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Presidentin pöydässä
Vieraillessaan Vastikään Roihuvuoren Eläkkeensaajien koko-
uksessa Roihuvuoren kirkolla presidentti Tarja Halonen pu-
hui ikäihmisten asioista. Hän piti erityisen tärkeänä, että 
ikäihmisiä autetaan asumaan omassa kodissaan mahdolli-
simman pitkään. Entisenä roihuvuorelaisena Halonen myös 
tiesi, kuinka täältä moni ikäihminen joutuu turhan aikaisin 
muuttamaan muualle siksi, että koti on hissittömässä ta-
lossa.

Helsingin kaupungin tilastoennusteen mukaan väestön 
keski-ikä tulee lähivuosina nousemaan huomattavasti Mar-
janiemessä, Roihuvuoressa ja Tammisalossa. Tämä on otet-
tava huomioon myös seurakunnan voimavarojen suuntaami-
sessa. 

Ikäihmiset muodostavat ikähaitariltaan laajan ja tarpeil-
taan kirjavan joukon. Toiset ovat edelleen elämänsä kun-
nossa ja valmiita toimintaan, toiset tarvitsevat monenlaista 
apua. Laajasalon kirkolla juuri eläkkeelle siirtyneiden oma-
ehtoisesti käynnistämä +-60-vuotiaiden toiminta on muuta-
massa vuodessa laajentunut kokonaiseksi työalaksi. Omak-
si virkistykseksi tapahtuvan matkailutoiminnan lisäksi kuu-
sikymppiset tekevät myös paljon vapaaehtoistyötä seura-
kunnassa, auttavat toisia ikäihmisiä ja tukevat toiminnassa 
kautta taloudellisesti lastenkotia Tallinnassa ja ystävyysseu-
rakuntaa Tyrössä. 

Seurakunnassa tavoitteena on saada eri-ikäiset ihmiset 
ja ihmisten tarpeet kohtaamaan toisensa. Lisätäksemme 
osaamistamme ikäihmisten kirjavan joukon tukemisessa 
olemme juuri aloittaneet yhteistyön HelsinkiMission kans-
sa.

Ikääntyminen ei lisää vain käytännöllisen avun tarvetta. 
Myös menetykset, yksinäisyyden kokeminen ja masennus li-
sääntyvät ja nostavat pintaan kysymykset elämän sisällöstä 
ja tarkoituksesta. Näiden, olemukseltaan hengellisten kysy-
mysten kanssa tullaan seurakunnan erityisvastuualueelle. 
Tehtävämme on tukea uskoa, vahvistaa toivoa ja kertoa Ju-
malan rakkaudesta sanoin ja teoin – kaiken ikäisille.

Tervetuloa mukaan seurakunnan kesään 

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja

kirkkoherra
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Roihuvuoren
seurakunnan lehti

Aasian tuoksuja
Pienet vähemmistökansat eivät ai-
na pysty toimimaan maan virallisel-
la kielellä khmeriksi. Vähemmistö-
kansojen lapsilla ei ole samoja mah-
dollisuuksia käydä koulua ja työllistyä 
kuin enemmistön jäsenillä ja vähem-
mistöt ovat myös keskimäärin paljon 
köyhempiä kuin valtaväestö. Tämän 
vuoksi on tärkeä tukea heitä koulutuk-
sella ja muulla kehitystyöllä.

Mikä jäi eniten mieleen Kam-
bodzhasta?
Eniten jäi mieleen työssä onnistumi-
nen ja kollegoiden ilo, kun paikallisis-
sa yhteisöissä näkyi myönteistä muu-
tosta. Mieleen jäi myös lämpö – maan 
lämpö tai siis kuumuus, ja ihmisten 
lämminhenkisyys. Taakse jäi monia 
ystäviä.

Nyt olette lähdössä Hongkongiin 4 
vuoden työkaudelle. Jan-Eerik on 
valittu Lähetysseuran kiinankielis-
ten alueiden aluepäälliköksi. Mitä 
tehtäviisi tulee kuulumaan?
Aluepäällikön tehtävänä on johtaa 
ja suunnitella Lähetysseuran työtä 
Hongkongissa, Manner-Kiinassa ja 
Taiwanilla. Käytännössä tehtävänä on 
pitää yhteyttä moniin erilaisiin yhteis-
työtahoihin, kumppaneihin ja viran-
omaisiin näissä maissa ja toimia Lähe-
tysseuran työntekijöiden esimiehenä. 
Osa-aikaisesti jatkan myös kehitysyh-
teistyöhankkeiden koordinointia.

Upu, mitä sinä teet Hongkongissa?
Alussa tehtäväni on saada perhe aset-
tumaan Hongkongiin. Ensi vuon-
na aloitan Lähetysseuran paikallise-
na tiedottajana, tehtäväni on kertoa 
suomalaisille tukijoille kiinankielisil-
lä alueilla tapahtuvasta työstä.

Opiskeletteko kiinaa tai muuta uut-
ta kieltä?
Me olemme aikaisemmin asuneet 
kahdessa jaksossa Kiinassa ja sen 
vuoksi osaamme mandariinikiinaa. 
Nyt tarkoituksena on ajan salliessa 
opiskella kantoninkiinaa.

Miten lasten elämä järjestyy suur-
kaupungissa?
Milo (4 v) aloittaa päiväkodin ja pi-
an myös esikoulun. Päiväkoti ja kou-
lu ovat englanninkielisiä, mutta siellä 
opiskellaan myös kiinaa. Noel (1,5 v) 
on tämän vuoden vielä kotona, mut-
ta ensi vuonna hän aloittaa päiväko-
dissa.

Mitä yhteys nimikkoseurakuntaan 
merkitsee teille?
Nimikkoseurakunta on vahva side ja 
tuki lähetystyöntekijälle ja lähetys-
työtä kannustava asia. Kirjeet, säh-
köpostit ja myös rukouspyynnöt yh-
distävät. Yksi tukipiiri tilasi meil-
le lehden, se oli ilona koko ajan, kun 
olimme Kambodzhassa. Suomessa 
käydessä on mukava vierailla nimik-
koseurakunnissa, se motivoi ja antaa 
voimaa.

Miten Roihuvuoren seurakunnan 
ihmiset voivat tukea teidän työtän-
ne?
Rukoustuki on tärkeää ja yhteyden-
pito. Meille voi laittaa sähköpos-
tia osoitteella upu.leppanen@felm.
org tai jan-eerik.leppanen@felm.org. 
Kaikki halukkaat voivat tilata meidän 
ystäväkirjeemme Lähetysseurasta 
(nimikkokirjeet@suomenlahetysseu-
ra.fi tai p. 020 7127 208). Jos haluat-
te säännöllisesti tukea työtämme ta-
loudellisesti, ilmoittautukaa ystävä-
renkaaseen (sama p. 020 7127 208). 
Pienikin tuki on tärkeää.

Onko teillä erityisiä rukousaiheita 
tälle vuodelle?
Rukousaiheina ovat muutto ja sopeu-
tuminen uuteen maahan, erityisesti 
lasten sopeutuminen. Uudessa työs-
sä on paljon rukousaihetta, voitte tu-
kea vaikkapa Lähetysseuran Kiinan-
työtä. Paikallisten kumppanien kaut-
ta Lähetysseura tukee mm. kehitysyh-
teistyöhankkeita ja teologista koulu-
tusta Kiinassa.

Haluamme vielä toivottaa hyvää 
kesää kaikille Kiikarin lukijoille!

Seurakuntamme nimikkolä-
hetit Upu ja Jan-Eerik Lep-
pänen tulivat helmikuun 
lopulla Kambodzhasta ja 
ovat lähdössä kesäkuun 

puolivälissä uusiin tehtäviin Hong-
kongiin. Kiikari kyseli heidän kuulu-
misiaan.

Milloin lähditte Kambodzhaan ja 
missä siellä asuitte?
Lähdimme Kambodzhaan lokakuussa 
2009. Asuimme ensin kielenopiskeli-
joina pääkaupungissa Phnom Penhis-
sä, muutimme sitten Sen Monoromin 
kaupunkiin Moldulkirin maakuntaan 
ja viimeisen vajaan vuoden asuimme 
taas Phnom Penhissä.

Millä kielellä toimitte?
Opiskelimme vajaan vuoden maan vi-
rallista kieltä khmeriä, sitä käytimme 
työtoverien ja paikallisten kumppani-
en kanssa. Toisena työkielenä oli eng-
lanti, erityisesti sähköposteissa ja hal-
linnollisissa asioissa.

Te olitte kehitysyhteistyötehtävissä. 
Jan-Eerik, mitä sinun työhösi kuu-
lui?
Suomen Lähetysseura toimii Kam-
bodzhassa International Cooperati-
on Cambodia (ICC) –nimisen kris-
tillisen järjestön yhteydessä. Järjestön 
tavoitteena on tavoittaa köyhimmistä 
köyhät ja tukea elinolosuhteiden pa-
ranemista. Minun tehtäväni oli toi-
mia neuvonantajana kehitysyhteis-
työhankkeissa, jotka liittyvät oppimi-
seen ja lukutaidon parantamiseen se-
kä ruokaturvan kehittämiseen.

Upu, mitä sinun tehtävääsi kuului 
Kambodzhassa?
Minä olin ICC:n tasa-arvoasioiden 
neuvonantaja. Tehtäväni oli seurata, 
että kehityshankkeissa huomioitiin 
esimerkiksi naisten oikeudet. Osan 
aikaa olin kotona lasten kanssa.

Teidän työnne suuntautui erityi-
sesti vähemmistökansojen autta-
miseen. Miksi vähemmistökanso-
jen tukeminen on tärkeää?

Jan-Erik Leppänen toimi neuvontajana 
kehitystyöhtestyöhankkeissa.

Jan-Eerik ja Upu Leppänen sekä lapset Milo ja Noel.

Suom
en Lähtysseura
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Sakari Nurmesviita on 
pappi, joka on toiminut 
lähetystyössä Keniassa se-
kä ulkosuomalaistyössä 
Kanadassa ja Teneriffalla 
ja on muutenkin kokenut 
maailmanmatkaaja. Piir-
tävänä Saku-vaarina Sa-
kari tuli tutuksi 2010 Suo-
mi tv:llä esitetyssä Aar-
rearkku-ohjelmassa, jos-
sa hän piirsi ja kertoi Raa-
matun kertomuksia lapsil-
le. Toukokuussa Sakari ta-
rinoi ja kuvitti kertomuk-
sen kahdesta kenialaises-
ta pojasta Tammisalon kir-
kolla.

Saku-vaari on nykypäivän Kylli-täti

– Jo pikkupoikana innostuin kun 
näin televisiossa Kylli-tädin piirtä-
vän ja kertovan tarinoita. Pidin it-
sekin piirtämisestä ja olin siinä il-
meisesti lahjakaskin, sillä koulussa 
opettajat ehdottivat minulle mai-
nospiirtäjän uraa.

Sakari Nurmesviita ei kuiten-
kaan lähtenyt ammatikseni piirtä-
mään, mikä olikin ihan hyvä asia, 
sillä tietotekniikan kehittyessä mai-
nospiirtäjien työt ovat vähentyneet 
rutkasti, kun tietokoneilla saadaan 
tehtyä yhä komeampia kuvia. Piir-
täminen jäi kuitenkin hänelle rak-
kaaksi harrastukseksi.

Piirtämisharrastuksesta onkin 
ollut Sakarille hyötyä sekä tämän 
työssä pappina että lähetystyönte-
kijänä.

– Vanha sanonta ”Yksi kuva ker-
too enemmän kuin tuhat sanaa” pi-
tää todella paikkansa. Vieraalla kie-
lellä opettaessa ja saarnatessa olen 
ylittänyt kielimuuria piirtämällä 
samalla kertomiani asioita. Lisäk-
si piirtäessä voi hyvin pitää taukoja 
ja miettiä, miten asian muotoilee ja 
muistella sanoja ja kieltä.

Myös suomen kielellä saarnates-

sa piirtäminen auttaa havainnollis-
tamaan opetusta ja pitää kuulijoiden 
mielenkiintoa yllä – etenkin lasten 
ja nuorten kanssa toimiessa.

Pienellä paljon aikaiseksi
Sakari Nurmesviita kuvailee lähe-
tystyö tehtäväksi, joka on erittäin 
tärkeätä ja tehokasta työtä.

– Pienillä varoilla ja resursseil-
la saadaan paljon aikaan. Toki lä-
hetystyössä parannetaan ihmisten 
oloja lisäämällä tietoa, koulutusta ja 
myös ihan rahalla, mutta tärkeää on 
myös taikauskon, noituuden ja tai-
kuuden vähentäminen paikallisten 
keskuudessa.

– Pyrimme saamaan aikaan pai-
kallisten ihmisten elämää helpotta-
via ratkaisuja ja tuloksia.

Pappina Sakarin työhön kuului-
vat luonnollisena osana jumalanpal-
veluksissa saarnaaminen ja kirkolli-
set toimitukset.

– Yhtä tärkeää oli ihan vain kan-
san parissa eläminen ja toimiminen, 
rukoillen ja työtä tehden.

Sakarista lähetystyössä on hie-

Saku-vaari kuvittaa Raamatun  
kertomuksia Tammisalon kirkolla  
ja Lähetysjuhlilla Messukeskuksessa. 

Lähetysjuhlat tarjoavat tarinoita, teatteria ja toimintaa lapsille
perhekonsertti lapsiperheen 
arjesta. Mukana menossa 
koskettavat kappaleet Onks 
pakko lähtee mökille? ja Älä 
kysele!  
La 8.6. klo 16.30–17.30

Intiaanipojan tarina  
Leena Piiraisen venezuelalai-
nen tarina anteeksiannosta 
Su 9.6. klo 10–11.30

Toiminnallisia pajoja 
juhlien ajan: Sadekeppipaja, 
Huolinukkepaja, Tarinapaja, 
Jippii-juttupaja ja 
Hyväteko-paja. Näiden 
lisäksi MAF:n Flying for 
life –lentosimulaattori, 
Lähettikiskat, Ekotekoseinä 
sekä Pomppulinna. 
Rauhallista tunnelmaa löytyy 
Hiljaisuuden keitaasta ja 
Lepolasta. Pajat avoinna: pe 
7.6. klo 17–20 la 8.6. klo 11–19 

Aikuisten ohjelmatiedot: 

www.lahetysjuhlat.fi

Raamattutuokio  
Sakari Nurmesviita ja Hensku 
Kettusaari. Saku-vaari, ro-
vasti Nurmesviita, kertoo 
Raamatun kertomuksia piir-
rosten avulla. 
La 8.6. klo 18–19

Gibu gibu 
Lauluntekijä Jukka Salmisen 
musiikkikertomus vie kuu-
lijansa itäiseen Afrikkaan, 
kahvin ja koko ihmiskunnan 
syntysijoille Etiopiaan.  
Pe 7.6. klo 18–18.45 

Evankeliumijuna  
Koko perheen musiikkimat-
ka. Mukana junassa Helsingin 
seurakuntien lapsikuorot, 
konduktööreinä Holopainen & 
Salminen. Tämä juna kulkee!  
La 8.6. klo 10

Casildan koulutie  
Nukketeatteri Eväsrepun esi-
tys kertoo intiaanitytöstä, jo-
ka haluaa oppia lukemaan, 
sekä suomalaisen Leenan 
työstä Venezuelassa. 
La 8.6. klo 11.15–11.50 ja 
12.15–12.50

Singelus  
Tarttolaisen kansanmusiikki-
koulun yhtye, jossa soittaa ja 
laulaa 12–18-vuotiaita lapsia. 
La 8.6. klo 13.30–14

Karaoke  
Karaoke-emäntänä Hensku 
Kettusaari. Tule laulamaan 
yksin ja yhdessä! 
La 8.6. klo 14.30–15.30

Lapset lähtevät  
Jouko Mäki-Lohiluoma esiin-
tyy. Yhden Joukon yhtyeen 

noa juuri se, että työnsä tulokset nä-
kee välittömästi.

– Ympärillä oli paljon puutetta, 
sairautta, hätää ja köyhyyttä. Meitä 
oli iso joukko ihmisiä, jotka teimme 
yhdessä eri kirkkojen ja kristillisten 
avustusjärjestöjen kanssa työtä ta-
vallisten paikallisten ihmisten elä-
män parantamiseksi.

Lähetystyöntekijänä Sakari on 
nähnyt, ettei Afrikan hätää pidä kat-
soa yhtenä suurena kokonaisuutena 
ja vaikeroida, mitä me voimme teh-
dä sen lievittämiseksi, vaan yrittää 
palvella ja auttaa yhtä ihmistä, yhtä 
perhettä, yhtä seurakuntaa.

– On myös hyvä nähdä, että 
samassa työssä on paljon muita-
kin avustusjärjestöjä. Totta on, et-
tä evankeliumilla on tämänkin päi-
vän maailmassa ihmeellinen voima.

Sakari voisi helposti tarinoi-
da pienen kirjaston verran lähetys-
työstä Keniasta ja lukuisilta mat-
koiltaan ympäri maailmaa. Sakari-
vaarin kerrontaa ja elävää kuvitus-
ta voi kuulla ja nähdä Valtakunnal-
lisille Lähetysjuhlilla.

Taini Nurmesviita
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H
engellisten kesäjuhlien 
muoto ja suuruusluok-
ka vaihtelevat kovasti 
vanhoillislestadiolais-
ten Suviseurojen noin 

70 000-päisestä massatapahtumas-
ta vaikkapa körttien noin 35 000 
hengen suuruisiin Herättäjäjuhliin 
tai Evankelisen lähetysyhdistyksen 
noin tuhannen osallistujan Kesä-
juhliin. Siinä missä suurimmat ke-

sätapahtumat vietetään useimmiten 
ulkosalla, mahtuvat pienemmät ko-
koontumiset hyvin telttojen ja kirk-
kosalien suojiin.

Päätimme kysyä muutamalta 
seurakuntamme jäseneltä, mikä hei-
tä on houkutellut hengellisille kesä-
juhlille. 

Lassi Vuolo on osallistunut 
muutamaan kertaan Lähetysyhdis-
tys Kylväjän Kesäpäiville. Kesäta-

Monen kesänviettoon kuuluu olennaisena osana osal-
listuminen yksille tai useammille hengellisille kesäjuh-
lille. Tarjontaa tapahtumista on läpi kesän ja tapahtu-
mapaikkoja ympäri maata. Jotkut osallistuvat vain jon-
kin tietyn järjestäjän tai herätysliikkeen kokoontumi-
seen, toiset taas kiertävät mielellään kaikki lähialueen 
tapahtumat.

kokoavat tutut ja tuntemattomat yhdessä Sanan ääreen
pahtumiin hänet houkutteli alun 
perin mukaan muutama entuudes-
taan tuttu ihminen.

– Minulla on ennen kaikkea ollut 
toive saada hengellisesti jotakin uut-
ta itselleni, kertoo Lassi.

– Olen kokenut hyväksi ilmapii-
rin, jossa on pystynyt hengittämään 
vapaasti.

Ohjelmaa eri-ikäisille
Anu Mannermaa on perheineen 
vieraillut vuosien varrella useilla eri 
kesäjuhlilla: Valtakunnallisilla lä-
hetysjuhlilla, Kylväjän Kesäpäivillä, 
Sanan Suvipäivillä, Evankeliumi-
juhlilla, Hengellisillä syventymis-
päivillä, Kansanlähetyspäivillä ja 
Vapaakirkon kesäpäivillä. Perheen 
lapsista lisäksi yksi on ollut usein 
Herättäjäjuhlilla orkesterinsa mu-
kana soittamassa.

– Kun arkipäivässä ei aina ehdi, 
niin näillä juhlilla saa aivan erityi-
sesti olla hengellisten asioiden ää-
rellä ja miettiä Jumalaa. Monesti 
palaan ainakin itse kotiin ravittuna, 
Anu kuvailee.

– Tarjolla on ollut huolella mie-
tittyä ohjelmaa, hirmuisen hyvää 
opetusta ja mielenkiintoisia puhujia. 
Hengellisillä kesäjuhlilla on mah-
dollisuus myös tavata paljon tuttu-
ja, joita ei usein muuten tapaa.

– Yhteisöllisen uskon kokemus 
on aika hieno, Anu pohtii.

Anu suosittelee osallistumista 
myös joskus sellaisen suuntauksen 
tapahtumaan, joka ei välttämättä 
edusta omaa traditiota.

– Näillä erilaisilla juhlilla yhtei-
set juuret tulevat kouriintuntuvik-
si ja omia ennakkokäsityksiä on hy-
vä samalla tuulettaa. Muuallakin, 

kuin mihin olen itse tottunut, voi ol-
la hyvää hengellistä elämää. En ole 
itse esimerkiksi koskaan käynyt Su-
viseuroissa, mutta olemme mieheni 
Petterin kanssa kuunnelleet seuro-
ja usein radiosta. Hengelliset juhlat 
sopivat kaikille.

Lassin ja Anun mielestä hengel-
liset kesäjuhlat eivät ole tarkoitettu 
vain tietylle sisäpiirille.

– Minun mielestäni hengellisel-
le kesäjuhlat sopivat kaikille, jotka 
käyvät kirkossakin, innostuu Lassi.

– Missä kaksi tai kolme on yh-
dessä koolla Kristuksen nimessä, 
siellä on hyvää ja turvallista olla.

– Samat sanat, sanoo Anu ja jat-
kaa:

– Osallistumiseen ei tarvitse ol-
la minkäänlaista kynnystä. Juhlil-
la saa olla ihan rauhassa ja saa koh-
data hengelliset asiat turvallisesti. 
Mukaan voi mennä etsivällä mielel-
lä. Minulta ei ainakaan koskaan ole 
kysytty, että miksi olet täällä ja kuu-
lutko meidän suuntaamme. Aina on 
otettu lämpimästi vastaan. Ketään 
ei myöskään tarvitse tuntea entuu-
destaan.

Lasten kanssa juhlille
Anulla on kokemusta siitä, että juh-
lille voi hyvin lähteä myös lasten 
kanssa.

– Ainakin meidän lapset ovat ai-
na nauttineet mukanaolosta. Lap-
sille on yleensä omaa, eri ikäisille 
suunnattua ohjelmaa ja tarjolla on 
usein ollut jopa lastenhoitoa, viiden 
lapsen äiti kertoo.

– Juhlilla pelaa yleensä ruoka-
huolto hyvin ja yhteiset ruoka- ja 
kahvihetket ovat kuin isot kirkko-
kahvit, naurahtaa Lassi.

Toimivat kesäjuhlavinkit
– Katso kesäjuhlan päiväoh-

jelma ja muu info tapahtuman 
Internet-sivulta.

– Seuraa säätiedotusta etukä-
teen ja pukeudu sen mukaisesti. 
Muista, että monet tilaisuudet 
ovat ulkosalla.

– Varaudu siihen, että auton 
joutuu usein parkkaamaan kau-
emmas juhlapaikalta.

– Varaa juhlille käteistä ra-
haa.

– Kesäjuhlille ei tarvitse il-
moittautua etukäteen. Sen kun 
pakkaa perheen ja tavarat autoon 
ja hurauttaa paikalle tai hyppää 
vaikka yhteiskuljetukseen mu-
kaan!

Minnamari Helaseppä

Löytäisitkö tänä kesänä  
Helsingin lähialueilla järjestettävistä 
hengellisistä kesätapahtumista jonkun 
itsellesi sopivan tutustumiskohteen?
• Valtakunnalliset lähetysjuhlat 
7.–9.6. Helsingissä (yhteiskuljetus 
omilta kirkoiltamme! kts. sivu 10)
• Sanansaattajien Medialähetyspäi-
vät 14.–16.6. Hyvinkäällä
• Kylväjän Lähetyksen kesäpäivät 
14.–16.6. Kauniaisissa
• Kansan Raamattuseuran Sanan 
Suvipäivät 14.–16.6 Lohjalla
• Hengen uudistuksen kesäjuhlat 
2.–4.8. Lohjalla
• Hengelliset syventymispäivät  
22.–25.8. Helsingissä 

Lassi Vuolo etsii kesäjuhlilta hengel-
listä tarjontaa.

Anu Mannermaa suosittelee osallistu-
mista myös sellaiseen tapahtumaan, 
joka ei edusta omaa traditiota.

Hengelliset 
 kesäjuhlat

Kati Pitkänen

Kati Pitkänen
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Roihuvuori

Roihutupakahvion 
kesäkauden avajaiset 
Roihuvuoren kirkolla tiistaina 4.6. klo 12–14

Tule kuulemaan ja kyselemään jalkojen hoitoon liittyvistä asioista. 
Asiantuntijavieraana jalkahoitaja Riitta Kiljunen.

Tarjoilusta vastaavat Roihuvuoren Martat. Tuotto Kirkon Ulkomaanavun 
kautta Eritreaan tyttöjen koulunkäynnin tukemiseen.

Kahvio on avoinna kesän ajan tiistaisin klo 12–14.

Sauvakävelyporukka 
starttaa Roihuvuoren kirkolta kesätiistaisin klo 10.
Laita mukavat kengät jalkaan, ota kävelysauvat mukaan ja lähde liikkeelle. 
Kävely kestää tunnin verran, eikä vaadi erityiskuntoa.  

Kompassi
Mihin suunnistaa?

Vapaaehtoistyö  
osana elämää
Kauko Nyroos on tuttu 
mies Roihuvuoren kirkol-
la, mutta harva tietää, mi-
ten pitkän vapaaehtois-
toimijan uran hän on teh-
nyt oman päivätyönsä 
ohessa. 

Nyroos lähti nuorena miehenä 
mukaan seurakunnan lapsityö-
hön pian muutettuaan Marjanie-
meen. Hän toimi muutamia vuo-
sia seurakuntaneuvostossa lapsi-
työn johtokunnassa, oli muuta-
man vuoden poissa, mutta pala-
si 70-luvun alussa uudelleen vasta 
perustettuun Roihuvuoren seura-
kuntaan. Siitä lähtien hän on teh-
nyt vapaaehtoistyötä monissa eri 
tehtävissä. 

80-luvun alusta lähtien Nyroos 
on toiminut aktiivisena kirkkoval-
tuuston jäsenenä erityisesti henki-
löstö- ja talousasioiden lautakun-
nissa, yleisessä kirkkoneuvostos-
sa lähes 20 vuoden ajan sekä seu-
rakuntaneuvoston erilaisissa työ-
ryhmissä. Miestenpiirissä hän 
on ollut mukana parikymmentä 
vuotta. 

Vanhoja aikoja muistellessa 
Nyroosille tulee mieleen muuta-
mia tapahtumia, esimerkiksi kir-
kon kampanja ” Se löytyy”, jon-
ka puitteissa hän muiden mukana 
soitteli kymmeniä puheluja seu-
rakuntalaisille. Puhelujen aikana 
sai kuulla monenlaisia, vaikeitakin 
elämäntarinoita.  

Tärkeäksi asiaksi nousee myös 
Laajasalon kirkon rakentamispää-
tösprosessi, joka kesti monta vuot-
ta. Nyroosilla oli tärkeä rooli asi-
an edistämisen eri vaiheissa, viime 
vaiheessa myös arkkitehtikilpai-
lutoimikunnan puheenjohtajana. 
Oikeutetusti hän saattoi olla ylpeä 
tehdyistä päätöksistä kirkon perus-
kiven muuraustilaisuudessa.

Tällä hetkellä Nyroos toimii 
seurakuntaneuvoston jäsenenä 
henkilöstö- ja taloustyöryhmissä, 
messuavustajana sekä miestenpii-
rin jäsenenä. 

Lasten ja nuorten toiminta  
sydäntä lähellä

Nyroos kertoo, että asiat joiden pa-
rissa hän on kirkon piirissä toimi-
nut, ovat tuttuja työelämästä. Hän 
on tehnyt työuransa alkuun liike-
alan yrityselämän kouluttajana ja 
myöhemmin henkilöstö- talous- se-
kä kiinteistöalan vastuullisissa joh-
totehtävissä. Asioihin huolellisesti 
perehtyminen samoin kuin aloite-
tun tehtävän loppuunsaattaminen 
ovat aina olleet itsestään selviä toi-
mintaperiaatteita. 

Seurakuntatyössä sydäntä lähel-
lä on lapsiin ja nuoriin kohdistuva 
toiminta. 

– Ne on hyvin hoidettu seura-
kunnassamme ja työtä tulee jatkaa 
samaan tahtiin, koska monet nyky-
ajan lapset eivät saa kotoa yhteyttä 
seurakuntaan ja kirkkoon, siksi siitä 
on tullut seurakunnalle tärkeä teh-
tävä.

Seurakunnan toimintamuodois-
ta messu on Nyroosin mielestä pää-
asia. Messujen laadukas hoitaminen 
on tärkeää; toteutukseen voitaisiin 
hänen mukaansa lisätä vapaaeh-
toistyöntekijöiden panosta. Ehkä jo 
suunnitteluvaiheessa. 

Marjaniemen seurakunta- 
kodista luovutaan

Roihuvuoren seurakunnan toiminta 
päättyy Marjanimen seurakuntako-
dissa toukokuun lopussa.

– Marjaniemen seurakuntakoti 
on ollut ”aikansa lapsi” ja tarpeel-
linen aikanaan, jolloin siellä on ol-
lut mm. lasten päiväkerhotoimin-
taa ja partiolaisten toimintaa. Seu-
rakuntakodissa on vuosien varrel-
la todettu huono sisäilma ja mah-
dollinen homevaurio, josta syystä 
talon käyttö on vähentynyt muuta-
maan vuosittaiseen seurakunnan ti-
laisuuteen. 

Talon käyttöä ja korjaamista on 
Nyroosin mukaan harkittu monen 
vuoden ajan.

– Korjaamisen kulut käyttöön 
nähden ja tilanteen kokonaisuus 
huomioon ottaen näyttää parhaal-

ta vaihtoehdolta luopua tästä seu-
rakuntakodista. Sen varmaan myös 
seurakuntalaiset ymmärtävät. Toi-
vottavasti marjaniemeläiset löytävät 
tiensä Roihuvuoren kirkkoon!

Vapaaehtoistyötä tulee  
kehittää edelleen

Kauko Nyroosin mielestä kirkon 
tehtävä on välittää alkuperäistä kir-
kon perussanomaa – nykyihmiselle 
ymmärrettävästi. Perussanomaa ei 
saa muuttaa. 

Roihuvuoren seurakunnan tule-
vaisuuden hän näkee myönteisenä. 

– Väestöpohja kasvaa ja kirkon 
talous on tasapainossa. Tärkeää on 
säilyttää ja ylläpitää nykyistä myön-
teistä otetta ja positiivista asennet-
ta: uskoa siihen, että voidaan vai-
kuttaa ympäristöön omalla toimin-
nalla. 

Vapaaehtoistyö on Nyroosista 
tärkeää. 

– Ihmiset tarvitsevat erilaisia yh-
teistyöpiirejä ja vertaistukitoimin-
taa erilaisissa elämäntilanteissaan. 
Seurakunnalta asia vaatii rohkeut-
ta: pitäisi kutsua seurakuntalaisia 
vapaaehtoistilaisuuksiin ja kysel-
lä heiltä, millaista toimintaa pitäi-
si luoda ja kehittää. 

Nyroos toivoo, että vapaaehtois-
ryhmien vetäjät saisivat tukea tar-
vittaessa tukihenkilöiltä.

Esimerkkiryhminä Nyroos mai-
nitsee pienten lasten äidit, erilaisis-
ta arjen ongelmista keskustelijat tai 
lenkkipolulle keskustelukumppania 
kaipaavat. 

– Tulevaisuuden kirkkoa voi-
si luonnehtia perustehtävän lisäksi 
rinnalla kulkijaksi ja ihmisten tur-
vaverkoksi.

Nyroos lähettää terveiset oman 
seurakuntamme työntekijöille: toi-
vottavasti myönteinen ja aktiivinen 
ote säilyy ja jatkuu edelleen. Työnte-
kijät voisivat joskus pysähtyä kiireen 
keskellä ja antaa tunnustusta itsel-
leen ja omalle työlleen: 

– Se antaa voimia tulevaan työ-
hön ja koko elämään! 

Varpu Välimaa 

Suvivirren 
sunnuntain

su 26.5. klo 10 
RoihuvuoRen kiRkossa 
TulisuonTie 2

messu

Messu on  
tekstitetty  
(valkokankaalle) ja 
tulkkaus  
viittoMakielelle. 
induktiivinen 
kuunteluMahdollisuus  
(7 ensiMMäistä Penkkiriviä).

Kati Pitkänen

5.6. Tammisalon kirkossa 
Diakonissa Hannele Juvonen

12.6. Roihuvuoren kirkossa 
Pastori Minnamari Helaseppä

19.6. Laajasalon kirkossa 
Diakoniatyöntekijä Kaisa Moilanen

26.6. Tammisalon kirkossa 
Pastori Kati Pitkänen

3.7. Roihuvuoren kirkossa 
Kanttori Hannele Filppula

10.7. Laajasalon kirkossa 
Roihuvuoren aluekappalainen Anja 
Nurminen

17.7. Tammisalon kirkossa 
diakoniatyöntekijä Kristiina Selin

24.7. Roihuvuoren kirkossa 
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen

31.7.  Laajasalon kirkossa 
Laajasalon aluekappalainen Kari 
Laaksonen

7.8. Tammisalon kirkossa 
Diakoniatyöntekijä Eea Korhonen

14.8. Roihuvuoren kirkossa 
Kanttori Päivi Niva-Vilkko
21.8. Laajasalon kirkossa 
Pastori Jaani Vilkkilä

Kesäpäivän iloksi
Kesäpiiri kiertää seurakuntamme eri toimi-
pisteissä keskiviikkoisin klo 13 seuraavasti: 

Seppo Paldanius
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Laajasalon kirjaston lastenosaston raikkaat retrovärit 
kutsuvat viipymään. Se on kirjastonjohtaja Anne Man-
kin mukaan tarkoituskin: kirjasto on alueen ihmisten 
olohuone, jossa saa kaikessa rauhassa lukea tai oleil-
la, ilman vaatimuksia. Anne Mankin oli tarkoitus ryhtyä 
lastentarhanopettajaksi, mutta kesätyö kirjastossa sai 
ajatukset muuttumaan.

Anne Mankki toi  
Satupiknikit Laajasaloon

– Huomasin, että tämä taitaakin 
olla minun juttuni. Olen kuitenkin 
koulutukseltani kasvatustieteiden 
maisteri, joten se puoli kulkee koko 
ajan mukana.

Pitkään alalla työskennelleelle 
Annelle kirjastotyön koko kirjo on 
tuttua, mutta hän on erikoistunut 
lastenkirjastotyöhön.

– Kirjaston tehtävä on tarjota 
lapsille kiinnostavia kirjoja ja muu-
ta aineistoa. Lisäksi meillä pidetään 
mm. nukketeatteriesityksiä. Lasten-
osastomme on turvallinen iltapäi-
vänviettopaikka ja meillä onkin pal-

jon vakituisia lapsiasiakkaita, Anne 
kertoo.

Nukketeatteri ei jää vain kirjas-
ton seinien sisäpuolelle. Kun aurin-
ko kesäisin houkuttaa ihmisiä ulos, 
Anne Mankki pakkaa Helmeri-pe-
räkärriin herra Myyrän kavereineen 
ja polkee leppäkerttupyörällä satu-
piknikille. Viime kesänä piknikkejä 
pidettiin Laajasalon rannalla ja Tuo-
rinniemen leikkipuistossa ja leikki-
puisto Kiiltotähden pihalla.

– Heti tultuani töihin Laajasa-
loon mietin, mitä alueen ominais-
piirteisiin sopivaa kivaa kesällä voi-

si tehdä. Olin toteuttanut satupik-
nikkejä jo aiemmin Tikkurilassa, 
ja Laajasalossa niihin on hieno ym-
päristö. Saimme yhteistyökumppa-
nilta peräkärrin ja asiakkaalta pyö-
rän, jonka tuunasimme. Paikallinen 
kauppias lahjoitti mehua ja keksejä. 
Siitä se sitten lähti, Anne nauraa.

– Satupiknikit on tarkoitettu 
kaikille vauvasta vaariin. Suunnit-
telen nukketeatteriaesityksen etu-
käteen, mutta improvisoin tilanteen 
mukaan. Pyrin myös innostamaan 
yleisön osallistumaan. Näin tutuis-
takin saduista saadaan monenlaisia 
toteutuksia.

Yhteisö on  
ehtymätön voimavara

Osallistuminen ja yhdessä tekemi-
nen vilahtavat Annen puheessa tuon 
tuostakin.

– Kirjasto on asukkaiden oma 
tila, hän painottaa. Laajasalon kir-
jastossa tapahtuukin monenlaista, 
vaikkapa Marttojen puutarhailta 
tai jokin SPR:n tai Laajasalon opis-
ton järjestämä tapahtuma. Yhteis-
työkumppaneita on monta. Satu-
tuntien pitäjiksi tai muihin kir-
jaston puuhiin otetaan vapaaeh-
toisia.

– Yhteisöllisyyden kokemus Laa-
jasalon saarella on hieno. Olemme 
tehneet paljon töitä, että kirjasto 
olisi osa yhteisöä ja se on toteutunut.

Yhteisöstä Anne Mankki am-
mentaa myös voimansa.

– Yhteistyökuviot, joista molem-
mat osapuolet saavat jotakin ovat 
tärkeitä. Saan paljon myös satutun-
tien vuorovaikutuksesta lapsien ja 
perheiden kanssa.

Voimavaraksi kirjastonjohtaja 
nimeää myös hyvän työyhteisön.

– Meillä on täällä ammattilaisia, 
joiden kanssa on hyvä työskennellä. 
On helppo tulla töihin, kun voi aja-
tella, että mahtavaa, tästä tulee hy-
vä päivä.

Sitten satutaiteiljan silmät alka-
vat tuikkia:

– Kyllähän sekin on voimavara, 
että voin kertoa, miten neiti Kerma-
nekka ja Sokerikulho juttelevat kes-
kenään. Onhan se ihan huikea, mie-
likuvituksen voima ja se taika, mikä 
tarinoissa on.

Myös tänä kesänä on luvas-
sa satupiknikkejä. Niistä ilmoite-
taan etukäteen, mutta mukaan so-
pii tulla spontaanistikin, kun kel-
lon kilistys ilmoittaa piknikin al-
kamisesta.

Hanna-Kaisa Hartala

Laajasalon kirkon 
Aulakahvio on auki myös 
kesällä. Ilmojen salliessa 
kahvi maistuu myös 
kirkon pihalla terassilla. 
Aulakahvio on auki  
ma–pe klo 10–14. Kirkon 
suursiivouksen vuoksi 
kahvio on kiinni kaksi 
viikkoa 15.7.–26.7. 

Matkustuttaako?
Tule mukaan 23.–26.8 Pietari – Tyrö – Viro –kiertomatkalle.

Nasaretin perinnekylässä oli mahdollisuus nähdä, miten Jeesuksen aikana pukeuduttiin ja miten käsityöläiset toimivat.

Ariel Livson (oik.) oli ryhmäläisten asiantuntevana oppaana alkumatkan.

Matkan hinta
2hh/ 370 € sisältäen 3 hotelliyötä aamiaisi-
neen, lounaan Tyrössä, viisumin, viisumin re-
kisteröintimaksun hotellissa, bussikuljetuk-
sen, matkaoppaan palvelut, laivamatkan 
Tallinna-Helsinki kansipaikoin. (Omalla vii-
sumilla kokonaishinta laskee 70 eurolla.) 1 
hh/ lisämaksu Pietarissa 56 € kahdelta yöltä ja 
Rakveressä 40 €. 

Ilmoittautuminen 
Ritva Pykäläniemelle 5.7. mennessä: ritva.py-
kalaniemi@kolumbus.fi, puh. 050 546 8804.

Lisätietoa matkasta:
Matkanjohtajat: pastori Kari Laaksonen ja dia-
koni Eea Korhonen. Tiedot tarvittavista mat-
kustusasiakirjoista: seurakunnan Internet-
sivut/matkanjohtajat. Matkailta ma 29.7. klo 
18-20 Laajasalon kirkolla (mm. tietoa Pietarin 
kulttuuritarjonnasta). Tiedustelut Karilta: kari.
laaksonen@evl.fi tai puh. 050 556 2526.

Matkaohjelma:
Pe 23.8. 
Klo 7 lähtö. Vaalimaalta matka jatkuu Viipurin 
ja Terijoen kautta Pietariin. 
Pietarissa 2 yötä hotellissa (hotelli selviää lä-
hiaikoina).
La 24.8. 
Tutustumme Pietarin nähtävyyksiin.
Su 25.8. 
Vierailemme ystävyysseurakunnassa Tyrössä, 
jossa osallistumme messuun ja ruokailemme 
yhdessä tyröläisten kanssa. Ruokailun jälkeen 
suuntaamme kohti Narvaa. 
Matkalla pysähdymme Novosolkassa, jos-
sa tutustumme lähetystyön pioneeri Martti 
Rautasen lapsuudenkotiin. 
Viron puolella Rakveressa majoitumme kylpy-
lähotelli Aqva Hotel&Spa:ssa. 
Ma 26.8. 
Lähdemme kohti Tallinnaa, josta saavumme 
Superstar- laivalla Helsinkiin klo 21.30. 

Tim
o Pekka Kaskinen

M
arko Anttila

Harri Hem
m

ilä

Osallistuminen ja yhdessä tekeminen ovat Anne Mankille tärkeitä asioita.
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Laajasalo

Matkustuttaako?
Tule mukaan 23.–26.8 Pietari – Tyrö – Viro –kiertomatkalle.

Joukko Roihuvuoden seu-
rakuntalaisia teki huh-
tikuun lopulla Isarelin 
matkan. Mukana oli mo-
nia ensikertalaisia. Joku-
nen naapuriseurakunta-
lainenkin oli uskaltautu-
nut joukkoon. Matkaa oli 
suunnitellut jo pitkään 
Laajasalon +/– kuuskymp-
pisten ryhmä, puuhamie-
henä Jukka Annala. 

Matka oli elämys. Varsinaisesta lo-
mamatkasta ei voine puhua, sil-
lä päivät olivat täynnä tapahtu-
maa ja toimintaa. Liikkeelle läh-
dettiin useimmiten aamukahdek-
salta, ja päivä päättyi puoli yhdek-
sän maissa. 

Israelissa ryhmä sai oppaakseen 
legendaariset Toiviomatkojen op-
paat Ariel Livsonin ja Ariel Sellan.

Ariel Livson johdatteli matkalai-
set Tel Avivin lentokentältä Tiberi-

akseen ja sieltä useille mielenkiin-
toisille retkille, aina Golanin kuk-
kuloille saakka. Gennesaretin jär-
ven kauniit rantamaisemat tulivat 
tutuiksi, samoin Nasaret, apostoli 
Pietarin kotikylä Kapernaum ja ran-
ta, jolla Pietarin kerrotaan kalastel-
leen. Monille matkalaisille juuri Ga-
lilean alueella käynti oli suuri elä-
mys, olihan siellä vielä aistittavissa 
sama luonto ja samat polut, joita Jee-
sus aikanaan kulki.

Jerusalemissa ryhmä sai oppaak-
seen Ariel Sellan. Parissa päivässä 
oli mahdollisuus nähdä monia his-
toriallisia kohteita: Betlehem, Via 
Dolorosa, Jeesuksen hauta ja Itku-
muuri. Ainutlaatuinen hetki oli 
ryhmän yhteinen ehtoollisen vietto 
puutarhahaudalla.

Matkan aikana silmät avautui-
vat ymmärtämään Raamatun kerto-
muksia uudella tavalla. Syntyi myös 
toive syventää tietämystä uudella 
matkalla, jolloin voisi keskittyä eri-
tyisesti joihinkin kohteisiin.

Anna-Mari Kaskinen

Israelin matkalla

Nasaretin perinnekylässä oli mahdollisuus nähdä, miten Jeesuksen aikana pukeuduttiin ja miten käsityöläiset toimivat.

Yhteisvastuu- 
keräyksen tuotolla 
autetaan yksinäisiä 
vanhuksia  

Roihuvuoren seurakunnas-
sa tämän vuoden Yhteisvas-
tuukeräys päättyy Suvivir-

ren veisuun Laajasalon kirkon mes-
sussa 26. toukokuuta. Roihuvuoren 
seurakunnan Yhteisvastuukeräys 
tuotti tänä vuonna n. 24 000 euroa. 
Seurakuntamme tulos oli jälleen hel-
sinkiläisittäin erinomainen.

Yhteisvastuukeräyspäällikkö Eea 
Korhonen kiittää sydämellisesti 
kaikkia Yhteisvastuun keräämiseen 
osallistuneille vapaaehtoisia ja kaik-
kia Yhteisvastuutilaisuuksiin osallis-
tuneita, joista jokainen on ollut mu-
kana kantamassa kortensa yhteiseen 
kekoon. 

Yhteisvastuukeräyksen tuotos-
ta menee 60 % Kirkon Ulkomaa-
navun välityksellä kehitysyhteistyö-
hön Kambodžassa sekä katastrofi-
apuun. 20 % tuotosta käytetään etsi-
vän vanhustyön projektiin kotimaas-
sa ja 20 % kirkon ja seurakuntien te-
kemään avustustyöhön, josta Roihu-
vuoren seurakunnan diakoniatyö saa 
sekin oman osuutensa.

Yhteisvastuun kiitosmessu Su-
vivirren sunnuntaina 26.5. klo 12 
Laajasalon kirkossa.  

Lisää tietoa keräyskohteista: 
www.yhteisvastuu.fi. 

Ariel Livson (oik.) oli ryhmäläisten asiantuntevana oppaana alkumatkan. Gennesaretin järven rannalla saattoi aistia alkuperäisen tunnelman. Jeesuksenaikaisen Jerusalemin pienoismalli antoi käsityksen kaupungin mittasuhteista.

Matkan hinta
2hh/ 370 € sisältäen 3 hotelliyötä aamiaisi-
neen, lounaan Tyrössä, viisumin, viisumin re-
kisteröintimaksun hotellissa, bussikuljetuk-
sen, matkaoppaan palvelut, laivamatkan 
Tallinna-Helsinki kansipaikoin. (Omalla vii-
sumilla kokonaishinta laskee 70 eurolla.) 1 
hh/ lisämaksu Pietarissa 56 € kahdelta yöltä ja 
Rakveressä 40 €. 

Ilmoittautuminen 
Ritva Pykäläniemelle 5.7. mennessä: ritva.py-
kalaniemi@kolumbus.fi, puh. 050 546 8804.

Lisätietoa matkasta:
Matkanjohtajat: pastori Kari Laaksonen ja dia-
koni Eea Korhonen. Tiedot tarvittavista mat-
kustusasiakirjoista: seurakunnan Internet-
sivut/matkanjohtajat. Matkailta ma 29.7. klo 
18-20 Laajasalon kirkolla (mm. tietoa Pietarin 
kulttuuritarjonnasta). Tiedustelut Karilta: kari.
laaksonen@evl.fi tai puh. 050 556 2526.

Juhannusjuhla
LAAJARANNASSA JUHANNUSAATTONA 21.6. 
Juhla alkaa lipunnostolla klo 18
Juhannushartaus, kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen
Kesäistä musiikkia ja ohjelmaa. Mukavaa yhdessäoloa  
ja makkaran grillaamista. Sauna lämpiämässä.  

LAAJARANTA 
Humalniementie 15
Laajasalo

Tim
o Pekka Kaskinen

Tim
o Pekka Kaskinen

Tim
o Pekka Kaskinen
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Pärskeitä

Kesäinen maailma

Runo

Seppo Paldanius

Yökasteen jälkeen aamuinen maa,

vesipisara lehdellä kimaltaa,

perhonen levittää siipiään,

valmistautuu valoon lentämään.

Kesäaamu avautuu uutena

upeana mahdollisuutena,

olla osana maailmaa,

todistaa Luojan luomaa.

Nyt voi rauhassa levähtää,

vapautta sisään hengittää,

katsella tuulen tanssia oksilla,

tuntea olevansa juurilla.

Pilvenhattaroita taivaalla,

särkyneitä aaltoja rannalla,

tuoksut nenää kutittavat,

auringonsäteet suukottavat.

Kokossa tuli roihuaa,

savua ilmaan sekoittaa,

yhteislaulu taivaalle kajahtaa,

juhlitaan Johannes Kastajaa.

Uniharsoon kääriytyy maa,

yöttömän syliin voi nukahtaa,

kunnes aamun ensi sarastus

on upea uuden aloitus.

M. Pulkkinen

Kesäkerho 4–6-vuotiaille
arkipäivisin  
3.6.–19.6  
klo 9–13  
Tammisalon kir-
kolla,  
os. Väylänrinne 1
Kesäkerhossa leikim-
me, laulamme, askar-
telemme, ulkoilem-
me ja nautimme ke-
säisestä luonnosta. 
Evästauolla syömme 
omia eväitä.

Kerhomaksu on 15 € 
/viikko/lapsi. Voit va-
lita ajanjakson, jonka 
lapsesi on kerhossa. 
Kerhoon otetaan  
15 lasta/viikko.

Kerhon vetäjinä  
toimivat Virpi ja Taini.

Ilmoittautuminen 
2.5.–16.5. Virpi 
Kujansuulle  
p. 09 2340 5753 tai  
virpi.kujansuu@evl.fi 

Syksyn päiväkerhoissa 
on muutama paikka vapaana!

Ilmoittautuminen seurakunnan Internet-sivuilta:

www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori

Tiedustelut: 5.8. alkaen päiväkerhotyön vastaava  

Päivi Meriläinen p. 09 2340 5703.

Pienet paparazzit 
rauhan asialla
Seurakunnan päiväkerhoissa ja il-
tapäiväkerhoissa on kevään aikana 
näkynyt paljon pieniä paparazzeja, 
kun kerhoissa toteutetaan projektia 
Valtakunnallisille Lähetysjuhlille. 
Teemana on rauha ja jokainen ker-
holainen on saanut vuorollaan ker-
hon kameran käyttöönsä ja saa lu-
van napsia sillä kuvia kerhon aikana.

Kaikki kerholaiset odottavat ai-
na innolla omaa vuoroaan, mutta 
välillä kerhossa on niin paljon te-
kemistä, että kamera unohtuu heti 
alkupiirin jälkeen pöydänkulmalle 
nököttämään. Innokkaimmat ovat 
kahden tunnin kerhon aikana ehti-
neet ottaa kuitenkin toistasataa va-
lokuvaa askartelun ja eväiden syön-
nin lomassa.

Ennen kuvausprojektin aloit-
tamista puhuttiin siitä, mitä rauha 
on. Joka päivä lapsia muistutetaan 
siitä, että kuvien aiheena on rauha, 
mutta kameralla on niin kiva räpsiä, 
että rauha on välillä kuvista kauka-
na. Toisinaan kerhossakin on sellai-
nen touhu ja tohina, että rauhalli-
sesta hetkestä voi vain haaveilla.

Kerholaiset ovat ottaneet iha-
nia kuvia toisistaan sekä kuvia kai-
kesta, mitä kerhon tiloista löytyy. 
Kuvia läpikäydessä olen huoman-
nut uusia asioita omasta työpistees-
täni, kun olen päässyt katselemaan 
kirjaimellisesti lapsen tasolta kerho-
tilaa ja jopa itseäni. Kuinka suurelta 
tornilta näyttääkään 170-senttinen 
täti pienen kolmevuotiaan kuvakul-
masta katsottuna!

Kun kaikki lapset ovat saaneet 
viettää kerhopäivänsä kuvaajana, 
käydään kuvat yhdessä läpi ja va-
litaan jokaiselta yksi otos, joka tu-
lostetaan. Kuvista kootaan näytte-
ly Tammisalon kirkolle, johon voi 
tutustua, kun Tammenterhokirkko 
avaa ovensa suvivirrensunnuntaina 
26.5. klo 15. Kesäkuussa osa kuvista 
jatkaa matkaansa Pasilaan Messu-
keskukseen Valtakunnallisille Lähe-
tysjuhlille, jossa niitä voi myös käy-
dä ihailemassa. Omien kerholais-
temme kuvat ovat osa suurta Rau-
ha-näyttelyä, johon lapset ovat lä-
hettäneet taideteoksiaan eri puolel-
ta maailmaa.

Taini Nurmesviita

Lapsi +  
vanhempimuskari
Lapsi+vanhempimuskari aloittaa  
0–3-vuotiaiden vauvojen ja taaperoiden  
touhut maanantaisin:
● klo 9–9.30 ja 9.45–10.15 Laajasalon kirkol-
la (kaksi ryhmää) 
● klo 11–11.30 Roihuvuoren kirkon kerho-
siivessä
Muskarit alkavat syksyllä 26.8. ja  
jatkuvat 16.12. saakka. Hinta 40 euroa.
Ilmoittautuminen seurakuntatoimistoon,  
os. Tulisuontie 2. Toimisto avoinna ma ja ti  
klo 10–13, ke klo 14–17.30 ja to ja pe klo 9–12, 
p. 09 2340 5700 tai roihuvuori.srk@evl.fi. 
ps. muskariopettaja pirauttaa kotiin paikan 
varmistuttua.

Ronja Helanderin valokuvataidetta.

Lähetysjuhlien Rauha-näyttelyyn on 
tulossa lasten töitä ympäri maailmaa. 
Kuvassa Cielo Florez Kolumbiasta tai-
deteoksensa edessä.

Iida Jämsän valokuvassa on hieno kuvakulma. Tuulia Savolainen kuvasi päiväkerhokaveri Oonaa.

Piirros: Virpi Kujansuu
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Laituriwww.laajaranta.fi

 10 kysymystä

Annika Laiho

1. Kuka olet?
Olen Annika ja ikää minulla on jo 
huikeat 16-vuotta. Olen pirteä pu-
napää, joka tykkää kokkailusta.

2. Paras elokuva?
Kaikki Harry Potter –elokuvat.

3. Mikä on oudoin asia, mikä on 
tapahtunut elämässäsi?
Norsulla ratsastaminen, ehdotto-
masti.

4. Mitä olet halunnut tehdä tai ko-
keilla?
Benji-hyppy olisi upea kokemus, 
mutta tuskin ikinä sitä uskallan 
tehdä.

5. Mukavin matkustusväline?
HSL:n bussit.

6. Mistä syntyy onnistunut kesä?
Jäätelöstä, auringosta ja mukavasta 
seurasta.

7. Rantaloma? shoppailuloma? 
kulttuuriloma vai jokin muu?
Rantaloma.

8. Pehmis, irtopallo vai jäätelö 
kaupan pakastealtaasta?
Irtopallo.

9. Miksi olet mukana seurakun-
nassa?
Se on hyvin palkitsevaa ja saa minut 
hyvälle tuulelle.

10. Mikä on sinun kysymyksesi 
seuraavalle haastateltavalle?
Otatko irtokarkit vai popcornit me-
nessäsi elokuviin?

Kesä syntyy 
jäätelöstä, 
auringosta ja 
mukavasta seurasta

Nuorten kesä Laajarannassa

Chillit grillitorstait
kesäkuun alusta  
heinäkuun loppuun

Nuorten ja nuorten  
aikuisten grillausillat  
torstaisin klo 18–21  
koko kesän.

Grillausta, rukousta,  
musaa, sanaa ja chillailua.

Tuo mukanasi grillattavaa, 
saunakamat - ja kaverisi.

Laadusta tinkimättä –  
lihaa säästämättä. Säät 
vaihtelee, grillaus ei.

Tarkemmat tiedot: 
laajaranta.fi

Maija ja Mikko tietävät, että 
tekemällä oppii
Diakonia- ammattikor-
keakoulussa nuoriso-
työnohjaajiksi opiskele-
vat Maija Sarvela ja Mik-
ko Aho tutustuivat Roi-
huvuoren seurakunnan 
nuorisotyöhön kahdek-
san viikon harjoittelujak-
sossa. ”Harkkarit” ovat ol-
leet mukana niin nuorte-
nilloissa, raamiksissa kuin 
riparitapaamisissakin ja 
saaneet vahvan tuntuman 
tulevaan ammattiinsa.

Maijan mielestä Roihuvuoren seura-
kunnan nuorisotyössä nuorille anne-
taan hyvin mahdollisuuksia ottaa eri-
laisia vastuita ja kasvaa niiden myötä.

– Kaikki huhut, joita olin kuullut 
seurakunnan monipuolisesta nuori-
sotyöstä, ovat pitäneet paikkansa ja 
voin sanoa, että olen viihtynyt har-
joittelussa tosi hyvin! Olemme saa-
neet toisen harjoittelijan Mikon 
kanssa tutustua monenlaiseen nuor-
ten toimintaan ja sitä kautta upeisiin 
nuoriin ja työntekijöihin.

– Minusta on ollut erityisen hie-
noa se, kuinka hyvin meidät on alus-
ta saakka otettu vastaan nuorisotyös-

sä. Työntekijät ovat antaneet paljon 
aikaansa meille ja meille on annettu 
hyvät eväät kasvaa nuorisotyönohjaa-
jana sekä omassa hengellisessä elä-
mässä, sosionomiksi valmistuva Mai-
ja kertoo iloisena.

Raamatunlause ”Herra on minun 
paimeneni, ei minulta mitään puutu” 
on rohkaissut Maijaa harjoittelun ai-
kana.

– Olen saanut luottaa siihen, että 
Jumala pitää minusta huolen ja varus-
taa minut tätä harjoittelua varten. On 
usein helppo sortua miettimään sitä, 
mitä minulla ei ole ja mitä en osaa. 
Jumala on puhunut minulle tämän 
Raamatun kohdan kautta siten, että 
hän varustaa minut joka päivä niil-
lä taidoilla ja asioilla, joita minä juu-
ri sinä päivänä tarvitsen. Minulta ei 
puutu mitään eikä Jumala jätä minua 
pulaan, sillä hän on hyvä paimen, jo-
ka pitää huolta omistaan.

Iso nippu kokemuksia
Mikko Aho on pitänyt harjoittelu-
aan Roihuvuoren seurakunnan nuo-
risotyössä antoisana. Hänelle on 
käytännössä selvinnyt, kuinka laa-
ja nuorisotyönohjaajan työnkuva to-
della on. Se sisältää paljon opetusta, 
koulutusta ja hengellistä työtä, se-
kä tapahtumien että leirien järjes-
tämistä.

– Näin miten nuorisotyötä teh-

dään, pääsin itsekin sitä tekemään ja 
innostumaan. Tekemällä opin paljon 
sekä tulevasta ammatistani että itses-
täni. Oma persoona on nuorisotyön-
ohjaajalle tärkeä työkalu ja oli hienoa 
päästä kokemaan, miten se soveltuu 
ja sopeutuu nuorisotyön työkenttään.

Mikolle jäi harjoittelusta käteen 
iso nippu tärkeitä kokemuksia, vink-
kejä ja kehittymishaasteita. Erityises-
ti mieleen jäivät kuitenkin avoin ja 
sydämellinen nuorten porukka, jossa 
on silminnähden hyvä olla.

Kiikari

Maija Sarvela ja Mikko Aho saivat har-
joittelujakson aikana hyvän tuntuman 
tulevaan työhönsä.

Pitkä kuuma kesä ja rippikoulu
Omasta rippikoulustani on kulunut 
noin 20 vuotta. Mielestäni siitä on 
kohtuullisen vähän aikaa, mutta ri-
pari-ikäisen nuoren mielestä jopa 
”isällisen” paljon. Omasta ammatis-
tani katsottuna kesä ei tuntuisi ke-
sältä ilman rippileiriä.

Tänä kesänä Roihuvuoren seu-
rakunnassa pidetään kuusi rippi-
leiriä. Uskon, että jokaisesta tule-
van kesän leiristä muodostuu ta-

valla tai toisella ikimuistoinen. 
Muistoja voivat olla uiminen ja 
saunominen, soutelu järvellä, pa-
pin äärimmäisen mielenkiintoiset 
oppitunnit, yölliset hiippailut tai 
hetket nuotiopaikalla illan pime-
tessä ja kitaran soiton ja laulujen 
kiiriessä kohti taivasta.

Viime kesänä muutama nuori 
kertoi empineensä leirille lähtöä, 
mutta jälkeenpäin mieli muuttui; 

”Tää oli maailman paras juttu! On-
neks me lähdettiin mukaan!”.

Sinä, hyvä riparinuori, voit vai-
kuttaa siihen tuleeko leirimuistois-
tasi hyviä tai huonoja. Lähde siis 
mukaan hyvällä tsempillä ja lupaan, 
että tämä kesä tulee olemaan yksi 
parhaista kesistäsi ikinä!

Siunauksin, pastori Markus

Roihuvuoren seurakunnassa pidetään tänä kesänä kuusi rippikoulua.

M
arko Anttila

iStockphoto

M
arko Anttila

Kirkon tiedotuskeskus / M
arkku Pihlaja 
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Heittonuotta
Johannes Kastajan päivä  
on yöttömän yön juhla

Juhannus saa nimensä Johannes Kastajasta 
ja sitä vietetään kuusi kuukautta ennen 
joulua, Jeesuksen syntymäjuhlaa. 
Sukulaisnaiset Johanneksen äiti Elisabet ja 
Jeesuksen äiti Maria odottivat lasta samaan 
aikaan, Johannes syntyi ennen Jeesusta. 

Johanneksesta tuli ”tien raivaaja” 
Messiaalle, Jeesukselle. Johannes kehotti 
ihmisiä valmistautumaan Messiaan tuloon 
ja kastoi heitä sen merkiksi Jordan-virrassa. 
Johannes kastoi myös Jeesuksen.

Juhannuksena muistetaan Johannes 
Kastajaa, hänen tehtäväänsä ja myös hänen 
kuolemaansa. Kuningas Herodes teloitutti 
Johanneksen.

Meillä juhannusta vietetään myös yöttömän 
yön ja valon juhlana. Kirkoissa muistetaan 
Kristusta, joka on koko maailman valo.

Juhannusjuhla 
Laajarannassa perjantaina 21.6. klo 18 alkaen.

Juhannusmessu 
Roihuvuoren kirkossa lauantaina 22.6. klo 10.

kesän messut
Suvivirren sunnuntai 26.5.
Pyhän Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala
Tervetuloa laulamaan Suvivirttä!
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10
Timo Pekka Kaskinen, Kati Pitkänen ja Hannele 
Filppula.
Messu on myös tekstitetty (valkokankaalle) ja 
tulkkaus viittomakielelle. Induktiivinen
kuuntelumahdollisuus.

Yhteisvastuukeräyksen kiitosmessu 
Laajasalon kirkossa klo 12
Kari Laaksonen, Jaani Vilkkilä, Eea Korhonen ja 
Päivi Niva-Vilkko.

Lastenkirkko Tammenterho klo 15 
Tammisalon kirkossa.
Timo Pekka ja Anna-Mari Kaskinen. Esillä las-
ten Rauha-valokuvanäyttely. 

Sunnuntai 2.6.
2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10 ja 
Laajasalon kirkossa klo 12.
Kari Laaksonen ja Hannele Filppula.

Keskiviikko 5.6. 
Klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa

Sunnuntai 9.6.
3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Bussikuljetus Messukeskukseen 
Valtakunnallisille lähetysjuhlille, 
kts. teksti Kyytiä vailla tältä sivulta.
Ei messua Roihuvuoren ja Laajasalon  
kirkoissa! Osallistumme Lähetysjulien  
messuun Messukeskuksessa.

Sunnuntai 16.6.
4. sunnuntai helluntaista
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10 ja 
Laajasalon kirkossa klo 12.
Minnamari Helaseppä ja Päivi Niva-Vilkko.

Lauantai 22.6.
Juhannuspäivä
Johannes Kastajan päivä
Tien raivaaja
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10. 

Kati Pitkänen ja Tomi Kujansuu
Laajasalon kirkossa ei messua.

Sunnuntai 23.6.
5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Jaani Vilkkilä ja Tomi Kujansuu.
Roihuvuoren kirkossa ei messua.

Sunnuntai 30.6.
Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10 ja 
Laajasalon kirkossa klo 12.
Minnamari Helaseppä ja Hannele Filppula.

Sunnuntai 7.7.
7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10 ja 
Laajasalon kirkossa klo 12.
Anja Nurminen ja Hannele Filppula.

Sunnuntai 14.7.
Kirkastussunnuntai
Kirkastettu Kristus
Messu Laajarannassa klo 12.
Arja Vaulas ja Tomi Kujansuu.
Roihuvuoren ja Laajasalon kirkoissa ei 
messua. Tervetuloa luonnon ja meren  
ääreen Laajarantaan. 

Sunnuntai 21.7.
9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10 ja 
Laajasalon kirkossa klo 12.
Timo Pekka Kaskinen ja Evi Kant.

Sunnuntai 28.7.
10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10 ja 
Laajasalon kirkossa klo 12.
Jaani Vilkkilä ja Päivi Niva-Vilkko.

Sunnuntai 4.8.  
11. sunnuntai helluntaista 
Etsikkoaikoja
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10.

Jo joutui armas aika...
Kari Laaksonen ja Päivi Niva-Vilkko.
Kirkon ulkosuomalaistyön juhlamessu 
Laajasalon kirkossa klo 12. Saarna piispa Tapio 
Luoma, Timo Pekka Kaskinen ja Päivi Niva-
Vilkko. 

Sunnuntai 11.8.
12. sunnuntai helluntaista 
Itsensä tutkiminen
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10 ja 
Laajasalon kirkossa klo 12. Saarna Jukka 
Kääriäinen, Anja Nurminen ja Evi Kant.

Sunnuntai 18.8.
13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10.
Timo Pekka Kaskinen, Anja Nurminen, 
Hannele Filppula ja Kamarikuoro Cantiamo. 
Roihuvuoren palvelutalon 50-vuotisjuhlames-
su.
Messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Kati Pitkänen, Sami Mustakallio ja Tomi 
Kujansuu.

Sunnuntai 25.8.
14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10 
Minnamari Helaseppä ja Hannele Filppula.
Messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Arja Vaulas ja Päivi Niva-Vilkko.

Kesäillat meren äärellä
Suositut Laajarannan kesäillat jatkuvat tänäkin kesänä juhannuksen jälkeen 
sunnuntaisin klo 18.
Illoissa on ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa, makkaranpaistoa ja kahvitarjoilu. 
Olemme mahdollisuuksien mukaan ulkona, meren äärellä.
Sunnuntaisin klo 18 
illoissa ovat mukana:
30.6. pastori Jaani 
Vilkkilä
7.7. pastori Anja 
Nurminen, kanttori 
Hannele Filppula
14.7. pastori Arja Vaulas, 
kanttori Tomi Kujansuu
21.7. kirkkoherra Timo 
Pekka ja Elias Kaskinen 
28.7. pastori Arja Vaulas, 
kanttori Päivi Niva-
Vilkko
4.8. pastori Kari 
Laaksonen, kanttori 
Päivi Niva-Vilkko
11.8. pastori Minna-Mari 
Helaseppä

Laajaranta, 
Humalniementie 15
Herttoniemen metro-
asemalta bussit 88 ja 89.

Kesällä diakonia- 
toimisto on avoinna:
Roihuvuoren kirkolla tiistaisin klo 9–10,  
p. 09 2340 5758
Laajasalon kirkolla maanantaisin klo 9–11,  
p. 09 2340 5768

Roihuvuoren  
seurakunnan  
seurakuntatoimisto
Tulisuontie 2, 00820 Helsinki
ma ja ti klo 10–13, ke klo 14–17.30 ja 
to ja pe klo 9–12.
p. 09 2340 5700
roihuvuori.srk@evl.fi

Toimitus- ja tilavaraukset  
sekä keskusteluapu: 
Toimitusvaraukset  
(kaste, häät ja hautajaiset)
seurakuntatoimiston aukioloaikoina 
p. 09 2340 5702. 
Muut tilavaraukset: p. 2340 5715.
 
Pappi päivystää kesällä
Roihuvuoren seurakuntatoimistossa: 
ma klo 10–13, ke 14–17.30 ja pe 9–12
Laajasalon kirkolla: ti klo 10–13 ja to 9–12
p. 09 2340 5702.

www.helsinginseurakunnat.fi/ 
roihuvuori
Voit myös tykätä  
sivustamme Facebookissa!

Seppo Paldanius

Tim
o Pekka Kaskinen

Kyytiä vailla
Roihuvuoren seurakunta matkaa Lähetysjuh-
lille Pasilan Messukeskukseen yhteiskyydillä 
sunnuntaina 9. kesäkuuta. Tilausbussi poimii 
kyytiläisiä Laajasalon kirkolta klo 10, Tam-
misalon kirkolta klo 10.15 ja Roihuvuoren 
kirkolta klo 10.30. Paluu Messukeskuksesta 
n. klo 16. Roihuvuoren kirkossa ei 9.6. sun-
nuntaina vietetä messua, vaan osallistumme 
klo 12 alkavaan Messu keskuksessa –mes-
suun Pasilassa. 

Messu keskuksessa on globaalin kirkon 
juhla keskellä Helsinkiä. Messussa toimite-
taan pappisvihkimys ja lähetystyöntekijät 
siunataan tehtäviinsä. Mukana piispa Irja As-
kola ja toiminnanjohtaja Seppo Rissanen se-
kä Helsingin seurakunnat, lähetysseuralaisia 
ja juhlien ulkomaisia vieraita. Musiikista vas-
taavat Helsingin Poliisisoittokunta Sami Ruu-
suvuoren johdolla ja Seppo Murron valmenta-
ma Helsingin kanttorien kuoro. Lisäksi muka-
na on Antti Vuoren johtama Cumina ja lapsi-
kuoro Valonlähde Ruusu Tervaskannon joh-
dolla. Messu radioidaan. Kolehti kerätään uu-
sien työntekijöiden lähettämiskuluihin.

Ilmoittautuminen yhteiskuljetukseen 31.5. 
asti: Minnamari Helaseppä p. 09 2340 5776 
tai seurakuntatoimisto p. 09 2340 5700. 

Laajarannan kesäilloissa soi musiikki. Kuvassa Evgenia, Maria 
ja Elias Laajarannassa.
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Laajasalon 
oma välittäjä

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
Välityspalkkio 4,9 % (sis. alv. 24 %) kohteen velattomasta kauppahinnasta tai sop. muk.

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

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

Hoidan asuntosi myynnin ammattitaidolla.
Asuntokauppoja Itä-Helsingissä vuodesta 2006. 

hyvät myyntitulokset,
tyytyväiset asiakkaat

Jalkahoito
Kasvohoito
Käsihoito

Tällä kupongilla  
tutustumistarjous  

-10 %. 

Tarjous on voimassa  
kesäkuun loppuun.

Roihuvuorentie 30
Helsinki

puh. 09 759 3898
www.maritaluostarinen.fi

Kauneushoitola
Marita Luostarinen

SKY-dipl.kosmetologi

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057
pirjo.teva@
kotimaa.fi 

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.
Ilmoittaja,Ilmoittaja,

Tuula Hakkarainen

Syystori Roihuvuoren kirkolla to 19.9. klo 16-18. Tarjolla tuttuun tapaan syk-
syn satoa, leivonnaisia, grillimakkaraa, arpoja yms. Tapahtuman tuotolla tue-
taan Eritrean tyttöjen koulunkäyntiä Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Senioripysäkki 
on keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille. Ryhmässä on mahdollista jakaa omia 
ajatuksia ja tunteita sekä löytää niille uusia näkökulmia.
Tavoitteena on yksinäisyyden ja masennuksen lieveneminen.
Senioripysäkki alkaa 7.10. ja jatkuu viikoittain syksyn ajan.
Tiedustelut: Kristiina Selin p. 09 23405738

Elokuussa juhlitaan

Yksinhuoltajaperheiden leiripäivä
Yksinhuoltajaperheiden leiripäivä 
pidetään lauantaina 17.8. klo 9–17 
Laajarannassa, Humalniementie 15.

Mukavaa yhdessäoloa ja ohjel-
maa. Aloitamme päivän aamupalal-
la klo 9 ja päätämme makkaranpais-
tolla ja hartaudella klo 17.00.

Päivän aikana on mahdollisuus 
uida ja saunoa.

Leiripäivän hinta sisältää aamu-
kahvin tai mehun, lounaan, päivä-

Roihuvuoren  
Laulukoulun juhlavuosi 
Roihuvuoren kirkolla pidettävä viiden illan mittainen Laulukoulu jär-
jestettiin ensimmäisen kerran elokuussa 1988. Suositut äänenkäytön 
ja laulutekniikan opinnot jatkuvat kirkolla taas tänäkin vuonna.

Neljännesvuosisadan täyttävä Laulukoulu pidetään Roihuvuoren kir-
kon seurakuntasalissa ma 19.– ke 21.8. ja ma 26.– ti 27.8. klo 18.30–
21. Opetus tapahtuu mutkattomasti ryhmässä kanttori ja diplomilau-
laja Hannele Filppulan johdolla. Juhlavuoden Laulukoulu on maksu-
ton, eikä sinne tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Eila Jaakola
Helsinkim

ission
Terhi Anneli Koivisto

kahvin ja ohjelman.
Aikuiset 10 € lapset yli 5 v. 3 € tai 

perhe 20 €.
Leiripäivä on Itä-Helsingin seu-

rakuntien yhteinen. Ilmoittautumi-
set oman seurakunnan diakonia-
työntekijälle. Roihuvuoren seura-
kunnan ilmoittautumiset 24.7.–2.8. 
välisenä aikana diakoniatyöntekijä 
Eea Korhoselle p. 050 380 1564.

Roihuvuoren 
kyläjuhlaa 
vietetään perjantaina 30. elo-
kuuta. Kyläjuhlan ohjelmaan 
kuuluvat tunnin välein vaihtuvat 
konsertit Roihuvuoren kirkos-
sa. Seurakunnan Kamarikuoro 
Cantiamo osallistuu kyläjuhlaan 
esiintymällä Japanilaistyylisessä 
puutarhassa.

Roihuvuoren monipuolisen 
palvelukeskuksen 

50-vuotis-
juhlamessu 
pidetään Roihuvuoren 
kirkossa sunnuntaina 
18.8. klo 10.
Messussa saarnaa kirkko-
herra Timo Pekka Kaskinen. 
Mukana Anja Nurminen, 
Hannele Filppula ja 
Kamarikuoro Cantiamo.

Viuluviikareiden  
jalanjäljillä
Maailmanmaineeseen noussut Hel-
singin Lapsijouset esiintyy Roihu-
vuoren kirkolla tiistaina 4.6. klo 
18.30. Jousiorkesteriin kuuluu viiti-
senkymmentä 10–15-vuotiasta Itä-
Helsingin Musiikkiopiston soitta-
jaa. 

Lapsijouset on perustettu vuon-
na 1972. Pitkäaikaisina orkeste-
rin johtajina toimivat Csaba ja Gé-
za Szilvay, vuodesta 2010 sitä on 
johtanut Pirkko Pirkko Simojoki. 
Tunnetuksi orkesteri tuli ohjelmas-
ta ”Viuluviikarit Musiikkimaassa”, 
jota esitettiin televisiossa yli seitse-
mänkymmenen jakson verran. 

Roihuvuoren kirkossa pidettä-
vään orkesterikonserttiin on vapaa 
pääsy. 

Outi Debnam

Ikäihminen,
Tule asumaan palvelutalo  
Onnitaloon Helsingin  
merelliseen Tammisaloon

Pysyvää asumista tai tilapäis-
tarpeeseen kalustettuja asuntoja

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

Onnitalo

Tutustu: www.onnitalo.fi
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Vuorovesi
Kesän merkit

"Kuu kiurusta kesään, puoli 
kuuta peipposesta, väs-
täräkistä vähäsen, pääs-

kysestä ei päivääkään”, tiesi van-
ha kansa kertoa. Kesän saapumista 
on nykyäänkin mahdollista seurata 
tarkkailemalla ajan merkkejä. Kun 
riitely hangen alta esiin putkahta-
vista koirankakoista on vaihtu-
nut kiistelyyn siitä, saako suvivirt-
tä laulaa kouluissa, ollaan jo aivan 
kesän kynnyksellä. Siinä vaiheessa, 
kun kaivataan helpotusta helteisiin, 
aurinkoa sateisiin tai ainakin laa-
jempaa jäätelövalikoimaa lähikaup-
paan, niin kesää on vietetty jo hy-
vän matkaa.

Virsikirjakin kertoo kesästä. 
Laulamme nuppujen puh-
keamisesta ja paratiisin 

tuoksusta (51), sydämen aukeami-
sesta suven viestille (101) sekä niit-
tyjen kukkimisesta (423). Virsissä 
kesää sekä juhlitaan että kaivataan. 
Kesä on toisaalta jo nyt, kun aurin-
komme on noussut ja kesälinnut 

lentävät iloisina (105). Kuitenkin su-
vi on vasta saapumassa (122). Vaik-
ka armon auringon paisteessa lin-
nut jo livertävätkin, ikuinen kesä on 
vasta matkan päätyttyä (498). Virret 
ovatkin täynnä kesän aavistelua. Sen 
merkkejä kehotetaan tarkkailemaan 
(122, 160), sen tuoksussa (51, 184) ja 
valossa (194, 571) viivytään.

Kesää vuodenaikana ja virsien 
kesää yhdistää se, että kum-
pikin tulee meistä riippu-

matta. Suhteessa kumpaankin ke-
sään voimme myös valita asenteem-
me. Olen melko varma, että kroo-
kuksiin ja mustarastaisiin huomiota 
kiinnittävä ihminen nauttii kesästä 
enemmän kuin koirankakkoja las-
keva. Sama pätee virsien kesään: ih-
minen, joka ennen muuta etsii välä-
yksiä pyhästä, ei menetä iloaan Ju-
malan valtakunnasta, vaikka mat-
kalla astuisikin sontaan.

Kun teininä pyörittelin irto-
jäätelöpalloja kesätyökseni, 
minulta pyydettiin kerran 

herne-maissi-paprika-tötterö. Osta-
ja oli tietysti huumorimiehiä, mutta 
en voi olla miettimättä pyyntöä nyt 
seurakunnan lehteen kirjoittaessa-
ni. Jäätelönmyyjän tehtävä on myy-
dä jäätelöä. Valikoima on laaja aina 
perusvaniljasta monenlaisiin sekoi-
tuksiin, jotta jokaisen makuun löy-
tyisi jotakin. Jos ihminen ei kuiten-
kaan halua jäätelöä, vaan vaikkapa 
niitä pakastevihanneksia, myyjä ei 

voi auttaa asiaa. Myös kirkko tarjo-
aa “perustuotettaan” monenlaisissa 
muodoissa: on perinteistä messua, 
gospelmessua, lastenkirkkoa, dia-
koniaa, nuorteniltaa, raamattupii-
riä jne. Ihmisten tarpeita on hyvä 
kuulla. Suuntaa niistä ei kuitenkaan 
voi tarkistaa. On pidettävä mieles-
sä, mikä on tarjottava “tuote”. Kirk-
ko on kristillinen, kun sen ytimenä 
on Kristus.

Ytimen, siis itse asian on ol-
tava oikealla paikalla, jos ai-
koo nähdä ajan merkkejä. Jos 

harmittelen milloin hellettä, milloin 
sadetta en kenties huomaa lainkaan, 
että kesää se on tämäkin hetki, vaik-
ka ei ehkä sellaista kuin itse suun-
nittelin. Jos sen sijaan pidän mieles-
säni ensisijaisesti kesän, alan näh-
dä auringon ja sateen kesän merk-
keinä. Niin se on tuon virsien ke-
sänkin kanssa. Jos riitelen ja voivot-
telen sitä, ettei Jumalan valtakunta 
näy mieleiselläni tavalla, katson ko-
ko ajan Valtakunnan ohi. Jos sen si-
jaan pidän sydämeni kiinnitettynä 
Jumalan valtakuntaan, alan aavistaa 
sen tuoksun, valon, läheisyyden. Sil-
loin ei enää ole kyse minun mielipi-
teistäni tai mieltymyksistäni. Silloin 
on vain ilo siitä, että se virsien ke-
sä on tulossa. Ja se tulee. Vaikka jo-
ku tahtoisikin mieluummin herne-
maissi-paprikaa.

Hanna-Kaisa Hartala
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Tervetuloa kouluun 
siunaamiseen

Roihuvuoren kirkolle ja 
Laajasalon kirkolle

 maanantaina 12.8. klo 18.

Lapset kysyvät – pappi vastaa

"Kokoon tulkaa, 
taivaan linnut, 
suvi-ilmaan 
puhtaaseen." 

Virsi 105.

Mistä sade ja ukkonen tulee?  
Casper 6
Sade johtuu auringosta. Kun aurinko 
paistaa lämpimästi, merien ja järvien 
vedet lämpenevät ja alkavat haihtua 
vesihöyrynä ilmaan. Auringon läm-
mittämä läpinäkyvä vesihöyry nou-
see nousemistaan. Tarpeeksi korke-
alle ja viileään päästyään se alkaa tii-
vistyä eli muuttua näkyviksi pilvik-
si. Lopulta vettä on kylmissä pilvissä 
niin paljon, että se alkaa sataa maa-
han. Kesällä sade tulee vetenä, mut-
ta talvella se muuttuu laskeutuessaan 
lumeksi ja pukee maan valkoiseksi. 
Sade eli vesi on kaikkien maan pääl-
lä elävien kasvien ja eläimien kan-
nalta välttämätöntä. Ilman vettä ei 
ole elämää. Sen voi hyvin ymmärtää 
autiomaassa, jossa ei sada juuri lain-
kaan. Onneksi Jumala on luonut tän-
ne maailmaan näin hienon kastelujär-
jestelmän.

Miksi taivas on sininen?
Riikka 8
Niinpä, miksi se ei ole vaikkapa pu-
nainen tai vihreä. Taivaan sininen vä-
ri johtuu itse asiassa maapallon ym-
pärillä olevasta ilmakehästä, siis sii-
tä samasta ilmasta, jota me hengitäm-
me. Jos  ilmakehää ei olisi, aurinko 
näyttäisi aivan valkoiselta ja taivas 
mustalta. Esimerkiksi kuusta katsot-
tuna taivas on päivälläkin aivan mus-
ta.

Kun auringon valon valkoiset sä-
teet saapuvat maapallon ilmakehään, 
ilmakehän pienet molekyylit hajotta-
vat valoa siten, että sinistä heijastuu 
joka suuntaan ympäri avaruutta. Sik-

si maan päältä katsottuna taivas on 
päivällä joka suunnassa valoisa ja ni-
menomaan sininen.

Miksi eläimet eivät puhu samaa 
kieltä kuin ihmiset?
Ville 7
Eläimet eivät puhu kahdesta syystä. 
Ensinnäkin, eläimiltä puuttuvat sa-
nojen muodostamisen kannalta so-
piva suu ja kieli. Eläinten ääntely on 
parhaimmillaankin vain haukahte-
lua, naukumista, hirnumista, piipi-
tystä, vinkumista, vihellystä, huuta-
mista, kurnuttamista tai murisemis-
ta.  Eläimet eivät kykene yhtä moni-
puoliseen äänteiden muodostamiseen 
kuin ihminen. 

Eläimet eivät osaa puhua, mut-
ta tuottamillaan äänillä ne pystyvät 
kuitenkin viestittämään moni asioi-
ta, joista ihminen ei ymmärrä mi-

tään. Suuri syy eläinten puhumatto-
muuteen on kuitenkin se, että niiltä 
puuttuvat puhumista ajatellen sopivat 
aivot. Voi olla, että apinat, hevoset ja 
delfiinit saattaisivat selviytyä muu-
tamien sanojen käyttämisestä, mutta 
puhumisen suhteen ihminen on siis 
aivan ainutlaatuinen olento. Ihminen 
on myös ainoa luotu, joka osaa ajatel-
la menneitä ja miettiä tulevaisuutta. 
Ihminen osaa puhua myös ajatuksis-
saan ja rukoilla. Ihminen ymmärtää 
ja osaa kertoa toiselle ihmiselle, että 
Jumala on luonut maailman ja antanut 
meille elämän.

Vastaamassa Timo Pekka –pappi

ps. lisää lasten kysymyksiä löytyy 
seurakunnan Internet-sivuilta
www.helsinginseurakunnat.fi/roi-
huvuori
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Luonnonilmiöt kiinnostavat lapsia.


