta. Tuumasta toimeen, ker-
ran kuussa kirkkoon saapui lap-
sia vanhempineen ja isovanhem-
pineen. Siellä askarreltiin ja musii-
kista huolehti bändi, jossa minäkin 
joskus soitin huilua. Mieleeni jäi 
erityisesti, kun 10-vuotiaana olin 
mukana Tammenterho-teatterissa. 
Siinä minä tanssin muiden lasten 
kanssa, koska olimme liian nuoria 
vuorosanoihin. Tammenterhokirk-
koa pidetään edelleen mutta vähän 
harvemmin.

Töissä kirkolla 
Keväällä pohdin mistä voisin löytää 
kivan kesätyön. Niinpä otin yhteyt-
tä Roihuvuoren seurakuntaan. Pian 
allekirjoitin työsopimuksen, ja ke-

sätyöni Tammisalon kirkolla alkoi. 
Työskentelin yhdessä Jaana-suntion 
kanssa. Välillä kävimme Laajaran-
nassa järjestelemässä paikkoja ja 
kerran Roihuvuoren kirkolla hake-
massa makaronilaatikkoa rippikou-
lulaisille. Päätoihini kuului kuiten-
kin pestä kirkon kangastuolit, joi-
ta on vähän vajaa 200. En olisi us-
konut, että se voi tuntua niin paljon 
selässä. Pääsin myös vierailemaan 
kukkatukussa, joka on todella kyl-
mä paikka, kävimme nimittäin kyl-
miössä etsimässä sopivia kukkia 
viikonlopun tilaisuuksiin. Kaiken 
kaikkiaan kesätyöni Tammisalon 
kirkolla oli aivan mahtava kokemus.

Ilona Voutilainen 
16-vuotias seurakuntalainen

Minun kirkkoni: Kirkko naapurissa 

Tim
o Pekka Kaskinen

Tammisalon kirkko  
on pieni ja kodikas. 

Ilona Voutilainen työskenteli kesällä Tammisalon kirkolla.

Koko kylän Jyrki Nurmi
Roihuvuorelainen Jyrki  
Nurmi tarkistaa päivittäin 
koneelta alueen ihmisten 
toiveet ja pyynnöt. Hän vas-
taanottaa niitä kahvilassa, 
kaupassa ja kadulla.  
Sitten hän täyttää pyynnöil-
lä kalenterinsa useiksi  
päiviksi eteenpäin. Ohjel-
massa on kaikkea vaattei-
den kierrätyksestä kaupas- 
sa käyntiin ja remontti- 
apuun. Nurmi tekee kaiken 
ilman korvausta. 

– Teen pidempää päivää kuin työ-
elämässä, vaikkei tämä ole mikään 
työ vaan harrastus, toteaa Jyrki 
Nurmi sivulauseessa kuin minkä 
tahansa asian. Päälauseet koske-
vat sairastumista sydänlihastuleh-
duseen 1990-luvun alussa. Tuleh-
dus johti pysyvään sydämen vajaa-
toimintaan, mutta Nurmi palasi ra-
kennustöihin. Sitten tuli kolme ve-
ritulppaa yhtaikaa.

– Olin pyörän päällä, kun kaikki 
pimeni. Olin kuitenkin mennyt ko-
tiin ja soittanut itse apua. En muis-
ta siitä mitään.

Ei puistotädit  
muista että olen mies

Pitkän sairaalajakson jälkeen Nur-
mi haki töitä, mutta rakennuksil-
le ei ollut paluuta eikä toimistotyö 
houkuttanut.

– Mun täytyy saada olla ulkona, 
painottaa Nurmi, joka on ehdot-
tanut haastattelua ulkosalle leik-

Olen lapsi- ja 
ihmisrakas. Ei mun 
tarvinnut miettiä, mitä 
ryhdyn tekemään. 

Jyrki Nurmen aamu alkaa venesatamassa termospullokahvilla, sitten hän tulee 
puistoon odottamaan lapsia.

kipuisto Tuhkimoon Roihuvuoren 
kylätalon edustalle. 

Ympäristöön, josta kaikki lähti.
– Puuhailin aluksi paljon Roi-

huvuori-Seurassa mutta tiesin, et-
tä juttu tulee laajenemaan. Olen 
äärettömän lapsi- ja ihmisrakas. Ei 
mun tarvinnut miettiä, mitä ryh-
dyn tekemään.

Ennen kaikkea Nurmi viihtyy 
lasten kanssa, hän on monen luot-
tolastenhoitaja ja tuttu näky leik-
kipuistoissa.

– Lapset mua tähän eniten mo-
tivoi. Aluksi puistotädit vähän kat-
soi, kun ei täällä ole totuttu näke-
mään miehiä, muttei ne enää edes 
muista, että mä olen mies. Kuulun 
kalustoon.

Nurmella on itsellään 16-vuo-
tias poika, joka asuu lähellä. Myös 
iäkäs äiti asuu Roihvuoressa, jota 
Nurmi käy auttamassa milloin ver-
hojen laittamisessa, milloin asioi-
den hoitamisessa.

54 vuotta Roihuvuoressa
Jyrki Nurmi on asunut Roihuvuo-
ressa lähes koko ikänsä. Hän tietää 
mikä on muuttunut ja mikä pysy-
nyt ennallaan. Lempipaikka Tuh-
kimonpuisto on sama, mutta varo-
vaisempi pitää olla.

– Lasten turvallisuustilanne on 
muuttunut paljon. Kun itse olin 
pikkupoika, tultiin tänne kaverei-
den kanssa koulun jälkeen ja pyö-
räiltiin kallioille ja metsiin. Ei ku-
kaan huudellut perään, ei tarvin-
nut. Nykyvanhemmilla on paljon 
haastavampaa.

Onneksi roihuvuorelaisilla van-
hemmilla on Nurmi.

– Eilen kävin Alepassa ostamas-
sa maitoa, reissuun meni vajaa kak-
si tuntia, kun tuli neljä tai viisi lap-
siperhettä vastaan, Nurmi hymyilee.

Välillä vetäydyttävä
Vaikka Jyrki Nurmi on kysytty 
mies, on neljä vuotta vapaaehtois-
töitä opettanut vetämään rajan.

– Mussa on kaksi puolta, tyk-
kään ihmisistä mutta haluan ol-
la myös yksin. Joka päivä vetäydyn 
päiväunille. Ja sanon suoraan, jos 
on huono päivä tai jos joku juttu ei 
huvita. Ei näistä hommista mitään 
tulisi kiertelemällä.

Vaikka Jyrki Nurmi ei saa työs-
tään rahallista korvausta, hän saa 
jotakin muuta.

– Parasta tässä hommassa on 
vapaus tulla ja mennä. Vapaus ja it-
senäisyys on mulle tosi tärkeitä.

Seuraavan kerran näen Nurmen 
sattumalta kantapaikassaan Café 
Riossa roihuvuorelaisen kerrosta-
lon kivijalassa. Nurmi tarkistaa tar-
joilijalta, onko kaikki kunnossa il-
lan musiikkikeikkaa varten. ”Okei 
hyvä, illalla nähdään, mä meen nyt 
päikkäreille.”

Misku Välimäki

M
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