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Joosefin mielessä pyörähtää jo ajatus, 
onko Pekka unohtanut vuorosanansa, 
vai eikö hän kuullut. Niinpä hän koput-
taa uudelleen, entistä pontevammin. 
Pekka puristaa huulensa yhteen, ve-
tää syvään henkeä nenänsä kautta ja 
puuskahtaa: 
– Minä annan vaikka oman huoneeni.

Tänä syksynä on tapahtunut jotain sel-
laista, jota en ole koskaan ennen koke-
nut. Suomeen alkoi virrata turvapai-
kan hakijoita ennätyksellinen määrä, 
niin paljon, että heille ei heti tahtonut 
löytyä majapaikkaa. 

Hetkessä levisi seurakunnan työnteki-
jöiden keskuudessa ajatus, voitaisiin-
kohan me avata ovemme? Olimme 
rahan puutteessa joutuneet luopu-
maan Munkkiniemen vanhasta seura-
kuntatalosta, se oli seisonut tyhjillään 
jo kaksi talvea ja katsonut tyhjin sil-
min pimeään yöhön. Talo oli jo rapis-
tumaan päin. Kahdessa päivässä talo 
saatiin välttävään kuntoon, niin että 
saatoimme ottaa vieraat vastaan. 

Tuskin ymmärsimme minkä lahjan 
saimmekaan. Olemme konkreettises-
ti kokeneet miten suuren ilon se tuo, 
kun huomaa, että voi olla hädässä ole-
valle avuksi. 

Sairas terveen parantaa ja 
saaja auttaa antajaa.

Hyvää Joulua!

Leo Glad
kirkkoherra

Jouluun liittyy useimmilla paljon läm-
pöisiä muistoja. Nämä vaaleanpunaiset, 
romanttiset muistot liittyvät usein lap-
suuden jouluihin. Jouluun liittyy myös 
paljon odotuksia, jotka toisaalta liitty-
vät juuri noihin muistoihin, jotka halu-
aisimme kokea uudelleen ja odotuksia, 
joita meillä on elämältä ylipäänsä.

Jouluun liittyy sekin romanttinen kuva 
seimessä makaavasta, suloisen hymyi-
levästä Jeesus-lapsesta, joka kylpee 
ylpeiden vanhempien hymyilevien kat-
seiden alla. Ei mitään itku-potku-raiva-
ria. Ilta on tyyni, taivas täynnä tähtiä ja 
enkelikuoro laulaa gloriaa.

Jouluun liittyy kuitenkin myös vähem-
män romanttinen kertomus viimeisil-
lään raskaana olevan naisen vaellukses-
ta aasin selässä, yöpyminen ja synnytys 
karjasuojassa. Eikä siinä vielä kaikki. 
Jouluna ei juurikaan puhuta raakalais-
maisesta lastensurmasta ja sitä paen-
neesta pakolaisperheestä. Kukapa sitä 
haluaisi muistella.

Tarina kertoo Pekasta, joka ei ollut aivan 
yhtä nopea kuin luokkatoverinsa. Inno-
kas kylläkin. Tänä vuonna Pekan luokka 
oli saanut kunnian esittää joulunäy-
telmän koulun joulujuhlassa. Pekasta 
ei tullut Joosefia, eikä paimenta, vaan 
hän sai majatalon isännän osan. Hän 
paneutui tehtäväänsä kaikella innolla ja 
tarmolla. 

Koitti vihdoin koulun joulujuhla ja jän-
nitys esiintymislavalla oli käsin koske-
teltava. Tultiin siihen kohtaan näytel-
mää, jossa Joosef koputtaa majatalon 
ovelle. Juhlasaliin asti näkyy, että ma-
jatalonisäntä, alias Pekka, seisoo oven 
takana, mutta ei sano eikä tee mitään. 

Kirkkoherran tervehdys

– Minä annan vaikka oman huoneeni 
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Kultahäät 12.12.2015
Vuonna 1965 nuorena morsiamena asuin 
Porintiellä Munkkivuoressa, joka oli tuol-
loin uusi kaupunginosa. 

Kävimme Käpylästä kotoisin olevan sulha-
seni kanssa tutustumassa tulevaan vihki-
kirkkoomme, jolloin näimme upouuden 
alttaritaulun ensi kertaa. Se poikkesi totu-
tusta ja jäimme sitä katsomaan. Sen punai-
set värit tuntuivat lämmittävän uuden mo-
dernin kirkkosalin. 

Molemmat pidimme paljon taulusta ja 
päätimme valita kukat kirkkoon taulun vä-
reihin sopiviksi. Niinpä vihkipäivänämme 
alttarin reunaa koristivat vaaleanpunaiset 
annansilmät kynttilöiden lisäksi.Itse vihki-
tilaisuus oli niin jännittävä, ettei edes kirk-
koherra Arhinmäen sanoista jäänyt paljoa-
kaan mieleen. 

Vasta jälkeenpäin kuulimme taulun nimen 
Tapahtukoon Sinun tahtosi. Sen lauseen 
olemme ottaneet avioliittomme sisällöksi 
ja olemme kiitollisia tähän asti eletystä elä-
mästä. 

Kultahääpäivänämme olemme tulossa las-
temme perheiden kanssa Munkkivuoren 
kirkkoon. Haluamme näyttää heille, mistä 
meidän yhteinen aviotaipaleemme alkoi.

Marja-Terttu ja Kalervo Nieminen

Ilmaisuvoimaiset urut  50 v.
Kangasalan Urkutehdas Oy:n valmistamat 30-äänikertaiset 
urut vihittiin käyttöön 10.10.1965 parivuotiaaseen Munkki-
vuoren kirkkoon. Urkujen soinnillisesta suunnittelusta vasta-
si silloisen Munkkivuoren seurakunnan kanttori-urkuri Pentti 
Soinne. 

Urut ovat palvelleet seurakuntaa ja soittajia jo 50 vuotta. Aika 
näyttää, milloin on peruskorjauksen tai mahdollisen uuden 
soittimen aika. Nykyisellään soitin soveltuu jumalanpalvelus-
ten ja konserttien musiikin toteuttamiseen. 

Mitä urkujen ääressä tapahtuu?  
Kun urkuri aloittaa soittamisen, hän kytkee ensin päälle ur-
kujen sähköisen ilmansyötön, joka puhaltaa ilmaa urkuihin. 
Tämän jälkeen hän valitsee soimaan yhden tai useamman 
äänikerran, eli rekisteröi urut. 

Äänikerta tarkoittaa koko koskettimiston pituudelta samal-
la sävyllä soivia pillejä. Usein äänikerrat pyrkivät muistutta-
maan toisia instrumentteja kuten huilua, viulua tai trumpet-
tia, mutta on myös tiettyjä, vain uruille tyypillisiä sointivärejä. 
Äänikertoja yhdistelemällä urkuri voi vaikuttaa äänen sävyyn 
ja voimakkuuteen. Toisin kuin esimerkiksi pianossa, urkurin 
sormien kosketus ei vaikuta äänen voimakkuuteen. Voimak-
kuus lisääntyy lisäämällä äänikertoja. 

Munkkivuoren kirkon urkujen äänikerrat jakautuvat kolmel-
le sormiolle ja jalkiolle. Urkurilla on käytössään kohtuullisen 
monipuolinen valikoima erilaisten sointivärien yhdistelmiä 
aivan hiljaisesta majesteettiseen jyrinään asti.

Kaisa Sidoroff
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la 28.11. klo 12
Munkkivuoren ostoskeskus
Joulunavaus ja Hoosianna
Leo Glad, Kaisa Sidoroff ja Senni 
Valtonen . ”Yllätyslahja ystävälle” 
-esitykset klo 11, 11.30 ja 12.30. 

1. adventtisunnuntai 29.11. 
Tule laulamaan yhdessä Hoosianna!
klo 10 Lehtisaaren kappeli
Peltohaka, Valtonen; Riikka Talvitie, 
oboe; joululahjapuu. Kirkkokahvit.

klo 11 Munkkivuoren kirkko
Frilander, Sidoroff; joululahjapuu, 
invakuljetus. Kirkkokahvit.

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Frilander, Valtonen; joululahjapuu. 
Kirkkokahvit.

Joululahjapuu
Voit ilahduttaa alueemme 
vähävaraisia perheitä ja yksinäisiä 
ihmisiä hakemalla puusta lahja-
toiveen. Munkkivuoren kirkossa 
vietettävään messuun on myös 
invataksikuljetus. Tässä tarjoutuu 
mahdollisuus auttaa avustamalla 
taksilla tulijoita. 

2. adventtisunnuntai ja 
itsenäisyyspäivä 6.12.
klo 10 Munkkiniemen kirkko
Itsenäisyyspäivän messu,  
kaksikielinen
Hartikainen, Rinne, Sidoroff,  
Fredrik Kass. Kirkkokahvit. järj.  
Munkkiniemen seurakunta &  
Petrus församling
Messun jälkeen käynti Munkki-
niemen sankarihaudalla.

klo 17 Munkkivuoren kirkko
Verkoston messu; lastenhoito  
järjestetty

3. adventtisunnuntai 13.12.

klo 11 Munkkivuoren kirkko
Hartikainen, Valtonen

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Kauneimmat joululaulut –messu
Hartikainen, Valtonen

klo 17 Munkkivuoren kirkko
Verkoston jumalanpalvelus

ke 16.12. klo 18
Munkkiniemen kirkko
Arkimessu ja nuorten joulujuhla
Hartikainen, Valtonen

4. adventtisunnuntai 20.12.

klo 11 Munkkivuoren kirkko
Kauneimmat joululaulut -messu
Peltohaka, Sidoroff
sopraanot Leila Lukander ja 
Aila Kinnunen

klo 13 Munkkiniemen kirkko
Peltohaka, Sidoroff

klo 17 Munkkivuoren kirkko
Verkoston messu

Jouluaatto 24.12.
klo 13 Lasten ja perheiden aattohartaus
Munkkiniemen kirkko
Frilander, Sidoroff

klo 15 Aattohartaus
Munkkiniemen kirkko
Glad, Valtonen

klo 15 Lasten ja perheiden aattohartaus
Munkkivuoren kirkko
Frilander, Sidoroff

klo  16 Aattohartaus
Munkkivuoren kirkko 
Rinne, Sidoroff

klo  16 Aattohartaus
Lehtisaaren kappeli
Peltohaka, Valtonen

klo  23 Jouluyön kynttiläkirkko
Munkkiniemen kirkko
Peltohaka, Valtonen

Joulunajan messut ja jumalanpalvelukset

Joulupäivä 25.12. 
klo 8 Joulukirkko  
(sanajumalanpalvelus)
Munkkivuoren kirkko 
Frilander, Valtonen

Tapaninpäivä 26.12.
klo 11 Messu
Munkkiniemen kirkko
Peltohaka, Sidoroff

su 27.12.
klo 11 Messu
Munkkivuoren kirkko 
Frilander, Sidoroff

Uudenvuodenpäivä 
1.1.2016
klo 11 Uudenvuodenpäivän-
messu 
Munkkiniemen kirkko
Hartikainen, Valtonen

Su 3.1.2016
klo 11 Messu
Munkkivuoren kirkko 
Peltohaka, Rinne, Valtonen

Loppiainen 6.1.2016
klo 11 Messu.
Munkkiniemen kirkko
Rinne, Sidoroff

la 5.12. klo 12-14
Munkkiniemen kirkko
Myyjäiset 
Munkkiniemen Martat, 
Lähetys, Sodder, 
Merimieskirkkopiiri

Jouluaattona voi 
tuoda oman kynttilän 
Munkkivuoren kirkon 
sisäpihalle. 

Tilaisuudet 
erityisesti lapsille ja 

lapsiperheille
katso takakannesta! 
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la 28.11. klo 15
Munkkivuoren kirkko
Adventtikonsertti
Vieno Kekkonen, 
Anna Hanski, Annika Eklund, 
Pepe Willberg sekä Munkki-
niemen ja Munkkivuoren 
ala-asteiden oppilaita, järj. 
Lions club Munkkivuori.
Vapaa pääsy. Ohjelma 15 €

ti 1.12. klo 19
Munkkiniemen kirkko
Joulu!
Showkuoro Aventur,  
joht. Miika Granholm
Aventurin näkemys  
tunnelmallisesta ja viihdyt-
tävästä joulukonsertista.
Vapaa pääsy. Ohjelma 15 €

ke 2.12. klo 19 
Munkkivuoren kirkko 
Joulun kauneimmat 
laulut
Jonna Imeläinen
Kaisa Sidoroff 
Hannu-Pekka Heikkilä
Hannu Lehtikangas 
Toivotuimpia joululauluja 
tulkitsevat neljä kanttoria ja 
taiteilijaa. Iki-ihanien laulu-
jen, kuten Sylvian joululau-
lu, A. Adamin Oi jouluyö, 
Hiljainen joululaulu, myös 
uudempaa joulumusiikkia 
laulusooloina ja kvartetti-
na, myös sellolla ja uruilla. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 10€.

to 3.12. klo 13
Munkkiniemen kirkko
Joulua odotellessa
Mervi Lähteenmäki, viulu
Senni Valtonen, kantele, 
piano
Joulukuun alun ja itsenäi-
syyspäivän tunnelmia.
 

to 3.12. klo 18
Munkkivuoren kirkko
Laulakaa, 
portit aukaiskaa!
Helsingin Kannelkuoron 
joulukonsertti, 
joht. Lenne Mitt
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 € 
kuorolaisilta ja ovelta

la 5.12. klo 18
Munkkiniemen kirkko
Joulua kohti
Lauluyhtye Aikamiehet,
joht. DirMus Märt Ratassepp
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €

ke 9.12. klo 19
Munkkiniemen kirkko
Tuikkii taivaan 
tähtivyö 
Meri-Kukka Muurinen, laulu
Milla Tommila, laulu
Ilona Lamberg, piano
Mm. Händel, Sibelius,  
Madetoja, Kaski 
Vapaa pääsy. Ohjelma 15 €.

to 10.12. klo 19
Munkkiniemen kirkko
Joulu! Konsertti
Showkuoro Aventur
Sopii kaikenikäisille. 
Maksuton lippu Kiinteistö-
maailma, Munkkiniemen 
puistotie 15. 

pe 11.12. klo 18
Munkkiniemen kirkko
Konsertti
Akateeminen Seitsikko

la 12.12. klo 13
Munkkivuoren kirkko
Joulukonsertti
Helsingin ranskalais- 
suomalaisen koulun  
oppilaat leikkikoulusta  
lukioon; suomen- ja rans-
kankielistä musiikkia, järj. 
Ranskalaisen koulun ystävät 
ry. Vapaa pääsy. Ohjelma 
10 € ovelta ja su 29.11. klo 
12–15 koulun Joulumarkki-
noilta, Raumantie 4.

la 12.12. klo 18
Munkkivuoren kirkko
Muistojen kultaamat 
joulut
Naiskuoro Diskantti 
joht. Jonna Imeläinen
Vapaa pääsy. Ohjelma 10/8€

ma 7.12. klo 19
Munkkivuoren kirkko
Tähtitarhoihin 
laulu soi
Procantus –kuoron joulukon-
sertti joht. Mirjam Kyrönseppä
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.

ti 8.12. klo 18.30
Munkkiniemen kirkko
Syttyvät tähtien valot
Suomen Kodály –kuoron 
joulukonsertti
joht. Julia Lainema
Vapaa pääsy. Ohjelma 15 €

Aika-
miehet

Procantus

Joulunajan musiikkia

Heikkilä  

Sidoroff   

 Imeläinen

Lehtikangas    
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ma 14.12. klo 19
Munkkivuoren kirkko
Lux
Wiipurilaisen Osakunnan 
Laulajat, 
joht. Mikko Sidoroff. 
Konsertissa kuullaan 
lauluja joulun Valosta. 
Perinteisten joululaulujen 
lisäksi musiikkia mm. Eric 
Whittacrelta ja Sergei Rah-
maninovilta. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 15/10 €.

ke 16.12. klo 18.30
Munkkivuoren kirkko
Julkonsert
Joulukonsertti
Akademiska Damkören 
Lyran & Akademiska 
Sångföreningen dir./joht. 
Kari Turunen. Biljetterna 
25€/15 € vid dörren, fritt 
inträde för barn under 12 
år. Liput ovelta 25/15 €, 
alle 12-v. lapset ilmaiseksi.

ti 15.12. klo 18.30
Lehtisaaren kappeli
Espoon musiikkiopiston 

kanteleensoittajien 
Joulukonsertti
Vapaa pääsy.

Wiipurilaisen Osakunnan 
Laulajat

Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti 
Suomen Lähetysseuran työn hyväksi. 

Lahjoittaa voi myös osoitteessa

www.KauneimmatJoululaulut.fi
Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti 
Suomen Lähetysseuran työn hyväksi. 

Lahjoittaa voi myös osoitteessa

www.KauneimmatJoululaulut.fi

Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti 
Suomen Lähetysseuran työn hyväksi. 

Lahjoittaa voi myös osoitteessa

www.KauneimmatJoululaulut.fi

Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti 
Suomen Lähetysseuran työn hyväksi. 

Lahjoittaa voi myös osoitteessa

www.KauneimmatJoululaulut.fi

Akademiska Damkören Lyran & 
Akademiska Sångföreningen

su 13.12. klo 15 
Lehtisaaren kappeli
Kauneimmat joululaulut 
Saariston joulujuhla

to 17.12. klo 18 
Munkkivuoren kirkko
Kauneimmat joululaulut 
mukana seurakunnan 
Joululaulukuoro

la 19.12. klo 16 
Munkkivuoren kirkko
Lasten kauneimmat joululaulut

su 20.12. klo 18 
Munkkiniemen kirkko
Kauneimmat joululaulut 
mukana Soitinyhtye Puhallus

Kauneimmat joululaulut -messu 
Messu on ehtoollisjumalanpalvelus, jossa 
virret on korvattu kauneimmilla joululau-
luilla ja messun liturgiset sävelmätkin on 
sovitettu tuttuihin jouluisiin säveliin. 

su 13.12. klo 13 
Munkkiniemen kirkko
Kauneimmat joululaulut -messu

su 20.12. klo 11 
Munkkivuoren kirkko
Kauneimmat joululaulut -messu, 
mukana sopraanot Leila Lukander 
ja Aila Kinnunen.

Valtonen

ti 22.12. klo 19 
Munkkiniemen kirkko
Folkisti joulua!
Haaga Folk Machine 
ja Senni Valtonen
Virittäydy joulun 
juhlaan  uusissa 
sointimaailmoissa. 
Neljä folk-musiikin 
ammattilaista tunteilee 
joululaulujen parissa 
innovatiivisin tavoin  
pelkäämättä kansan-
musiikkikappaleitakaan.  
Haaga Folk Machine on 
kolmen muusikon trio: 
Tero Hyväluoma, 
Anssi Salminen ja 
Sami Kurppa. 
Heidän kanssaan 
musisoi kanttori 
Senni Valtonen.

Haaga  Folk 
Machine
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Kuva: Taidemaalari Åke Hellman ja Munkkivuoren 
kirkon alttariseinän puhutteleva mosaiikkiteos  
Fiat voluntas tua eli Tapahtukoon sinun tahtosi.

Saavumme taidemaalari, professori Åke Hellma-
nin kotiin, ja saamme lämpimän vastaanoton. 
Pitkän elämänmatkan kulkenut tunnustettu ja 
tunnettu taiteilija asuu kauniissa, valoa tulvi-
vassa kodissaan vaikuttavien taideteosten ym-
päröimänä. Munkinseutulaisille Åke Hellmanin 
taide on erityisen läheistä Munkkivuoren kirkon 
alttaritaulun kautta. Upean mosaiikkiteoksen 
valmistumisesta on tänä vuonna kulunut viisi-
kymmentä vuotta ja itse taiteilija saavutti heinä-
kuussa kunnioitettavan sadan vuoden iän. 

Taiteilija miettii seurakunnan tervehdyksenä saamil-
leen punaisille gladioluksille sopivaa maljakkoa ja 
sellainen ateljeesta löytyykin. Kukat asettuvat mal-
jakon kanssa tasapainoiseksi kokonaisuudeksi ja se 
miellyttää Åke Hellmanin silmää. Väreistä puhutta-
essa punainen nousee keskiöön, mutta hän ei halua 
nimetä lempiväriään, koska kaikilla väreillä on keskei-
nen merkitys. Punaiseen liittyy voima ja rakkaus.

Öljymaalauksesta mosaiikiksi
Keskustelu siirtyy Munkkivuoren kirkkoon ja sen 
alttaritauluun. Hellman muistelee, että 1960-luvun 
alussa informalismin aallot löivät taiteessa korkeina 
ja hänkin teki tuolloin jonkin verran abstraktia taidet-
ta. Tähän aikaan sijoittuu sarja luonnoksia, joihin hän 
sai aihetta mm. sairasvuoteen ääreltä. 

Ajanjaksoon liittyy myös Munkkivuoren seurakun-
nan julistama kilpailu uuden kirkon alttaritaulusta. 
Hellman päätti osallistua kilpailuun. Öljyvärityö Lau-
pias samarialainen alkoi kiinnostaa häntä mosaiik-
kityönä. Kilpailuehdotuksensa mukana hän lähetti 
tekniikkaa esittelevän mosaiikkiyksityiskohdan. Työn 
nimeksi ei tullutkaan Laupias samarialainen, vaan 
Fiat voluntas tua. 

Hellman on nuoresta alkaen ollut kiinnostunut kielistä 
ja myös latina jo Helsingin ruotsinkielisen normaalily-
seon oppilaana oli muodostunut vahvaksi. Latinankie-
lisen Isä meidän -rukouksen kolmas pyyntö siivilöi- 
 tyi teoksen nimeksi. Hän ajatteli myös aivan
 konkreettisesti, että teoksen kanssa käy, 
 niin kuin hyvä on, eli Jumalan tahto toteu- 
 tuu. Kilpailuun tuli 28 ehdotusta. Åke Hell-  
 manin ehdotus voitti. Hän sai työn tehtä- 
 väkseen. 

Alttaritaulu 50 vuotta 
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Mosaiikkitekniikka on hyvin van-
haa ja esimerkiksi Italian Ravennan 
kirkkojen teokset ovat Åke Hell-
manille monilta matkoilta tuttuja. 
Mosaiikit omaan alttariteokseensa 
hän kävi itse valitsemassa Venetsian 
Muranon saarelta, joka on kuului-
sa vuosisatoja vanhasta lasiteolli-
suudestaan. Työn Hellman toteutti 
ateljeessaan, jossa vuoden mittaan 
vähitellen kasvoi esiin viiden neliö-
metrin kokoinen vaikuttava mosa-
iikkisommitelma. 

Joulun alla 1965 teos oli valmis ja 
siirtyi paikalleen kirkkoon. Taiteilija 
toteaa, että laupiaan samarialaisen 
teeman voi teoksesta erottaa, mi-
käli sen tietää. Käsitteellisempi Fiat 
voluntas tua on kuitenkin sopivam-
pi nimi, sillä se suo suuremman va-
pauden katsojien henkilökohtaisille 
mielleyhtymille. 

Muotokuvia, muotoja, maisemia 
Åke Hellman on tunnettu myös 
muotokuvamaalarina. Viiden vuosi-
kymmenen aikana on valmistunut 
yli 300 tilausmuotokuvaa. Jo nuo-
rena hän piirsi mielellään toverei-
taan ja sota-aikana ollessaan lääkin-
tämiehenä viisi vuotta rintamalla 
Hellmanilla oli tapana esimerkiksi 
korsussa ikuistaa tapahtumia, joissa 
toverit olivat pääosissa. Kokonainen 
sarja Hellmanin rintamapiirustuksia 
kuuluu Amos Anderssonin taidemu-
seon kokoelmiin. 

Åke Hellman on aina ollut kiinnos-
tunut ihmisistä, ihmisvartalosta ja 
kasvoista. Hän on avoin ja hänellä 
on hyvä ihmistuntemus. Taiteilija 
muistelee ilolla niitä monia koh-
taamisia, joita muotokuvamaalauk-
sen parissa tuli kohdalle. Tilausten 
myötä sai tutustua mielenkiintoisiin 

Munkkiniemen seurakunta onnittelee 100-vuotiasta Åke Hellmania.

henkilöihin ja jotta maalauksista 
tulisi näköisiä, on keskeistä tuntea 
henkilö myös sisältäpäin. Keskus-
telut mallien kanssa olivat tärkeitä, 
näin persoonaa saatiin esille. Mal-
leina on ollut liikemiehiä, yliopis-
tomiehiä, piispoja, musiikkimiehiä, 
kirjailijoita, pääosin mieshenkilöitä. 
Mieluiten Hellman kuitenkin on 
maalannut naisia, mutta heitä on 
muotokuvamalleina ollut vähem-
mistö.

Hellmanin taiteeseen kuuluvat myös 
maisemat, erityisesti Ranskassa on 
syntynyt paljon öljymaalauksia ja 
akvarelleja. Taiteilijaa on kiehtonut 
eteläinen maisema, sen selkeästi ra-
kentuvat muodot ja intensiivisnen 
väriskaala. Myös asetelmamaalaus 
on Hellmanille tärkeää. Åke Hellman 
on tehnyt pitkän työuran kuvaama-
taidon opettajana eri kouluissa ja 
Helsingin yliopiston piirustussalien 
esimiehenä. Koulu- ja yliopistotyö 
sallivat vuosittain kolmen kuukau-
den yhtäjaksoisen asumisen Rans-
kan Provencessa.

Åke Hellman on myös musiikillisesti 
lahjakas. Useat soittimet ovat tul-
leet tutuiksi, mutta niistä omin on 
mandoliini. Musiikki ja kuvataide 
rytmittyvät keskenään. 

Kuva: Juhlapäivän merkeissä taiteilijaa 
kävivät tapaamassa ja onnittelemassa 
Sirpa-Maija Vuorinen (kesk.) ja Päivi Lipasti.

Kahden taiteilijan elämä ja taide
Åke Hellman tutustui tulevaan vai-
moonsa Kariniin opiskeluaikana Ate-
neumissa. Taiteilijan silmissä kauniis-
ti välähtää, kun hän kertoo Karinin 
kerran kesken opiskelun todenneen: 
”Jag tycker om dig”. Karin Wisuri ja 
Åke Hellman vihittiin 1941. Taiteili-
japuolisot jakoivat ateljeen. Usein 
kysytään, että syntyikö konflikteja. 
Åke Hellman kertoo, ettei syntynyt, 
vaan työskentely sujui aina mutkat-
tomasti. 
– Edesmenneellä vaimollani oli hyvä 
väriaisti ja minulla hyvä värisilmä. 
Pariskunnan molemmat lapset ovat 
perineet vanhempiensa taiteellisuu-
den, Åsa on keramiikkataiteilija ja 
Karl-Johan arkkitehti.

Ja vielä Munkkivuoreen 
Åke Hellman iloitsee, että hänen 
teoksensa Munkkivuoren kirkossa 
kiinnostaa ihmisiä. Keskustelemme 
siitäkin, että kohdevalaistuksen uu-
distamisen myötä taideteos tulee 
erityisen kauniisti esille. Alttaritaulu 
on muutoin koruttoman sakraaliti-
lan kutsuva keskiö. Värit liekehtivät, 
säteilevät ja teos muuntuu monek-
si näkökulmasta riippuen. Pyhän 
tuntu kirkon alttarialueelle ja koko 
tilaan syntyy nimenomaan Fiat vo-
luntas tuan kautta. 

Sirpa-Maija Vuorinen

Åke Hellman – Ihminen ja taiteilija -kirjan (2005) ovat kirjoittaneet kirjailija Ulla-Lena Lundberg ja tai-
dehistorioitsija Erik Kruskopf. Hellmanin taideteoksilla tyylikkäästi kuvitettu teos on kunnianosoitus 
kultivoidun taiteilijan elämäntyölle. Hellmanin taidetta on nähtävissä mm. Ateneumissa, Helsingin 
kaupungin taidemuseossa, Amos Anderssonin taidemuseossa ja Wäinö Aaltosen museossa.
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Munkkiniemen kirkkoon ko-
koontuu torstaisin joukko 
laulunnälkäisiä kirkkokuoron 
harjoituksiin. Molemmin puo-
lin Professorinsiltaa toimineet 
kirkkokuorot yhdistivät voi-
mansa vuonna 2011 seurakun-
tien yhdistyessä. 
Kirkkokuoron jäsenmäärä on 
noussut vauhdikkaasti, tänä syk-
synä laulajia on 30, miehiäkin on 
innostunut mukaan! Kuorolaisten 
ikähaitari on laaja, 30–80 vuotta. 
Pelkästä eläkeläiskuorosta ei siis 
ole kyse, vaikka mukana on heitä-
kin, jotka työelämän kiireiden vä-
hennyttyä ovat päättäneet aloit-
taa uuden harrastuksen. 

Yksi heistä on Timo Aarnio, joka 
aloitti kuoron riveissä tämän vuo-
den tammikuussa.
– Olen aina pitänyt musiikin kuun-
telusta, jonka suhteen olen kaikki-
ruokainen, ja myös laulamisesta. 
Aiemmin lauloin vain kaveripiiris-
sä, joka toistuvasti kehotti minua 
hakeutumaan johonkin kuoroon. 
Ilta-aikaan sijoittuva harrastus on 
mahdollinen nyt, kun olen siirty-
nyt osittain vapaaherraksi. Sopiva 
kuoro löytyi vain 200 metrin pääs-
tä kotoani!

Jenni Palomäki liittyi joukkoon 
Joululaulukuoron kautta. Kuorotai-
val kulki Hämeenlinnan seurakun-
nan lapsikuorosta Vanajan nuori-
sokuoroon, mutta harrastukseen 
tuli kahdentoista vuoden tauko, 
joka päättyi, kun Munkkiniemen 
ensilapsikerhossa silmiin osui Jou-
lulaulukuoron mainos: ”Laulami-
nen kuorossa on mitä parhainta 
omaa aikaa ja hyvä tapa pysähtyä 
kiireisen arjen keskellä.” 

– Hulinasta kun pitää huolen koh-
ta kaksivuotias vauhdikas poika, 
kertoo Jenni. Vanhat lauluopit ja 
laulamisen riemu ovat muistuneet 
mieleen kanttori Kaisa Sidoroffin 
opastuksella.

Kirkkokuorossa laulavat sulassa 
sovussa niin tulokkaat kuin pitkän 
linjan harrastajat. Kirsti Päärnilä 
lauloi Munkkiniemen kuorossa jo 
ennen seurakuntien yhdistymistä.
– Tämä hauska ja huumorintajui-
nen porukka tekee parhaansa ja 
ylittää välillä rajansa. Aina ollaan 
valmiina kokeilemaan uutta. Ei lii-
an vakavaa, sopivasti tavoitteellis-
ta, hän kuvailee kuoron toimintaa. 

Myös Jenni on pitänyt ohjelmiston 
monipuolisuudesta: 
– Hyvin erityyppisistä kappaleista 
löytyy jokaiselle jotakin. Haasteet 
ja rento meininki saavat minut har-
joituksiin viikosta toiseen.

Mikä laulamisessa on kuorolai-
sille tärkeää? 
– Kiva porukka ja loistava kuoron-
johtaja, virkistävä ilmapiiri, jossa 
viihtyy ja samalla vaivihkaa laulu-
taidot kohentuvat, kertoo Kirsti. 
Timo on joutunut muuttamaan 
käsitystään kuorolaulamisesta: 
”Luulin, että kuorolaulu – varsin-
kin kirkkokuorossa – olisi jotenkin 
vakavaa ja että virheitä joutuisi hä-
peämään. Tämä käsitys osoittautui 
heti ensimmäisissä harjoituksissa 
täysin vääräksi. 

Kuoroon liittymistä harkitsevil-
la saattavat kangastella mielessä 
muistot kouluajan laulukokeista, 
ja usein mietitään, riittääkö ääneni 
ja olenko tarpeeksi hyvä. Munkki-
niemen kirkkokuoroon ei pidetä 
pääsykoetta, jokainen on tervetul-
lut kokeilemaan, olisiko oma laulu-
paikka juuri tässä kuorossa!  

– Lyhyessä ajassa sain kuorolaisis-
ta uusia ystäviä, joita on ilo tavata, 
Timo kertoo.

Kaisa Sidoroff
Jos kaipaat 

lauluiloa elämääsi, tule 
mukaan! Harjoitukset 

alkavat 14.1. klo 18–19.30 
Munkkiniemen kirkossa. 

Lisätiedot: kanttori 
kaisa.sidoroff@evl.fi

Kynnys matalalla ja tunnelma korkealla!

Jenni

Timo
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Haluatko tuoda jouluiloa Munkki-
niemen seurakunnan alueella asu-
valle vähävaraiselle? Alueellamme 
asuu ihmisiä, jotka esim. työttömyyden 
tai sairauden vuoksi sinnittelevät pienil-
lä tuloilla. Tiedossamme on lapsia, jotka 
ilman ulkopuolisten tukea saattaisivat 
nyt jäädä ilman joululahjaa. 

Sunnuntaina 29.11. voit ottaa kirk-
koon rakennetusta joulupuusta yh-
den tai useamman joululahjatoi-
vekortin. Sisältä löydät tiedon tytöstä 
tai pojasta, iästä ja lahjatoiveesta. Voit 
hankkia lahjan, joka on arvoltaan enin-
tään 50 €.

Toimita lahjasi pe 11.12. mennes-
sä Munkkiniemen seurakunnan 
virastoon os. Raumantie 3, 00350 Hel-
sinki, avoinna ma–ti, to–pe klo 9–13 tai  
ke 14–17. Kiinnitä paketoituun lahjaan 
kuusesta saamasi numeroitu kortti. 
Näin diakoniatyöntekijät osaavat toi-
mittaa lahjan oikealle lapselle. Lisätie-
toja Mia Salmio, p. 09 2340 5128. 

Oman kunnon ja 
tunnon mukaan 
Maanantai-aamuisin Munk-
kivuoren seurakuntasalista 
kuuluu reipasta ääntä ja jal-
kojen töminää. Menossa on 
seniorien kuntojumppa +65, 
jossa harjoitellaan tosissaan, 
kuitenkin hymy huulilla. Sormia ja varpaita voimistetaan 
ja samalla aktivoidaan aivoja ja vahvistetaan lihasryh-
miä. Haastetta kasvatetaan kauden edetessä. 

Hyvä fyysinen kunto mahdollistaa itsenäisen asumisen 
kotona. Hyvät jalkojen voimat helpottavat nousemista, 
kävelemistä, tasapainoisen asennon hallintaa, porraskä-
velyä sekä liikkumista julkisissa kulkuvälineissä. Harjoit-
telu ryhmässä on iloista ja innostavaa. Jumpan jälkeen 
juodaan ahkeruuskahvit ja vaihdetaan kuulumisia.

Kokeile tätä kotona: istu tuolille ja vie kädet jalkojen 
päälle. Laita oikea käsi nyrkkiin ja kipristä vasemman 
jalan varpaita. Hyvä. Ja vaihda toisin päin. Lisää liikkei-
tä on luvassa myös kevätkaudella. 

Ohjaajana fysioterapeutti Minna Pirinen.

+65 jumpparyhmä Joulupuu-keräys

Helsingin taajuus 
on 102,0 Mz

Pirinen
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Lapsikuoron kuulumisia
Vuoden ajan Munkkiniemen kirkkoon on kokoontu-
nut lapsia Kaisa-kanttorin kanssa harjoituksiin. Lapsi-
kuorolaisia on nykyisin kaksitoista, eskarilaisia ja sitä 
vanhempia. Lasten laulu on raikunut perhejumalan-
palveluksissa mm. mikkelinpäivänä Munkkivuoren 
kirkossa ja keväällä Munkkiniemen Ötökkäkirkossa.

       Mitä lapset itse kuorostaan ajattelevat? 
– Kuorossa kivointa kun saa laulaa, niin ja saa tarrat.
Tosiaan, kuorossa lauletaan, soitetaan ja liikutaan; 
läsnäolosta saa tarran omaan tarrakorttiin. 
       Miksi kannattaisi tulla mukaan kuoroon?
– Koska saa käyttää ääntä tosi hyvin.
– Joskus on esiintymisasuja ja saa esiintymistarran.
– Ja esiintymisen jälkeen saa makaronilaatikkoa!
Perhekirkon jälkeen nautitaan pikkupurtavaa, 
lounasta tai iltapalaa.

       Mikä on teidän suosikkilaulunne? 
Kuin yhdestä suusta kuuluu: – Piippolan vaari! 
Se lauletaan ihan joka kerta. Esiintymisiä varten 
harjoitellaan myös kirkkovuoden ajankohtaisia lauluja. 

Iloiseen joukkoon mahtuu mukaan! 
kaisa.sidoroff@evl.fi







Joulutapahtumia erityisesti  
lapsille ja lapsiperheille

pe 27.11. klo 9.30
leikkipuisto Ulvila
Adventtihartaus
Frilander, Sidoroff

su 29.11. klo 17
Munkkiniemen kirkko
Lasten ja perheiden 
Adventtikirkko; ilta-
pala Frilander, Sidoroff
ja lapsikuoro

ke 2.12. klo 9.30
Munkkivuoren kirkko
Tarinakirkko
Mannermaa, Etäniemi

su 13.12. klo 12-17  
Seurasaaren joulupolku
joulukuvaelmassa mukana 
Munkkivuoren iltapäivä-
kerholaiset klo 13–15

ma 14.12. klo 10
Munkkiniemen kirkko
Lasten joulukirkko
Frilander, Sidoroff

ti 15.12. klo 10
Lehtisaaren kappeli
Lasten joulukirkko
Frilander, Sidoroff

ke 16.12. klo 9.30
Munkkivuoren kirkko
Lasten joulukirkko
Frilander, Sidoroff

la 19.12. klo 16
Munkkivuoren kirkko
Lasten kauneimmat 
joululaulut

Jouluaatto 24.12.
klo 13 Munkkiniemen kirkko
klo 15 Munkkivuoren kirkko
Lasten ja perheiden aatto-
hartaus 
Frilander, Sidoroff

                               29.11.—6.1. 
Helsingin taajuus 102,0 Mz


