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Elämä on paikallista
Livet är LokaLt muistuttaa yrittäjien pystyttämä tienvarsipla-
kaatti mökkitiemme varressa Kemiössä. Samaa ajatusta, Elä-
mä on paikallista, hyödyntävät markkinoinnissaan myös muu-
tamat eteläisessä Suomessa ilmestyvät aluesanomalehdet. 
Ne ovat oikeassa.

Ihmisen elämä on paikallista. Asuinalueemme ilma, keit-
tiön ikkunasta avautuva maisema, puhdas vesi, hyvät naapu-
rit ovat kaikki henkisen ja fyysisen hyvinvointimme kannalta 
ratkaisevan tärkeitä. On tärkeää, että ympärillämme on niitä, 
jotka tuntevat tarinamme ja joiden kanssa voimme jakaa elä-
määmme.

Yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta ovat tärkei-
tä myös kaikki ne paikalliset tahot ja hankkeet, jotka toimin-
nallaan vahvistavat yhteisöllisyyttä asuinalueillamme. Näiden 
voimannäyttöä ovat jälleen olleet kotikulmillamme vietetyt ky-
läjuhlat. Niissä on näkynyt ihmisten ilo kotiseudustaan ja halu 
ponnistella yhteisen hyvän puolesta. Vanhempien tuntema yl-
peys ja ilo omasta asuinalueesta auttavat myös lapsia ja nuo-
ria juurtumaan kotiseudulleen sekä arvostamaan ja huolehti-
maan siitä. 

Seurakunta on ollut nyt syyskesällä mukana kaikilla alu-
eemme kyläjuhlilla yhtenä ohjelmantuottajana. Me olemme 
myös ilolla antaneet yhteiseen käyttöön tilojamme sekä hen-
kilökuntaa, sillä peruskutsumuksemme on toimia ihmisten hy-
vän elämän edistämiseksi hengen, sielun ja ruumiin tasolla.

Erityisen haasteen meille kasvualueen yhteisöille muodos-
tavat alueelle muuttavat. Heidän juurtumisensa edistämises-
tä hyötyvät sekä tulijat että vastaanottajat. Yksi tämän Kiika-
ri-lehden tehtävistä on tutustuttaa alueemme uudet tulokkaat 
paikallisen seurakunnan toimintaan, ihmisiin ja elämään. 
Kiinnostaisiko sinua kuorolaulu tai kristillisen uskon perustei-
siin tutustuminen? Haluaisitko toimia ystävänä vanhukselle? 
Toivotko, että lapsi saisi ilmaiseksi ammattilaisen antamaa 
musiikinopetusta? Tutki ennakkoluulottomasti, mitä seura-
kunnassamme on tarjolla.

UUsi syyskaUsi on uusi mahdollisuus meille kaikille. Seurakun-
nassa on avoimet ovet. Tervetuloa mukaan!

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja
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Seuraava Kiikari ilmestyy 29.11.2012
Roihuvuoren
seurakunnan lehti

Sinustako vapaaehtoinen?

Jumalanpalvelukset  
ja hartaudet

- virsikirjojen jakaja ja tervetulleeksi 
toivottaja kirkon aulassa
- Raamatun lukukappaleiden luki-
joita
- ehtoollisavustajia (edellyttää kirk-
koherran lupaa; ehtoollisavustajien 
koulutus Roihuvuoren kirkolla  
ti 23.10. klo 18.30)
- kolehdin kerääminen
- rukouspalvelu Laajasalon messus-
sa (edellyttää tehtävään ohjausta)
- kirkkokahvien järjestelijöitä
- apusuntioita eri tilaisuuksiin
- kirkon eteisessä on rekrytointi-
kansio, josta voi varata itselleen teh-
täviä, tai ilmoittautua papille

Aikuisten tapahtumat  
ja ryhmät
- Laajasalon kirkon aulakahvion 
päivystäjän tehtävät arkisin klo 10-
14
- Roihuvuoren kirkolla puurokahvi-
la maanantaisin klo 10–11 ja Roihu-
tupakahvio tiistaisin klo 12–14 
- erilaisten aikuisten ryhmien vetä-
jät tai apuvetäjät (esim. kirjallisuus-
piiri, raamattupiiri, katekumenaatti, 
retriittipäivät, tapahtumat, lähetys-
piiri, lähetyslounaat ja -myyjäiset)
- tapahtumien suunnittelu ja toteu-
tus, esim. teemaillan järjestäminen
- Laajasalossa toimii aktiivinen 
kuusikymppisten ryhmä, joka suun-
nittelee aikuistyön toimintaa kai-

kenikäisille, mm. matkaryhmä,  
teatterimatkat, puikot heilumaan 
– ryhmä, akvarelliryhmä jne. Ryh-
mään voi tulla mukaan suunnittele-
maan ja ideoimaan. Vastaavaa toi-
mintaa voidaan järjestää myös Roi-
huvuoren puolella.
- Aikuistyön yhteyshenkilöinä ovat 
Laajasalossa pastori Arja Vaulas 
(09) 2340 5756 ja Roihuvuoressa 
Anja Nurminen (09) 2340 5736

Isot tapahtumat
- roudausryhmä erilaisiin tapahtu-
miin: telttojen pystytys, tuolien ja 
pöytien järjestely, grillien laitto jne
- Euron päivä helmikuussa tai Va-
raslähtö vappuun Laajasalon kirkol-
la – Kari Laaksonen (09) 2340 5716
- vapputapahtuma Roihuvuoren kir-
kolla – Hannele Filppula (09) 2340 
5717
- juhannusjuhla Laajarannassa – 
aluekappalaiset
- Syystori Roihuvuoren kirkolla – 
Hannele Juvonen (09) 2340 5718

Kiikari-lehti
- ideoita aiheista
- juttujen kirjoittajia ja valokuvaajia
- yhteyshenkilönä tiedottaja Johan-
na Luumi (09) 2340 5713

Seurakuntatoimisto
- toimistossa postitustehtävät esim. 
kummikirkkoa varten
- kirkkojen sähköisten ilmoitustau-
lujen suunnittelu ja päivitys

Kiinnostavatko sinua va-
paaehtoistehtävät seura-
kunnassa? Roihuvuoren 
seurakunnassa on paljon 
aktiivista toimintaa, johon 
voit tulla mukaan tai sit-
ten voit ehdottaa jotain 
ihan uutta. 

Alla on pitkä luettelo erilaisis-
ta vapaaehtoistehtävistä. Jot-
kut tehtävät ovat lyhyitä yh-

den päivän juttuja, toiset taas tuovat 
mahdollisuuden pitempään sitoutu-
miseen ja vastuunkantoon. Valitse 
omasi ja ilmoittaudu mukaan! 

Lapsi- ja nuorisotyössä 
tarvitaan vapaaehtoisia – tehtäviin 
koulutus tai perehdytys
- kerhojen vetäjiä ja varhaisnuorten 
leirien isoset 
- avustajia varhaisnuorten Kids’ Ac-
tion Night –tapahtumaan Laajasa-
lon kirkolla toukokuussa
- parkkitiimiin jäseniä toteutta-
maan nuorteniltoja
- rippikoulun isosia (srk:n isoskou-
lutus) 
- apuohjaajia viikonloppuleireille ja 
ripareille
- soittajia konfirmaatioihin ja tapah-
tumiin
- yhteyshenkilönä nuorisotyöntekijä 
Marko Anttila (09) 2340 5707 
- pyhäkoulunopettajia – yhteyshen-
kilö Laura Juvonen (09) 2340 5773

Diakoniatyöllä 
on omat vapaaehtoiset avustajansa, 
jotka myös ohjataan tehtäviinsä.  
Ihmisiä tarvitaan esim.
- ulkoiluseuraksi tai asiointiavuksi 
vanhukselle, saattaja kirkkoon tai 
lääkäriin
- avustajiksi vanhusten kirkkopy-
hään tai diakonialeireille
- Yhteisvastuu-kerääjiksi eri puolil-
la seurakuntaa
- vierailijoiksi seurakunnan työnte-
kijän kanssa tai yksin eri palveluta-
loihin ja laitoksiin
- leipojia eri tapahtumien kahvi-
tuksiin
-  yhteyshenkilönä Roihuvuoren 
alueen diakoniatyöntekijät Hanne-
le Juvonen (09) 2340 5718 ja Kristii-
na Selin (09) 2340 5738 tai Laajasa-
lon alueella Eea Korhonen (09) 2340 
5728 ja Anni Mero-Hiltunen (09) 
2340 5748.

Musiikki
- kuoroihin laulajia
- erilaisia musisoijia messuihin ja 
moniin muihin tilanteisiin
- kanttorit Hannele Filppula p. (09) 
2340 5717 ja Päivi Niva-Vilkko  
p. (09) 2340 5727 sekä nuorisokant-
tori Tomi Kujansuu (09) 2340 5737 
(erityisesti gospelmessut)

Vapaaehtoisten ilta  
Roihuvuoren seurakuntasalissa to 11.10. klo 18.

SeuRAkuntA on nimensä mukaan yhteisö, joka koostuu erilaisista 
jäsenistä. Me luomme yhdessä seurakunnan toiminnan. 

Roihuvuoren seurakunnassa on joukko palkattuja työntekijöitä ja 
suuri määrä vapaaehtoisia vastuunkantajia. Virallisesti koko seura-
kunnan toiminnasta vastaa seurakuntaneuvosto, jonka puheenjoh-
taja on kirkkoherra ja jäseninä 14 vaaleilla valittua seurakunnan 
jäsentä. Neuvoston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerralleen.

Yhteistä toimintaa suunnittelevat myös Roihuvuoren ja Laajasalon 
aluetoimikunnat ja nuorisotyön toimikunta. Kokonaisvastuu on kuiten-
kin seurakuntaneuvostolla.

Tule messuun ja löydä paikkasi kotiseurakunnan toiminnassa
Terhi-Anneli Koivisto
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Helsingissä järjestetään 
syyskuun lopulla 28.–
30.10. suuri kansainväli-
nen tapahtuma.Viikon-
lopun ajan saamme ru-
koilla ja elää yhdessä 
Taizen ekumeenisen yh-
teisön veljien ja eri mai-
den nuorten kanssa. 

Tapahtumapaikan, Tuomiokirkon,   
lisäksi pidämme Laajasalon kirkos-
sa sunnuntaina 30.9. klo 12 messun, 
jossa laulamme yhteisön keskuu-
dessa syntyneitä Taizen-rukouslau-
luja. Laulut ovat yksinkertaisia, ly-
hyitä Raamatun lauseita tai rukouk-
sia. Kun laulua lauletaan monia ker-
toja laulu muuttuu rukoukseksi lau-
lajassa.

Etelä-Ranskassa Taizén yhteisön 
omassa kirkossa kokoonnutaan kol-

mesti päivässä rukoushetkeen. Tu-
hannet nuoret eri puolilta maail-
maa laulavat, rukoilevat ja kuule-
vat Raamatun sanaa yhdessä noin 
100 Taizen veljen kanssa. Eri kie-
lillä lauletut laulut ottavat kuin sy-
liinsä. Tuhansien nuorten kokoon-
tuessa yhteen kymmenen minuutin 
hiljaisuus Raamatun luvun jälkeen 
on uskomaton kokemus. Hiljenty-
minen kylki kyljessä toisten kanssa 
suuren, vaatimattoman kirkon lat-

taizé saapuu Helsinkiin

risoherätys 1950-1960-lukujen vaih-
teessa, ja uskoontulo 14-vuotiaana 
antoi koko elämälleni uuden suun-
nan. Jätin jopa hieman uhitellen lu-
kion kesken ja halusin päästä mah-
dollisimman nopeasti tekemään Ju-
malan valtakunnan työtä.

Tuolloin Junkkaala kävi kolme-
vuotisen Helsingin Raamattukou-
lun.

– Se oli erinomainen koulu, 
oman hengellisen kehitykseni kan-
nalta jopa merkittävämpi kuin teo-
logisen tiedekunnan aika. Löysin 
silloin Raamatun opettamiskutsu-
mukseni.

Junkkaala ei olekaan ollut päi-
vääkään seurakuntapastorina, vaan 
ura on edennyt järjestöissä ja ope-
tustehtävissä.

– Raamatun opetus on alusta as-
ti ollut ”mun ominta juttuani”, hän 
kuvailee.

Tohtorinhattu  
kuusikymppisenä

Junkkaala aloitti väitöskirjan teon 
lähes 60-vuotiaana.

– Olin vuosia esiintynyt Raa-
matun arkeologian asiantuntijana, 
mutta minua oli aina hiukan häi-
rinnyt se, ettei minulla ollut arke-
ologiasta akateemista loppututkin-
toa.

Junkkaala teki väitöskirjan teo-
logiseen tiedekuntaan Turkuun 
Vanhan Testamentin eksegetiikas-
ta. Vastaväittäjä oli juutalainen ar-
keologi. Väitöskirja avasi tien ulko-
maalaisiin yliopistoihin. 

Viime vuosina Junkkaala onkin 
viettänyt useita, yleensä noin kuu-
kauden mittaisia opetusjaksoja yli-

Uusi mielenkiintoinen luentosarja alkaa Laajasalon kirkolla:

eero Junkkaala johdattelee Raamatun maailmaan
opistoissa ja pappisseminaareissa 
eri puolilla maailmaa.

– On ollut hienoa nähdä, miten 
ihmiset elävät ja miten kirkko elää ja 
kasvaa. Esimerkiksi Nepalissa on tä-
nä päivänä noin miljoona kristittyä, 
kun vuonna 1950 luku oli nolla. Kaik-
ki oppilaani olivat ensimmäisen su-
kupolven kristittyjä, ja heillä oli val-
tava into oppia asioita. Vaikka joskus 
ihmettelen, mitä annettavaa minulla 
on näissä vieraissa kulttuureissa, ajat-
telen nyt, että se ei ole minun huoleni, 
vaan Jumalan. Minä teen oman osuu-
teni ja Jumala hoitaa loput.

Lähetystyöntekijä  
ja ylpeä siitä

Vuodet 2008–2011 Junkkaala viet-
ti vaimonsa Pirkon kanssa Suomen 
Lähetysseuran palveluksessa Tansa-
niassa opetustehtävissä Iringan kau-
pungin yliopistossa. Lähetystyönte-
kijäksi lähteminen kuuskymppisenä 
oli äärimmäisen antoisa kokemus.

– On avartavaa huomata, että ih-
miset ovat perusihmisyydessään hy-
vin samanlaisia, vaikka elämän olo-
suhteet ovatkin käsittämättömän 
erilaisia. Ja että Eurooppa ei todel-
lakaan ole koko maailma, vaan suu-
ri osa maapaallon asukkaista on lä-
hempänä afrikkalaista kuin euroop-
palaista maailmaa. Ja että afrikka-
laiset elävät lähempänä Raamatun 
maailmaa, kuin me individualisti-
set ja materialistiset eurooppalaiset.

– Köyhyys ja sairaudet tuovat 
kehitysmaiden ihmisille suunnat-
tomia ongelmia. Toisaalta yhteisöl-
lisyys ja ihmisten kohtaaminen oli-
vat suomalaiselle puhuttelevia ja ka-
dehdittavia asioita.

Esimerkkinä elintasoeroista 
Junkkaala kertoo, että heidän yksin-
huoltaja-kotiapulaisensa pystyi hei-
dän palveluksessaan hankituilla tu-
loilla kustantamaan perheelleen elä-
misen arvoisen elämän ja rakennut-
tamaan oman talon! Ja kyse oli kuu-
kausipalkasta, jonka suomalainen 
kuluttaa yhdellä kauppareissulla.

Miksi minä juoksen?
– Juoksu on tärkeä osa elämää, kir-
joittamisen ohella. Kotisivuillani on 
kokonainen sivu omistettu juoksu-
harrastukselle.

– Juoksu tuo hyvää oloa ja jaksa-
mista, se on kivaa edellyttäen, että 
paikat kestävät ja se on helppo laji, 
jota voi harrastaa missä päin maa-
ilmaa tahansa. Se on myös erin-
omainen tapa tutustua kulloiseen-
kin asuinympäristöön.

Junkkaalalle juokseminen on 
myös henkireikä.

– Yksinolo on hyvää vastapainoa 
työlle, jossa on koko ajan tekemisis-

tioilla on kokemus jota ei ikinä voi 
unohtaa. Taizen perintö elää vah-
vasti minussakin.

Taize-laulujen messussa 30.9. 
Laajasalon kirkolla mukana on pas-
tori Arja Vaulas. Laulattamassa ja 
laulamassa Ylistyskuoro Arja Suor-
sa-Rannanmäen ja Leena Nikulan 
johdolla.

Arja Vaulas

Suomen Raamattuopisto 
Kauniaisissa kylpee kesän 
auringossa, kun saavun 
tapaamaan Eero Junk-
kaalaa. Hän aloitti tämän 
vuoden alusta opiston 
teologisen linjan vastaa-
vana opettajana.

Suuremman osan ajastaan 
Junkkaala kiertää eri seura-
kunnissa ja tilaisuuksissa pu-

humassa ja opettamassa. Laajasa-
lon kirkko on vuorossa ensi syksynä, 
kun Junkkaala tulee pitämään nel-
jän luennon sarjan otsikolla Raama-
tun maailma arkeologian valossa.

– Tultuani Raamattuopiston työ-
hön ensimmäistä kertaa 1970-luvul-
la pääsin pian käymään Israelissa. 
Ymmärsin heti, että tätä maata täy-
tyy tuntea, jos haluaa opettaa Raa-
mattua, Junkkaala kertoo.

1970-luvulta lähtien Junkkaala 
on käynyt Israelissa 1-2 kertaa vuo-
dessa, milloin opiskelemassa, mil-
loin turistioppaana, milloin arkeo-
logisilla kaivauksilla.

– On kiehtovaa alkaa tutkia pai-
kan päällä, mitä faktoja Raamatun 
kertomuksista todella tiedetään. 
Raamattu on osoittautunut arke-
ologian valossa historialliseksi kir-
jaksi, jonka tapahtumat ovat olleet 
todellisia ajassa ja paikassa. 

Kutsumus opettamiseen
– Jumalan johdatusta, toteaa Junk-
kaala, kysyttäessä miksi sinusta tu-
lit sinä.

– En kasvanut uskovassa kodis-
sa. Lempäälässä oli voimakas nuo-

Eero Junkkaala käy Israelissa vuosittain parikin kertaa. 
Kuvassa hän on arkeologisilla kaivauksilla.

Raamatun maailma  
arkeologian valossa
Laajasalon kirkossa torstaisin klo 18. Eero Junkkaala 
valaisee tulevaa luento- ja keskustelusarjaa:

– Kiinnostus Raamattuun ja uskon asioihin riittää 
kuulijalle. Voin vakuuttaa, että illat tulevat olemaan 
mielenkiintoisia. Näytän paljon kuvia Israelista. Luen-
noissa on voimakas tiedollinen pohja, mutta kyse ei ole 
vain tiedon jakamisesta. Toivon, että niistä tulee myös 
hengellisesti rakentavia tilaisuuksia. Toivon, että aihe 
houkuttelee Laajasalon kirkkoon vakiokävijöiden li-
säksi ihmisiä, jotka eivät muuten ehkä tulisi kirkkoon. 
Odotan myös vilkasta keskustelua!

20.9. Milloin ja miksi maailma luotiin?
4.10. Tulivatko israelilaiset Egyptistä?
18.10. Israelin kuningasajan historiaa
15.11. Uuden Testamentin arkeologiaa – Raamatun opettaminen on alusta saakka ollut minun juttuni, toteaa yli kuuskymp-

pisenä teologian tohtoriksi väitellyt Eero Junkkaala.

sä ihmisten kanssa, Junkkaala listaa 
ja lisää haluavansa pitää kuntoa yl-
lä ja jatkaa:

– Maratonkunnon saavuttami-
seksi ja ylläpitämiseksi täytyy lenk-
keillä säännöllisesti. Ilman haasteel-
lista tavoitetta olisin ehkä liian lais-
ka lähtemään lenkille.

Ikuisen elämän salat
Puhuttelevin Raamatun kohta on 
Junkkaalan mielestä n Joh 6: 67–68, 
kun Jeesus kysyy opetuslapsilta, ai-
kovatko nämäkin lähteä ja Simon 
Pietari vastaa: ”Herra, kenen luo me 
menisimme? Sinulla on ikuisen elä-
män sanat.” Opetuslapsetkaan ei-
vät varmaan ymmärtäneet Jeesusta 
tuossa tilanteessa, mutta he ajatteli-
vat, että Jeesuksen seuraamiselle ei 
kuitenkaan ole vaihtoehtoja.

– Ei minullakaan ole vaihtoehto-
ja. Jos en seuraisi Jeesusta, mitä sit-
ten tekisin? En keksi!

Päivi Karimaa
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Yhteinen missio
Seurakunnassamme toimii neljä lähetyspiiriä:  
Roihuvuoren kirkon lähetyspiiri joka toinen tiistai klo 13. Syksyn ta-
paamiset: 11.9. (Marja Alftan), 25.9. (Anja Nurminen), 9.10. (Riitta-
Leena Sihvola), 23.10. (Kristiina Selin), 6.11. (Hannele Filppula) ja 20.11. 
Viimeinen syksyn piiri pidetään 4.12. 

Radiolähetyspiiri Laajasalon kirkolla kerran kuukaudessa keskiviikkoisin 
klo 13. (5.9., 3.10, 7.11. ja 5.12.)

Lähetyspiiri Laajasalon kirkolla joka toinen keskiviikko klo 13. 
(12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.)

Lähetyksen rukouspiiriä Laajasalon kirkolla kerran kuukaudessa 
keskiviikkoisin klo 18.30-20.00. Mukana Kirsti Kosonen.  
Kokoontumiset: 20.9, 25.10, 2.11. ja 13.12.

usko tai älä!

Roihuvuoren kirkolla pi-
dettävä Syystori tarjoaa 
syksyn satoa ja toritunnel-
maa koko perheelle. 

Torstaina 20.9. klo 16–18 tapahtu-
ma levittäytyy sekä kirkon pihalle 
että sisätiloihin. Torikahvilasta voi 
ostaa kahvia, juureskeittoa sekä her-
kullisia vohveleita – ja tottakai gril-
limakkaraa. Myynnissä on uunituo-
reita leivonnaisia ja maukasta kaa-
lilaatikkoa myös kotiin vietäväksi. 
Arvan ostamalla voit kokeilla on-
neasi.

Syystorin kruunaa hevosaje-
lu kirkkopihalla. Tapahtumaa ovat 
järjestämässä seurakunnan ohel-
la alueen monet toimijat ja sen tuo-
tolla tuetaan Kirkon ulkomaanavun 
kautta tyttöjen koulunkäyntiä Erit-
reassa.

Kirpputorille voit tuoda hyväkuntoi-
sia lastenvaatteita ja esim. astioita. 
Tavarat voi tuoda Roihuvuoren kir-
kolle seurakuntatoimiston aukioloai-
koina, ma, ti, to ja pe klo 10–14 ja ke 
klo 12–18.
Syystoria koskevat tiedustelut: Han-
nele Juvonen p. 09 2340 5718. 

Haluatko mukaan löy-
töretkelle aikuiseen us-
koon?
Roihuvuoren kirkolla aloittaa tiis-
taina 18. syyskuuta klo 18.30–20 
syksyn 2012 ja kevään 2013 kokoon-
tuva Usko tai älä –ryhmä. Kyseessä 
on uskon mysteeriä ja elämän suu-
ria ja pieniä kysymyksiä kristillises-
sä viitekehyksessä käsittelevä pien-
ryhmä, jossa on tarkoitus oppia tun-
temaan kristillistä uskoa ja syventää 
omaa hengellistä elämää. Toiminta-
mallin juuret ovat alkukirkon kate-
kumenaatissa eli kasteopetuksessa, 
jolla aikuisia ohjattiin seurakunnan 
yhteyteen. 

Ryhmän toiminnan perustana 
ovat ryhmäläisiä askarruttavat ky-
symykset, joihin haetaan yhdessä 
vastauksia luottamuksellisessa, toi-
sia kunnioittavassa ja erilaiset mie-
lipiteet sallivassa hengessä. Kirkko-

vuoden mittainen matkamme koos-
tuu neljästä vaellusosuudesta, jois-
ta jokaiseen sisältyy matkaajat koko 
seurakunnan toimintaan liittävä ju-
malanpalvelus.

Jos Usko tai älä –ryhmä kiin-
nostaa, olet tervetullut mukaan, olit 
sitten kastettu tai kastamaton, kir-
kon jäsen tai kirkkoon kuulumaton, 
konfirmoitu tai konfirmoimaton. 
Ryhmä on kooltaan rajallinen ja se 
kokoontuu pääsääntöisesti kahden 
viikon välein. Ryhmän yhteydessä 
on mahdollista suorittaa aikuisrip-
pikoulu.

Ryhmän ohjaajana toimii seu-
rakuntalainen Lauri Kopponen ja 
ryhmän pappina seurakuntapasto-
ri Kati Pitkänen.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Lauri Kopposelle p. 045 678 1357, 
sähköposti lauri.kopponen@gmail.
com

Tuula Hakkarainen

Syksy on täällä

M
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Jumalanpalvelus ja lähetys 

Apostolien teoissa (13:1–3) 
kerrotaan suunnitelmalli-
sen lähetystyön alusta: ”An-

tiokian seurakunnassa oli profeet-
toja ja opettajia… Kerran, kun he 
olivat palvelemassa Herraa ja paas-
toamassa, Pyhä Henki sanoi: ’Erot-
takaa Barnabas ja Saul minun työ-
höni, siihen tehtävään, johon minä 
olen heidät kutsunut.’ Niin he paas-

tosivat ja rukoilivat, ja sitten he pa-
nivat kätensä näiden kahden pääl-
le ja lähettivät heidät matkaan.”  

Tuo raamatunkohta kertoo jo-
tain oleellista lähetystyön perus-
tasta. Lähetystyö on Jumalan meil-
le antama tehtävä. Lähtökohtana 
on yhteinen rukous ja jumalan-
palvelus. Kun lähdemme liikkeel-

le, saamme luottaa Pyhän Hengen 
johdatukseen. Tarvitaan lähtijöitä 
ja lähettäjiä, silloin Uuden testa-
mentin aikana ja vielä tänäänkin. 
Kristilliset kirkot ovat vähän eri-
laisia eri puolilla maailmaa, mutta 
jumalanpalvelus on yksi asia, mi-
kä yhdistää kristittyjä. Kaikkialla 
maailmassa kristityt haluavat ko-
koontua yhteen rukoilemaan, kuu-
lemaan Jumalan sanaa ja viettä-
mään ehtoollista. 

Afrikassa on nykyisin paljon kris-
tittyjä ja monet kirkot ovat ihan 
täynnä, samassa kirkossa voi ol-
la peräkkäin monta jumalanpal-
velusta, kun kaikki eivät sovi si-
sään yhtä aikaa. Esimerkiksi Tan-
saniassa jumalanpalveluksessa on 
usein monta kuoroa esiintymässä 
ja meno voi olla aika vauhdikas-
ta tavalliseen suomalaiseen mes-
suun verrattuna. Pientä sorinaa 
tulee siitäkin, kun kirkossa on ai-
na paljon lapsia ja nuoria, nuorim-
maiset imetetään kaikessa rauhas-
sa messun aikana. Joskus jumalan-
palvelus kestää monta tuntia. Kir-
kon avonaisen ikkunan takana voi 
myös olla iso joukko ei-kristittyjä 
kuuntelemassa opetusta.

Taiwanilla seurakunnat ovat 
yleensä pieniä, koolla voi olla joi-
tain kymmeniä ihmisiä tai kaikissa 
seurakunnissa ei sitäkään. Opetus, 
rukous ja veisuu ovat tärkeitä siel-
läkin, mutta melkein yhtä tärkeää 
on se, että jumalanpalveluksen jäl-
keen on yhteinen ateria, yhteyden 

osoitus. Seurakuntalaiset kutsuvat 
kirkkoon ystäviään ja välillä sinne 
tulee muitakin kiinnostuneita kat-
somaan, mitä kristityt tekevät. Sa-
na menee eteenpäin. 

Aikoinaan työskentelin lähetys-
työssä Pakistanissa, joka on iso 
muslimimaa. Kristittyjä on pie-
ni vähemmistö, vain n. 2 % kan-
sasta. Siellä ymmärsin, miten tär-
keä jumalanpalvelus on. Me kaikki 
kristityt tarvitsemme jumalanpal-
velusta uskomme vahvistukseksi, 
tarvitsemme toistemme yhteyt-
tä, yhteistä rukousta ja Jeesuksen 
omaa ateriaa ehtoollista matka-
evääksi. Pakistanissa jumalanpal-
velus oli todistus myös ympäröi-
välle yhteisölle: naapuritkin näki-
vät, kun kristityt lähtivät jumalan-
palvelukseen, koko perheet yhdes-
sä, mikä siinä yhteiskunnassa oli 
epätavallista. Pienellä köyhällä kir-
kolla ei kovin paljon viikkotoimin-
taa ollut, joten jumalanpalvelus to-
della oli seurakunnan keskus.

Messu ja lähetystyö kuuluvat yh-
teen myös meillä Suomessa. Kun 
yhteisessä palveluksessa olemme 
saaneet opetusta ja uskon vahvis-
tusta, sitten meidät aina messun 
päätteeksi lähetetään maailmaan. 
Saamme jokainen omalla pai-
kallamme viedä sanomaa eteen-
päin, kukin omalla tavallamme, 
ja saamme myös rukoilla ja uhrata 
sen lähetystyön puolesta, jota teh-
dään eri puolilla maailmaa. Ihan 
niin kuin Antiokian seurakunta 

Roihuvuoren seurakunnan 
nimikkolähetteinä ovat Laura ja 
Jukka kääriäinen, jotka toimi-
vat maahanmuuttajatyössä ja 
teologisessa koulutuksessa Tai-
wanilla, ja upu ja Jan-erik Lep-
pänen kehitysyhteistyön hanke-
neuvonantajina Kambodzhassa. 
Heidän rukouskirjeensä voi 
tilata ilmaiseksi Suomen Lähe-
tysseurasta, p. (09) 12971. Voit 
myös liittyä heidän ystävären-
kaaseensa ja tukea heidän työ-
tään haluamallasi summalla. 
Roihuvuoressa ja Laajasalossa 
kokoontuvat lähetyspiirit tukevat 
Suomen Lähetysseuran työtä. 
Lisätietoa Lähetysseuran työstä 
saat osoitteesta www.mission.fi.

Roihuvuoren seurakunta 
tukee myös Intiassa tehtävää 
radiolähetystyötä medialähetys-
järjestö Sanansaattajien kautta. 
Laajasalossa kokoontuu radio-
lähetystyön lähetyspiiri, mutta 
voit tilata esitteitä tai ilmoittau-
tua tukijaksi myös soittamalla 
Sanansaattajiin p. (019) 457 
7700. Lisätietoa osoitteessa 
www.sansa.fi.

Kristillinen usko alkoi pienestä, mutta on levinnyt kaik-
keen maailmaan. Kun Jeesus nousi kuolleista, sana läh-
ti heti liikkeelle. Pyhän Hengen vuodattaminen antoi 
Jeesuksen ystäville uuden voiman ja rohkeuden. 

Kristilliset kirkot kasvavat voimakkaasti Afrikassa ja Aasiassa.

Suom
en Lähetysseura

rukoili ja tuki Paavalin (Saulin) ja 
Barnabaan työtä, kun he lähtivät 
lähetystyöhön.

Anja Nurminen 
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Roihuvuori

Evästä elämään –raamatturyhmä 
aloittaa syyskautensa Roihuvuoren kirkolla torstaina 20. syyskuuta klo 
18–19.30. Kokoontumiset pääsääntöisesti kahden viikon välein. Ryh-
män perusajatuksena on keskustella ennalta luetuista raamatunteks-
teistä luottamuksellisessa ja erilaisia näkemyksiä kunnioittavassa hen-
gessä sekä tukea ja rohkaista jäseniä erilaisissa elämäntilanteissa. Mu-
kanaolo edellyttää uusilta jäseniltä ennakkoilmoittautumista. 

Tiedustelut pastori Riitta-Leena Sihvola, p. 09 2340 5776.

elämänmuutos alkamassa
Roihuvuoren seurakun-
nan kirkoissa ja toimipis-
teissä toimii useita sun-
tioita tai vahtimestarei-
ta. Uusin kasvo on Jaa-
na Kangas, 51, joka aloitti 
työnsä elokuussa. Vastuu-
paikkana on Tammisalon 
kirkko, mutta hän työs-
kentelee osan aikaa myös 
muualla. 

uusi työ tuo ison elämänmuu-
toksen Jaana Kankaalle. Yli 
25 vuotta kukkakauppiaa-

na toimittuaan hän halusi vaihtaa 
alaa. Kirkko&Kaupunki –lehdessä 
ollut juttu suntion tehtävistä herät-
ti kiinnostuksen seurakunnalliseen 
työhön. Pitkän harkinnan jälkeen 
hän lähti opiskelemaan ja suoritti 
suntion ammattitutkinnon Laaja-
salon opistossa.

Roihuvuoren seurakunta on tut-
tu Jaana Kankaalle opiskeluun liit-
tyvien harjoittelujaksojen myötä. 
Hän suoritti jumalanpalveluksiin 
ja kirkollisiin toimituksiin liittyvän 
harjoittelun Roihuvuoren ja Laaja-
salon kirkoissa. 

– Mieleen jäi erityisesti päivä 
11.11.11, jolloin Laajasalon kirkos-
sa oli monia vihkimisiä, Jaana Kan-
gas kertoo. 

– Muutenkin on hienoa nähdä, 
miten paljon kirkoissa on toimintaa, 
ihmisten erilaisia juhlahetkiä, mut-
ta myös seurakunnan tavallista ar-
kitoimintaa.

Opiskelun toinen harjoittelujakso 
keskittyi seurakunnan kiinteistöjen 
hoitamiseen, sen Jaana Kangas suo-
ritti talvella Laajarannassa. Ruoka-
palveluharjoittelun ja hautausmaa- 

Jaana Kangas aloitti Tammisalon kirkon uutena suntiona Kerttu Pölläsen jälkeen.

M
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ja viheralueiden hoidon harjoittelun 
hän suoritti muualla, mutta niistäkin 
on hyötyä jatkossa. Nuorena hän on 
työskennellyt myös keittiötehtävissä 
eri laitoksissa, joten kirkkojen keitti-
öt näyttävät ihan tutuilta. 

Suntion työn iloja 
ja haasteita 
– Seurakunnan suntion työ on mo-
nipuolista ja vaihtelevaa. Mieluisin-
ta on kirkon laittaminen eri toimi-
tuksia varten. On hienoa, kun saan 
osaltani vaikuttaa siihen, että ih-
miset saavat kokemuksen Pyhästä. 

Kiinteistönhuolto on itselleni vielä 
vierasta aluetta, mutta sitäkin op-
pii työn mukana sen, mitä tarvitaan.

Estetiikka on tärkeää entiselle 
kukkakauppiaalle. Hän pitää kirk-
korakennusten kauneudesta. 

– Roihuvuoren ja Tammisalon 
kirkot ovat pohjaltaan kuusikul-
maisia, muistuttavat Daavidin täh-
teä, Jaana Kangas huomauttaa. 

– Kirkoissa on myös hienot kirk-
kotekstiilit. 

Hänen työpisteensä Tammisalon 
kirkko on pienempi kuin Roihuvuo-
ren tai Laajasalon kirkot, mutta so-

pii erinomaisesti kasteisiin tai pie-
nempiin vihkimisiin ja hautajaisiin. 

Jatkossa Tammisalo ja koko lä-
hialue tulevat hyvinkin tutuksi, sil-
lä Kankaan perhe muuttaa asumaan 
Tammisalon kirkolle. 

– Kävelen ja pyöräilen mielellä-

ni ja liikun luonnossa, Jaana Kan-
gas kertoo. Harrastuksiin kuuluvat 
myös lukeminen ja taidenäyttelyt. 

Anja Nurminen

Suntion toimenkuva on varsin mo-
nipuolinen. Siihen kuuluu kirkon ja 
seurakuntasalin siivoustyötä ja mui-
ta kiinteistön ylläpitotehtäviä. 

Ennen messua suntio huoleh-
tii alttarin tekstiileistä, kynttilöistä 
ja kukista, laittaa ehtoollisvälineet 
apualttarille ja pikarit alttarikaiteel-
le. Hän varmistaa äänentoiston, lait-
taa virsikirjat ja messuohjelmat val-
miiksi sekä asettelee virren numerot 
taululle, pukee papille alban, stoo-
lan ja messukasukan.

Suntio toivottaa seurakuntalai-
set tervetulleeksi messuun. Messus-
sa hän antaa esirukouspyynnöt pa-
pille, soittaa kuolinkellot, kerää ko-
lehdin ja auttaa apua tarvitsevia eh-
toollisella sekä soittaa messun lop-
pukellot.

Kirkkokahvilla suntio kattaa 
pöydät, keittää kahvit ja huolehtii 
tarjoiluista. Messun päätyttyä sun-

tio pesee ehtoollisvälineet ja laskee 
kolehdin.

Häissä suntio laittaa vihkiryijyn 
valmiiksi hääparia varten ja opas-
taa heitä. Jos sulhanen ja morsian 
saapuvat alttarille eri aikaan, suntio 
noutaa morsiamen oikealla hetkellä 
kirkkosalin ovelle.

Ennen kastetilaisuutta suntio 
laittaa kynttilän, kasteveden ja -lii-
nan valmiiksi sekä kirkon penkkei-
hin virsikirjat.

Siunaustilaisuudessa suntio hoi-
taa katafalkin ja kukkatelineet pai-
koilleen. Hän jakaa ohjelmia ja aut-
taa saattoväkeä. Myös kirkonkello-
jen soittaminen on suntion vastuulla.

Kirkoissa pidetään paljon myös 
muita yksityistilaisuuksia. Niissä 
suntio opastaa vieraita keittiölait-
teiden ja tilojen käytössä.

Kiikari

Mitä suntiot tekevät?

ovat työllisyyteen, maahanmuut-
toon, sosiaalietiikkaan ja monikult-
tuurisuuteen liittyvät kysymykset.

Lapsuudenkodin eväät
Kansainvälinen virkamiesura ei 
alun perin ollut nuoren miehen ta-
voitteena.

– Äiti halusi minusta lääkäriä, 
isä tuomaria, Lönnroth toteaa. 

– Mutta ihminen päättää, Juma-
la säätää.

Juhani Lönnrothin isä Onni 
Lönnroth oli pappi. Lapsuudessaan 
Juhani Lönnroth asui Lohjalla, Toi-
jalassa, Hämeenkoskella ja Vaasas-
sa. Perheyhteys oli kiinteä ja koko 
perhe oli mukana seurakuntatyös-
sä. Kirkko ja sen elämä tuli tutuksi.

– Soitin viulua ja isä pyysi minua 
usein esiintymään. Mieleen ovat 
jääneet myös vähävaraisille perheil-
le jaetut joulupaketit, joiden jakami-
sessa sain olla mukana isän rinnalla.

Katse ruohonjuuritasolle
Tammisaloseuran puheenjohtajuus 
on uusi, mieluisa tehtävä.

– Kun työssäni totuin katso-
maan asioita laaja-alaisesti, yläta-
solta, Tammisaloseurassa toimimi-
nen merkitsee katseen suuntaamis-

ta ruohonjuuritasolle. 
YK-vuosinaan Lönnroth näki, 

miten Delhin slummien asukkaat ja 
Kilimanjaron juurella asuvat naiset 
oppivat auttamaan itse itseään. Tä-
mä saattoi tapahtua vaikka niin, et-
tä afrikkalaiselle naiselle ostettiin 
lehmä. Maitoa myymällä hän pys-
tyi kouluttamaan lapsensa ja ruok-
kimaan perhettään.

– Meillä Suomessa kortteliseu-
roilla ja kaupunginosayhdistyksil-
lä on arvokas tehtävä. Ne ovat osa 
lähidemokratiaa. Ne antavat alueen 
asukkaille mahdollisuuden vaikut-
taa omaan elinympäristöönsä, mi-
kä edistää viihtyvyyttä ja osallisuu-
den kokemusta. Viihtyisä kotiseu-
tu ei synny itsestään. Olisi hienoa, 
jos tehtävään saataisiin mukaan eri-
ikäisiä ihmisiä, lapsista ja koululai-
sista alkaen.

Lönnrothin puheenjohtajuus-
kaudella Tammisaloseurassa on 
otettu painopisteeksi alueen vesis-
töjen kunto.

– On huolehdittava näistä ai-
nutlaatuisista vesistöistä niin, et-
tä luonnon tasapaino säilyy, ja että 
myös tulevat sukupolvet voivat vir-
kistyä niiden äärellä.

Lönnroth ymmärtää, että mo-

net ovat kiireisiä eivätkä välttämät-
tä jouda osallistumaan Tammisa-
lo-seuran toimintaan kovin aktii-
visesti.

– Toivoisin kuitenkin, että seura 
voisi olla osa täällä asuvian ihmis-
ten elämää ja että he voisivat osal-
listua seuran kokouksiin, yhteisek-
si hyväksi.

Juhani Lönnroth arvostaa seu-
rakuntaa Tammisaloseuran hyvänä 
yhteistyökumppanina. 

– Molemmat toimivat asukkai-
den parhaaksi ja täydentävät toisi-
aan. On hienoa, että Tammisalossa 
on oma kirkko, jossa on toimintaa.

Kirkon työ on tullut Lönnrothille 
tutuksi myös aikuisiällä. Hän on ol-
lut Kirkon ulkosuomalaistyön toimi-
kunnan jäsen. Myös EU:ssa tarvittiin 
hänen asiantuntemustaan kun laa-
dittiin linjausta EU:n perustuslaista 
ja otettiin kantaa siihen, perustuuko 
EU kristilliselle perinteelle.

Entä kiinnostaisiko Lönnrothia 
kotiseurakunnan luottamuselimes-
sä toimiminen?

– Siihen on vielä liian aikaista 
vastata, hän toteaa. Mutta ei kiel-
läkään.

Anna-Mari Kaskinen

Juhani Lönnroth: 

kaupunginosayhdistykset ovat lähidemokratiaa
Juhani Lönnroth palasi pit-
kän kansainvälisen uran jäl-
keen viettämään eläkevuosi-
aan Tammisaloon. Euroopan 
komission käännöspääosas-
ton pääjohtajana toiminut 
kosmopoliitti on nyt Tam-
misaloseuran puheenjohta-
ja. ”Kyläpäällikkö”, hän sanoo 
pilke silmäkulmassa.

Juhani Lönnroth on toinen suo-
malainen, joka on toiminut Euroo-
pan komission pääosaston johdossa. 
Tehtävän hän otti vastaan vuonna 
2004. Käännöspääosasto on komis-
sion suurin osasto, siellä työsken-
telee noin 2500 kääntäjää ja muu-
ta työntekijää. Käytössä on 23 kiel-
tä ja lisäksi lukuisia ei-eurooppalai-
sia kieliä. Lönnroth puhuu itse seit-
semää kieltä. Koulutukseltaan hän 
on valtiotieteen maisteri. Hänel-
lä on myös loppututkinto Wiscon-
sin yliopistosta Yhdysvalloista. Li-
säksi hän täydensi opintojaan Rans-
kassa arvostetussa Ecole Nationale 
d Àdminsistration -oppilaitoksessa. 

Työura alkoi Norjassa, Pohjois-

maiden ministerineuvoston palve-
luksessa vuonna 1973. Sen jälkeen 
yhä vastuullisemmiksi käyneet työ-
tehtävät veivät häntä, Kaija -vaimoa 
ja kahta poikaa vuoroin Ranskaan, 
Sveitsiin, Belgiaan ja Luxenburgiin. 

Euroopan komission palveluk-
seen Lönnroth astui vuonna 1995. 
Hän toimi pitkään Brysselissä ko-
mission työ-ja sosiaaliosaston va-
rapääjohtajana. Sitä ennen hän 
työskenteli muun muassa kansain-
välisessä työjärjestössä ILO:ssa, 
OECD:ssa sekä työministeriön pal-
veluksessa. Hänen erityisalaansa 

”Kyläpäällikkö”Juhani Lönnroth.
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Rakas, rankka tehtävä
Ympäri vuorokauden sitova työ, johon joudut yhtäkkiä 
ja ilman koulutusta. Sellainen on omaishoitajan rank-
ka, mutta rakas tehtävä. 

Virkistystä ja vertaistukea
Lahja ja Tuula ovat käyneet Laajasa-
lon kirkon ryhmässä jo vuosia. 

– Ryhmästä on ollut meille suu-
ri apu, ja sinne tulee aina mielel-
lään. Jokaisen omaishoitajan olisi 
hyvä tulla ryhmään, sillä omaishoi-
tajan tilannetta ei juuri ymmärrä 
muu kuin saman kokenut. Alkuhar-
tauden jälkeen ryhmässä kahvitel-
laan, kerrotaan kuulumiset ja huo-
jennetaan mieltä. Kaikki saavat pu-
hua, mutta on lupa olla hiljaakin. 
Ryhmässä on ollut myös puolisoaan 
hoitavia miehiä. 

Omaishoitajien ryhmä Laaja-
salon kirkolla joka toinen torstai 
klo 13–14.30 seuraavasti: 6.9., 
20.9., 4.10. ryhmässä vierailijana 
sosiaaliohjaaja Satu Järvenhei-
mo, tervetuloa kuulemaan ja ky-
symään omaishoitoon liittyvis-
tä asioista, 18.10., 15.11., 29.11. ja 
13.12. Ryhmästä vastaa diakonia-
työntekijä Anni Mero-Hiltunen, 
p. 09 2340 5748, sähköposti: an-
ni.mero-hiltunen@evl.fi 

Eila Jaakola

tuulinen ja positiivinen, mikä aut-
taa omaakin jaksamistani. Eihän 
elämä ruusuista ole, mutta kotona 
oleminen virkistää miestä niin pal-
jon, että mielelläni hoidan häntä ko-
tona. Hänen olemassaolonsa on mi-
nun voimanlähteeni, ja arjen pienet 
hyvät hetket. Hyvä parisuhde kan-
taa meitä osaltaan eteenpäin.

− Kotoa poissa ollessani joudun 
kuitenkin jännittämään, miten siel-
lä pärjätään, Lahja, 73, kuvaa tehtä-
vän sitovuutta.

Tuula Maijasen puoliso sairastui 
Alzheimerin tautiin kohta 10 vuotta 
sitten. Tuula hoiti häntä alkuvuodet 
kotona, kunnes tilanne kävi perheel-
le niin rankaksi, että oli aika siirtyä 
sairaalahoitoon.

– Koen silti itseni omaishoita-
jaksi, sillä toimin puhekyvyttömän 
puolison puolestapuhujana hoito-
neuvotteluissa ja muutenkin. Tau-
din edetessä hoitopaikan vaihdokset 
ovat osaltaan huonontaneet miehen 
kuntoa. Alkuvuosina kävin päivit-
täin hänen luonaan, nyt oman kun-
toni heikennyttyä neljästi viikossa. 

Omasta voinnista  
on huolehdittava

Perheenjäsenen sairaus on kriisi lä-
heisillekin. 

– Puolison siirryttyä laitokseen 
minulla ei ollut päällimmäisenä hel-
potus. Vaikka nyt tiedän, etten olisi 

enää jaksanut hoitaa muistisairasta 
kotona, masennuin – en ollut vielä 
valmis antamaan häntä toisten hoi-
toon, Tuula kertaa. Omaishoitajille 
tarkoitetuista ryhmistä ja virkistys-
päivästä löytyi tukea ja tietoa.

– Puolison sairastuminen pakot-
taa luopumaan myös yhteisistä elä-
kepäivistä ja unelmista, molemmat 
toteavat.

Tuulasta on tärkeää, että poti-
laan tuntevaa omaista kuunnellaan 
ja että potilasta kohdellaan arvosta-
vasti. 

− Toivon myös, että potilaan lä-
heiset ja ystävät kävisivät enemmän 
hänen luonaan tuomassa iloa ja vir-
kistystä sairaalan jokapäiväiseen 
elämään.

Omaishoitajien tilanne on pa-
rantunut Lahjan kokemuksen mu-
kaan 20 vuoden aikana. 

– Takavuosina oikeuksia sai vas-
ta valittamisen jälkeen. Nyttemmin 
olen saanut lomapäivät pidettyä va-
rahoidon ansiosta, ja kotipalveluoh-
jaajalta ja kotihoidosta saa apua.

– Kun mieheni oli sairaalassa, 
en osannut täysin luottaa laitoksen 
hoitoon, vaan ravasin siellä päivit-
täin. Olisi pitänyt tajuta levätä it-
sekin, Lahja huokaa. Olisi tärkeää 
kuunnella omaa vointiaan ja osata 
ottaa lomaa tilaisuuden tullen, hän 
ja Tuula evästävät muita samassa ti-
lanteessa olevia. 

Laajasalolainen Lahja Musto-
nen on toiminut puolison-
sa omaishoitajana siitä läh-

tien, kun tämä sai aivoinfarktin ja 
osittain halvaantui 20 vuotta sitten. 
Monet vaivat ovat runnelleet mie-

hen terveyttä vuosien varrella. Vii-
meisimpänä tämän vuoden alus-
sa murtui lonkka, minkä jälkeises-
tä sairaalakierroksesta mies kotiu-
tui kesäkuussa. 

Mustosilla edetään lappilaisella 
sinnikkyydellä. 

– Puolisoni jaksaa olla hyvän-

kirkon musiikkijuhlat – laulua ystävien kanssa
Moniäänisen kuorolau-
lun harmonia värähtelee 
korvissani. Laulujen sointi 
kannattelee tässä hetkessä 
ja oma ääni liittyy tuhansi-
en laulajien äänimattoon. 

tähän lauluun yhtyivät Roihu-
vuoren seurakunnan kuorois-
ta Chorus Marinus, Kamari-

kuoro Cantiamo sekä lapsi- ja nuori-
sokuoro Sonórus, jotka toukokuussa 
2012 osallistuivat Jyväskylässä jär-
jestetyille Kirkon musiikkijuhlille.

Joka neljäs vuosi järjestettävät 
Kirkon musiikkijuhlat kokoavat yh-
teen seurakuntalaisia, joita yhdis-
tää halu laulaa tai soittaa hengellis-
tä musiikkia. Kuorolaisen näkökul-
masta tässä toukokuisessa musiik-
kijuhlassa poikkeuksellista oli se, et-
tä oman kuoron lisäksi laulamassa 
oli lähes 5000 kirkkomusiikin ystä-
vää eri puolilta Suomea.

Musiikkijuhlien ohjelma ja tarjon-
ta oli erittäin monipuolinen. Juhlien 
ohjelmassa oli mm. koululaisten virsi-
tapahtuma, nuorten bänditoimintaa, 
tanssipaja, gospel-workshop  ja eri-
laisia konsertteja. Sen lisäksi kuorot 
osallistuivat messuihin lähiseudun 
kirkoissa. Samankaltaiseen kirkko-
musiikin kirjoon on seuraavan kerran 
mahdollisuus tutustua vuonna 2016, 
kun seuraavat Kirkon musiikkijuhlat 
järjestetään Helsingissä.

Jyväskylän juhlilla Chorus Ma-
rinus osallistui mm. juhlakulkuee-
seen, messuun, Säveljuhlaan ja Nos-
talgiailtaan, jossa jättikuoron toi-
sena kuoronjohtaja toimi kantto-
ri Hannele Filppula. Lisäksi Cho-
rus Marinus oli muiden kuorojen ta-
voin mukana Kävelykatu soi -tapah-
tumassa ja esiintyi Jyväskylän kes-
kustan kauppakeskuksessa. 

Kuorot olivat valmistautuneet 
tähän toukokuiseen viikonloppuun 
noin vuoden verran. Kerran viikos-

sa Chorus marinus harjoitteli muun 
ohjelmiston ohessa myös Kirkon mu-
siikkijuhlien ohjelmistoa. Kuoroil-
le tarjotusta ohjelmistosta kanttori 
Päivi Niva-Vilkko valitsi kuorollem-
me sopivia lauluja. Kirkon musiikki-
juhlia varten sävellettyä uutta kirk-
komusiikkia tullaan seuraavina vuo-
sina kuulemaan Roihuvuoren seura-
kunnan eri tilaisuuksissa.

Sävelen ja  
tekstin merkitys
Kirkkokuorossa laulaessa on tärke-
ää muistaa kirkkomusiikin tarkoi-
tus: se hoitaa ja ravitsee sekä laulajaa 
että kuulijaa. Kirkkokuoron laulus-
sa sävelen ohella erityisroolissa ovat 
sanat, jotka lohduttavat, siunaavat, 
täyttävät ilolla ja rakkaudella. Kuo-
ron johtajan haastavin työ liittynee-
kin kuoron yhteissoinnin lisäksi lau-
lujen tekstiin. Hänen tavoitteenaan 
on saada kuorolaiset lausumaan sa-
nat niin selvästi, että jokainen seura-

kuntalainen kuulisi laulun sanoman.
Kirkon musiikkijuhliin osallistu-

minen oli tärkeä tapahtuma sekä yk-
sittäiselle kuorolaiselle että kuorol-
le kokonaisuutena. Matka tilausbus-
silla, yöpymiset hotellissa ja seikkai-
lut Kirkon musiikkijuhlien väentun-
goksessa yhdistävät kuorolaisia – 
naurut, eksymiset, toisista huolehti-
minen. Matka oli tunnelmaltaan ver-
rattavissa alakoululaisten luokkaret-
keen. Tämä on riemullinen havainto, 
sillä nuorekkaan kuoromme keski-
ikä lienee ohittanut 50 vuoden rajan.

Kuitenkin Kirkon musiikkijuhli-
en kaiken hälinän joukossa keskeis-
tä oli hiljentyminen, musiikista naut-
timinen ja oman kuoron äänen su-
lautuminen suureen kuoroon. Kuo-
romme sai voimia ja intoa viikoittai-
seen harjoitteluun ja tuleviin kuoro-
vuosiin.

Jaana Laine 
Chorus Marinus

KuvaKotim
aa / Esko Jäm

sä

Pietro Succi

kuorojen aloitukset sivulla 14. 
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Laajasalotsaarin aarteet 
– kuninkaansaari ja Vallisaari

Matkaryhmä suunnittelee ja toteuttaa kuusikymppisten teatterimatkat, 
jouluretket, tutustumiset kotimaan kohteisiin, ulkomaanmatkat yms. Ny-
kyiseen matkaryhmään kuuluvat Jukka Annala, Marjatta Laitila, Marjat-
ta Lauronen, Ritva Pykäläniemi, Matti Salonen ja Juha-Matti Terämä.

Puikot heilumaan -ryhmässä kudotaan ja virkataan Äiti Teresan 
tilkkupeittoja lähetettäväksi mm. Intiaan sairaaloihin ja lastenkoteihin se-
kä vastasyntyneiden vaatteita Etiopiaan synnytyssairaaloihin. Ryhmä ko-
koontuu Laajasalon kirkolla maanantaisin klo 18 (aloitus 17.9.). 

Kotiseuturyhmä tutustuu oman alueen eri kohteisiin kävellen ja 
pyöräillen. 

Akvarelliryhmä kokoontuu keväisin tai/ja syksyisin 4–5 kertaa Laa-
jasalon kirkolla. Seuraava ryhmä on jo täynnä! 

Variksen laulukoulun tiedot löytyvät Kiikarin takakannesta.
Jos haluat ajankohtaista tietoa ryhmän toiminnasta, ilmoittaudu säh-

köpostilistalle ritva.pykalaniemi@kolumbus.fi.

+/- kuusikymppisten toiminta  
perustuu vapaaehtoisuuteen

+/- kuusikymppisten 

matkaryhmän 

suunnittelemaa  

tulevaa toimintaa:
• jouluretki Lohjalle sekä 
käynti Vivamossa 2012

• teatterimatka 
helmi–maaliskuu 2013

• Suomen Ilmailumuseo, 
kevät 2013

• Israelin matka, 
huhtikuu 2013, kts. sivu 15

• Peetelin lastenkoti, 
Tallinna, toukokuu 2013

• Valamo – Heinävesi, 
kevät – kesä 2013

Tuntemattomat sotilassaaret Roihuvuoren seurakun-
nan + - kuuskymppiset 
vierailivat Laaksosen Ka-
rin johdolla Vallisaares-
sa ja Kuninkaansaaressa 
7. päivä kesäkuuta. Hel-
teisen päivän retkioppaa-
na toimi everstiluutnantti 
evp. Jarmo Nieminen. 

Suomenlinnan rannikkorykmentti 
oli järjestänyt venekuljetukset San-
tahaminasta saarille ja takaisin. Jar-
mon tarinat saarten kuninkaista ja 
tsaareista, huuhkajakallioista ja tas-
kulamppuretket viilentävissä luolis-
sa jäivät retkeläisten mieleen. Soti-
laallista koulutusta tarvittiin, kun 
Jarmo jähmetti retkiseurueen pai-
koilleen siksi aikaa, että ihmisten 
jalkaviidakkoon eksyneet hanhiun-
tuvikot löysivät takaisin reitilleen. 
Sitten hanhiemo sai kutsuttua kaa-
kattaen poikaset mukaansa. 

Ihmetystä aiheuttivat yli 100 
vuotta meren myrskyjä kestäneet 

tiili- ja graniittimuuraukset sekä 
luolien tiiliholvatut käytävät, jotka 
näyttivät kuin vasta rakennetuilta. 
Monelle oli ikimuistoinen elämys 
kulkea taivaan peittävien puiden 
keskellä maastossa, jossa 1–2 met-
rin paksuiset ikivanhat lehmukset 
ja tervalepät viitoittivat retkeläis-
ten tietä.

Retkeläiset kokivat suurta innos-
tusta oppaan johdatellessa seuruetta 
suojaisista linnunlaulun täyttämistä 
kesältä tuoksuvista lehdoista paah-
teisille jylhille kallioille kymmenien 
metrien korkeuteen. Huimat näky-
mät aukesivat yli lähes peilityynen 
Suomenlahden ulapan. Matka tait-
tui ja kilometrit. Keskustelu hiljeni 
majesteetillisen oloisessa Aleksan-
terin patterissa. Luolaston historia 
oli tarinoiden kautta kuin läsnä, sii-
nä ja nyt.

Retken päätteeksi Santahaminan 
sotasatamassa Kari kiitti retkiopas-
ta mieliinpainuvasta ja elämyksel-
lisestä seikkailusta saarien mennei-
syyteen ja nykypäivän luonnon sa-
loihin. Jarmo oli tartuttanut Innos-

tuksensa retkeläisiin ja moni pala-
sikin retket tunnelmiin ja saarten 
tulevaisuuteen liittyvään keskuste-
luun pitkin kesää. 

Jarmo Nieminen tuntee sotilassaarten 
historian ja tarinat.

Helsingin edustalla Suomenlinnan 
ja Santahaminan välissä sijaitsevat 
monelle tuntemattomat sotilassaa-
ret. Melko pyöreän muotoinen, hal-
kaisijaltaan yli kilometrin mittainen 
Vallisaari on kooltaan 76 hehtaaria 
ja noin kilometrin pituinen Kunin-
kaansaari 32 hehtaaria. Laajasalos-
ta katsottuna yli Kruunuvuoren se-
län saaret näyttävät kaukaisilta met-
siltä, jonka yhdessä rannassa on tii-
likasarmi. Kiikarilla saaresta erot-
tuvat jylhät kalliot ja lukuisat soti-
lasaluekyltit.

Historia
Mainintoja saarten sotilaallisista ra-
kenteista ja käytöstä on jo 1500-lu-
vulta. Vuonna 1808 saarille saapui 
venäläinen sotaväki. Pääosa saarien 
linnoituksista rakennettiin Venäjän 
vallan aikana. Saaret siirtyivät Suo-
men armeijalle vuonna 1918. Saares-
sa toimi suuri suomalainen aseva-
rikko 1920- ja -30-luvuilla. Sen toi-
minta päättyi vuonna 1937 räjähdyk-
seen, jossa sai surmansa 12 varikon 
työntekijää. Armeijan intensiivisin 
toiminta päättyi jatkosotaan. Sotien 
jälkeen saarten pääosat ovat kehitty-
neet melko luonnontilaisesti. Tiukat 
maihinnousukiellot, liikkumisrajoi-
tukset ja puolustusvoimien toimin-
nan väheneminen ovat johtaneet ny-
kymaisemassa umpeen kasvamiseen 
ja peitteisyyden lisääntymiseen. 

Kulttuurihistoria
Saarten kulttuurihistorialliset ar-
vot ovat kansainvälisesti merkit-
täviä. Vastaavaa Venäjän vallan ai-
kaista linnoituskokonaisuutta ei 
maailmalla montaa ole. Alueen kal-
liot ja rinteet kätkevät sisäänsä 20 
usean tykin linnoitusta Kriminso-
dasta ensimmäiseen maailmanso-
taan ja myöhempiin suomalaisiin 
tykkitorneihin. Tykkiasemien alla 
sijaitsevat maanalaiset miehistöti-
lat ja kallioon louhitut ammusluo-
lat. Saarten rakennuskanta ja linnoi-
tusrakenteet ovat osin yllättävänkin 
hyvin säilyneitä, osin raunioitumas-
sa arkeologisiksi kohteiksi, jossa alu-
een umpeenkasvu on paikoin vauri-
oittanut rakenteita pahoin. 

Luonto
Saarien luontoarvot ovat ainutlaa-
tuisia. 1800-luvulla puuttomaksi lai-
dunnettu ja hakattu Viaporin kau-
pungin tarpeisiin käytetty Vallisaa-
ri kätkee sisälleen Helsingin suuren 
luonnon monimuotoisuuden, bio-
diversiteetin. Saarien ainutlaatui-
suutta korostaa niiden lyhyt reip-
paan kahden kilometrin etäisyys 
Suomen pääkaupungin keskustasta.

Vallisaari on kasvilajistoltaan 
Helsingin ehdottomassa kärki-
päässä. Vallisaaren jalopuulehtojen 
puusto on järeää ja yli 100-vuotias-
ta. Metsissä elävät näädät ja metsä-
jänikset, rannoilla asustelevat sau-
kot. Saaret ovat mäyrien ja huuhka-
jien valtakuntaa.

Asutus
Vallisaaressa oli asutusta 1800-lu-
vulta 1990-luvun alkuun as-

ti. Suurimmillaan asukkaita oli 
1960–80-luvuilla, jolloin saaressa 
oli kauppa ja peruskoulu ja saarella 
asui vakituisesti 250 asukasta. Työ-
paikkoja saarien merivoimien am-
pumatarvikkeiden lataamoissa, va-
rastoissa, sääasemalla, luotsiase-
malla ja rannikkotykistön esikun-
nassa oli kolmisenkymmentä. Saa-
ri autioitui 1990-luvun puolivälissä.

Tulevaisuus
Puolustusvoimien hallinnassa olevi-
en saarien merkitys Helsingin puo-
lustukselle on käynyt vähäiseksi ja 
merivoimat onkin ilmoittanut luo-
puvansa saarten käytöstä. Vallisaa-
ren ja Kuninkaansaaren ammus-
luolat on tyhjennetty ja Vallisaa-
ren kallioon louhitut rannikkoty-
kit deaktivoitu. Saarten maapohjan 
omistaa Metsähallitus ja rakennuk-
set ja muut rakenteet, kuten vanhat 
linnoitukset, mukulakivetyt tiet ja 
laiturit omistaa Senaatti-kiinteis-
töt. Kaikki saaren linnoitukset ovat 
muinaismuistoja ja siten Museovi-
raston suojeluksessa. Saarten sijain-
ti osana Unescon maailmanperintö-
kohteen Suomenlinnan suoja-aluet-
ta laajentaa saaresta kiinnostunei-
den viranomaisten määrää. Helsin-
gin kaupunki on ilmaissut kiinnos-
tuksensa saarten ottamisesta vir-
kistyskäyttöön. Luonnonsuojeluta-
hot ajavat ykköstavoitteenaan saar-
ten luonnon suojelua. 

Eri tahojen omistussuhteita ja 
intressejä yritetään ratkoa tänä syk-
synä valtioneuvoston asettamas-
sa Saaret-työryhmässä. Toistaisek-
si saaren omistussuhteet ja tulevai-
suus ovat avoimia. Esityksiä on tehty 
laajasta rakentamisesta ja avoimes-
ta virkistyskäytöstä tiukkaan luon-
nonsuojeluun, jossa ihmisten liik-
kuminen olisi mahdollista tarkoin 
rajatuilla reiteillä. 

Jarmo Nieminen

Kirjoittaja on kolmen vuosikymme-
nen ajan Helsingin saariston luon-
toon ja historiaan paneutunut laaja-
salolainen upseeri, kirjailija, valoku-
vaaja ja nykyinen Helsingin kaupun-
ginvaltuutettu.

Sotilassaarten tulevaisuus on vielä 
avoin.

”Kuusikymppiset” vapaaehtoiset järjestävät toiminnan, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikenikäiset seurakuntalaiset. Kuva 
Vallisaaren retkeltä.

Jarm
o Niem

inen
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Terhi-Anneli Koivisto

M
arko Anttila

www.laajaranta.fi
Nuorisotyšn syksyn ohjelma 2012

Roihuvuoren seurakunta - 
Blazemountain church

LisŠtietoja kaikesta 
toiminnasta: 

www.laajaranta.fi

Kerhonohjaajia tarvitaan. Ota 
yhteyttŠ Makeen tai Sailaan 
kun kerhonohjaaminen(mm. 
sŠhlykerho, puuhakerho ja 
kokkikerho) kiinnostaa.

Sunnuntaisin

Raamikset(klo 15-16.30), 
K17(klo 16.30-19) ja 
Gospelmessut(GM)(klo 12 Laa)

9.9 Raamis K17 *GM
16.9 Raamis
23.9 Raamis K17
30.9 Raamis
7.10 Raamis K17
-Syysloma- *GM
21.10 Raamis K17 
28.10 Raamis
4.11 Raamis K17
11.11 Raamis *GM
18.11 Raamis
25.11 Raamis
2.12 Raamis
9.12 Raamis *GM
16.12 Raamis K17

TyšntekijŠt:

Jaakko ÒJagrÓ Niiles
Nuorisotyšnohjaaja
jaakko.niiles@evl.fi
050 552 4711

Markus Ek
Nuorisopastori
markus.ek@evl.fi
050 380 1539

Marko ÓMakeÓ Anttila
Nuorisotyšnvastaava
marko.anttila@evl.fi
050 384 9055

Tomi Kujansuu
Nuorisokanttori
tomi.kujansuu@evl.fi
09 2340 5737

Saila Lavonen
Nuorisotyšnohjaaja
saila.lavonen@evl.fi
050 353 7979

Keskiviikkoisin

ISKO 1 & 2
Tammisalon kirkko/
Laajaranta klo 18-19.30

Arkkikirkko
Roihuvuoren kirkko klo 18

12.9. Arkkikirkko
19.9. Isko 1&2
26.9. Isko 1&2
3.10. Arkkikirkko
-Syysloma-
17.10. Isko 1&2
24.10. Isko 1&2
31.10. Isko 1&2
7.11. Arkkikirkko 
14.11. Isko 1&2
21.11. Isko 1&2
28.11. Isko 1&2
5.12. Arkkikirkko 
12.12. Isko 1&2

PARKKI - nuortenilta perjantaisin klo 18-23
Laajarannassa(Humalniementie 15)
7.9. LŠhtšlaukaus
14.9. Rakas Raamattu -Essi Lyytinen
21.9. Itsetunto - Rohkaisemassa PŠivi Niemi
28.9. Kuuliaisuus - Make
5.10. Nykyajan epŠjumalat -  
Samuli Luomaranta
SYYSLOMA
19.10. Askartelun salaisuus - Saila
26.10. Game's night - Jagr
2.11. Israel - Jagr
9.11. MusaesiintyjŠnŠ Jere Valkonen
16.11. Leffailta - Kati
23.11. Jumalan lŠheisyys -  Jussi Valkonen
30.11. RytmiŠ Raamatusta - Tomi
7.12.  Menossa taivaaseen? - Markus
14.12. Jouluparkki

Leirit:
Iskoleiri 28.9-30.9 Kivisaaressa
Nuorten syystapahtuma 26.-28.10.
Maata NŠkyvissŠ - festarit 16.-18.11.
K17-leiri 30.11.-2.12.
Ilmoittaudu: laajaranta.fi

Laulamisen riemua
Lapsi-ja nuorisokuoro Sonórus aloittaa harjoitukset maanantaina 10.9. klo 
16 Roihuvuoren kirkolla. Uusia  koululaisia otetaan mukaan laulamaan klo 
15.30 Roihuvuoren kirkon kappelissa. Tiedustelut: kanttori Hannele Filppula 
p. 09 2340 5717 tai hannele.filppula@evl.fi.

Lapsikuoro Ocarina ottaa uusia tyttöjä ja poikia mukaan laulamaan 
keskiviikkona 12.9. klo 16 Laajasalon kirkolla. Tiedustelut kanttori Päivi  
Niva-Vilkko, p. 09 2340 5727 tai paivi.niva-vilkko@evl.fi.

Suositut tyttö- ja poikaleirit
Tyttöleiri Lohjan Lohirannassa 12.–14.10. 
Leirin hinta 35 euroa, sisältää täysihoidon, kuljetuk-
set sekä tapaturmavakuutuksen.  
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Saila Lavonen  
p. 050 353 7979

Poikaleiri Lohjan Lohirannassa 15.–16.9. 
Mukaan mahtuu 25  7–13-vuotiasta poikaa. 
Leirin hinta 25 euroa, sisältää täysihoidon, kuljetukset  
sekä tapaturmavakuutuksen.  
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Marko Anttila p. 0503849055, 
marko.anttila@evl.fi. 

Leirien ilmoittautumiset: seurakuntatoimistoon, p. 2340 5700  
(ma, ti, to ja pe klo 10–14 ja ke klo 12–18) 

Roihuvuoren seurakunnan 
varhaisnuorisotyön kerhot 
syksy 2012 – kevät 2013
Tule rohkeasti mukaan, kerhot ovat maksuttomia! 

Laajasalon kirkon kerhohuoneessa (Reposalmentie 13)
torstaisin klo 15–15.30 kitarakerho 1. aloittelijat, yli 9 v. 
torstaisin klo 15.30–16 kitarakerho 2. perustaidot osaava, yli 9 v.
torstaisin klo 16–16.30 kitarakerho 3. perustaidot osaava, yli 9 v.
(Kitarakerhot alkavat viikolla 36, ilmoittautumiset Tomille) 
Tulossa: näytelmäkerho, ilmoittautumiset Sailalle

Laajarannassa (Humalniementie 15) 
torstaisin klo 16.30–18 kokkikerho
(kokkikerho alkaa viikolla 38, ilmoittautumiset Sailalle)

Tahvonlahden ala-asteella
tiistaisin klo 16–17 sählykerho 
(kerho alkaa viikolla 36, ilmoittautumiset Markolle)

Roihuvuoren ala-asteella
torstaisin klo 16–17 sählykerho
(kerho alkaa viikolla 36, ilmoittautumiset Markolle)

Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä (Tulisuontie 2)
maanantaisin klo 16–17.00 kädentaidon kerho
keskiviikkoisin klo 15–16 näytelmäkerho
perjantaisin klo 16–17.45 kokkikerho
(kerhot alkavat viikolla 38, ilmoittautumiset Sailalle)
perjantaisin klo 16–17 rumpuworkshop
(kerho alkaa viikolla 36, ilmoittautumiset Tomille)

Kysele lisää: nuorisotyönohjaajat: 
Saila Lavonen p. 050 353 7979, saila.lavonen@evl.fi
Marko Anttila p. 050 384 9055, marko.anttilvl.fi 
Tomi Kujansuu p. 050 526 6062, tomi.kujansuu@evl.fi

 10 kysymystä
Rasmus Araviita

1. Olisitko mieluiten pappi, kant-
tori vai nuorisotyönohjaaja?
– Nuorisotyönohjaaja

2. Olisitko mieluimmin ruotsalai-
nen vai norjalainen ja miksi?
–Norjalainen, eihän kukaan ruotsa-
lainen halua olla!

3. Miten tehdään omeletti?
– Rikotaan kulhoon munat, sekaan 
loraus maitoa ja paistetaan pannulla

4. Mikä sinä olet isona?
– Jalkapalloammattilainen... tai sit-
ten ihan tavallinen tallaaja

5. Miltä syksy tuo tullessaan?
– Uusi koulu, uudet kujeet. Elämä 
muuttuu lukion itsenäisen opiske-
lun myötä koulupainotteisemmak-
si.

6. Mikä tekee onnelliseksi?
– Tyttöystäväni ja kaikenlainen ur-
heilu, unohtamatta perhettä ja ys-
täviä!

7. Millainen Jumala on vai onko?
– Armollinen ja rakastava, aina tu-
kena oleva isä.

8. Mikä on nuorisotyössä parasta?
– Se kun saa esim. riparilaisen kiin-
nostumaan uskosta.

9. Jos pitäisi syödä koko loppuelä-
mä yhtä ja samaa ruokaa niin mi-
kä maistuisi?
–Puolukkavispipuuro maidon kans-
sa.

10. Mikä on kysymyksesi seuraa-
valle haastateltavalle?
– Olisitko mieluiten rapu, lintu vai 
kilpikonna ja miksi? 


 Markus Ek siirtyy 

Laajasalon aluetyöstä nuorisotyön 
papiksi. 

Vahvana musiikkimiehenä tunnettu 
Markus tuo mahtavan lisän nuoriso-
työn musiikkikuvioihin.

M
arko Anttila
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Laituri

Hei sinŠ  vuonna 2013 - 15 vuotta tŠyttŠvŠ 
nuori! seurakunta kutsuu erityisesti sinut 
rippikouluun. Jos olet jo vanhempi, mutta et 
ole kŠynyt rippikoulua, niin olet myšs erittŠin 
tervetullut riparille.

Rippikoulussa pohditaan elŠmŠn suuria 
kysymyksiŠ. Riparilla kŠsitellŠŠn 
nuorten kysymyksiŠ, kuten 
omaa elŠmŠŠ, uskoa, elŠmŠn 
tarkoitusta, hyvŠŠ elŠmŠŠ ja 
ihmissuhteita.  Rippileirien hinta 
sisŠltŠŠ tŠyshoidon, kuljetukset, 
sekŠ tapaturmavakuutuksen. 

Rippikouluun ilmoittaudutaan 
sŠhkšisesti netin kautta. 
Ilmoittautuminen lšytyy 
osoitteesta www.laajaranta.Þ. 
Sivuilla on otsikon rippikoulut 
alla ohjeet, miten 
ilmoittautuminen tapahtuu.  
JŠrjestelmŠ kertoo, kun 
ilmoittautuminen on onnistunut.  
Ilmoittautuminen on auki 
lokakuun ajan.
 
LisŠtietoja lšytyy Roihuvuoren seurakunnan 
nuorisotyšn sivuilta: www.laajaranta.Þ. 
YlŠlaidasta lšytyy otsikko Rippikoulut. Sivuja 
pŠivitetŠŠn jatkuvasti, joten sieltŠ lšytyvŠt 
tuoreimmat tiedot. Vuoden 2013 riparien 
tiedot pŠivitetŠŠn sivuille syyskuun aikana.

Markus Ek
Nuoriso- ja rippikoulutyšn pastori
050 380 1539, markus.ek@evl.Þ

rippikoulut 2013
KOBRAWAARA! - 16.-23.2.2013, Kolilla
Talven ripari menee laskettelun merkeissŠ Kolilla. Laskemme kolmena 
pŠivŠnŠ etelŠsuomen korkeimmassa rinteessŠ. Kolin matkailukeskus 
sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Pielisen lŠnsirannalla, n. 75 km Joensuusta 
pohjoiseen. Leirikeskus lŠhellŠ rinnettŠ, johon menemme kŠtevŠsti bussilla. 
Leirin hinta on 250€, joka sisŠltŠŠ lasketteluliput, tŠyden yllŠpidon, sekŠ  
mahtavan laskuseuran!

EXTREMERIPARI! - 5.-13.6.2012, SaariselŠllŠ
Tervetuloa seikkailuun. Extremeriparilla on vaellusta 
SaariselŠn upeissa maisemissa ja erilaisia 
seikkailutoimintoja(mahdollisesti kšysitoimintoja/
koskenlaskua/yms). Extremeriparilla yhteishenki on 
korkealla ja vaarana onkin, ettŠ saat paljon uusia ystŠviŠ. 
Vaellusta varten seurakunnalta on mahdollista saada 
lainaan trangia, rinkka ja teltta. Leirin hinta on 190€.

MUSARIPARI! - Kivisaari III 15.-22.7.2013
Soittajille ja laulajille kesŠn ehdottomasti kovin juttu on 
musaripari Kivisaaressa. Riparilla musiikkia kŠytetŠŠn 
monipuolisesti tyšvŠlineenŠ niin oppimisessa kuin vapaa-
ajan vietossakin. Mukaan lŠhtee tŠysi bŠndivarustus. Kaikki 
instrumentit kanteleesta sŠhkškitaraan kŠy, tŠrkeintŠ on 
innostus ja hyvŠ tekemisen meininki. Soitto-/ laulutaito ei 
ole edellytys leirille lŠhtemiselle, joten lŠhde rohkeasti 

oppimaan, soittamaan, laulamaan ja sanoittamaan ammattitaitoisessa 
ohjauksessa, tehdŠŠn tŠstŠ yhdessŠ huippujuttu! Leirin hinta on 160€.

Erikoisripareiden lisŠksi Roihuvuoren seurakunta jŠrjestŠŠ Cityriparin 
kesŠkuun alussa, joka on vaihtoehtona leiririppikouluille. Cityripari on 
ilmainen. JŠrjestŠmme kesŠllŠ myšs neljŠ leiririppikoulua, joissa ei ole 
mitŠŠn tiettyŠ painotusta. Tulevana kesŠnŠ suuntaamme Helsingin upeaan 
saaristoon, jossa sijaitsevat Kivisaari ja Honkalinna. JŠrjestŠmme myšs 
riparin PilitsveressŠ, Virossa, upean kivikirkon kera. Leirien hinta on 160€.

Kivisaari I 10.-17.6. ## Kivisaari II 24.6.-1.7. 
Honkalinna 1.-8.7. # # Pilitsvere, Viro 1.-8.8. 

Seurakunta kutsuu jäseniään rip-
pikouluun sinä vuonna, kun he 
täyttävät 15 vuotta. Kun lapsi kas-
tetaan vanhemmilta ja kummeilta 
edellytetään että he kertovat lap-
selle kasteen merkityksestä. Rip-
pikoulussa varmistetaan se, että 
nuori tietää, millaisen lahjan hän 
on kasteessa saanut.
 
Miten rippikoulun voi käydä?
Rippikoulun voi käydä noin puoli-
toista viikkoa kestävänä  kaupun-
kirippikouluna kesäaikaan. Illat 
ovat vapaita ja yöksi mennään ko-
tiin nukkumaan. Leirimuotoisena 
rippikoulun voi käydä talvilomien 
tai kesäloman aikana. Aikuisrippi-
koulu käydään yleensä yksityises-
ti papin kanssa. Rippikoulun voi 
käydä siis myös aikuisena.
 
Onko rippikoulu kaikille avoin?
Rippikoulu on kaikille avoin ja 
kaikille vapaaehtoinen. Vuosit-
tain rippikoulunkautta myös liit-
tyy seurakuntaan nuoria, joita ei 
ole kastettu. Kaste järjestetään en-
nen konfirmaatiota.
 

Mitä rippikoulusta saa?
Nuori ajattelee varmastikin juhlia 
ja lahjoja. Rippikoulu antaa par-
haimmillaan elämään ”lahjoja” 
jotka kantavat elämän läpi ja an-
tavat elämään toivon ja tarkoituk-
sen. Rippikoulu antaa myös kirkol-
lisia oikeuksia kuten oikeuden toi-
mia kummina, oikeuden sada kir-
kollisen avioliittoon vihkimisen, 
äänioikeuden kirkollisissa vaa-
leissa (seurakunnan ”eduskunta” 
seurakuntaneuvosto ja kirkkoher-
ra valitaan vaalilla), sekä oikeuden 
käydä itsenäisesti ehtoollisella.
 
Mitä rippikoulussa tehdään?
Rippikoulun pohjana on edelleen 
Martti Lutherin katekismus eli 
kristinoppi. Asioita pyritään käy-
mään läpi mahdollisimman elä-
myksellisesti ja toiminnallises-
ti. Opiskelun ohella rippikouluun 
liittyy mukavaa ja ryhmäyttävää 
yhdessäoloa ja leikkiä. Rippikou-
luissa myös lauletaan paljon.

Rukous ja jumalanpalveluselä-
mä on keskeinen osa rippikoulua.
 

Onko rippikoulussa omaa aikaa?
Leiririppikoulu on tiivis yhteinen 
ajanjakso. Leirillä ollaan yhdessä 
kuin isossa perheessä. Vapaa-aika-
kin on yhteistä aikaa.
 
Miten/Milloin sinne haetaan?
Seurakunta lähettää lokakuus-
sa seurakuntaan kuuluville asias-
ta postia. Tietoa levitetään myös 
alueen koulujen kautta. Ilmoittau-
tuminen tapahtuu sähköisesti laa-
jaranta.fi -sivuston kautta.

 
Mitä se maksaa?
Päivärippikoulu on ilmainen, 
muiden rippikoulujen hinta on 
60–230 euron välillä. Mikäli per-
heellä on maksamisen kanssa on-
gelmia, he voivat kääntyä laskun 
kanssa diakoniatyöntekijöiden 
puoleen.

 
Mitä tarkoittaa konfirmaatio?
Konfirmaatio tarkoittaa vahvis-
tamista. Siinä halutaan rukoil-
la uskonsa tunnustaneiden nuor-
ten puolesta ja siunata heitä eli si-
ten vahvistaa heitä. Kummit kut-

sutaan konfirmaatiojuhlaan siu-
naamaan nuoria alttarin ääreen. 
Kummit ovat myös olleet aika-
naan siunaamassa nuorta hänen 
elämänsä alkuvaiheessa kasteen 
yhteydessä.

 
Milloin konfirmaatio on?
Nuoret käyvät leirin jälkeen yh-
dessä tutustumassa kotiseura-
kuntansa toimintaan ja osallistu-
vat siihen. Sen takia konfirmaa-
tio on seurakunnassamme yleen-
sä vasta muutaman kuukaden lei-
rijakson jälkeen. Poikkeuksena on 
kuitenkin kesän kaupunkirippi-
koulu,  jossa tutustuminen tapah-
tuu ennen opetusjaksoa keväällä.

 
Miten konfirmaatioon pukeudu-
taan?
Nuoret pukevat konfirmaatios-
sa kastemekon eli alban päälleen. 
Valkoinen vaate on yhtenäinen 
kaikilla ja muistuttaa kasteen ar-
mosta. Muuten pukeutuminen on 
tietenkin jokaisen omassa harkin-
nassa.

Keitä kutsutaan konfirmaatioon?
Läheiset ja kummit ovat varmas-
ti itseoikeutettuja vieraita juhlas-
sa. Konfirmaatiomme pidetään jo-
ko Roihuvuoren tai Laajasalon kir-
koissa. Kaikki ovat tervetulleita.

 
Kuka on isonen?
Isonen on rippikoulussa ryh-
mänohjaaja. Hän on nuori, joka 
on käynyt seurakunnassa oman 
rippikoulunsa jälkeen 1-2-vuotta 
kestäneen isoskoulutuksen. Rip-
pikoululaiset jaetaan pienryhmiin 
ja jokaista ryhmää johtaa isonen. 
Isoset suunnittelevat myös ilta-
ohjelmia, pitävät iltahartauksia ja 
toteuttavat pelejä ja leikkejä rippi-
koulussa. Rippikouluryhmällä on 
yleensä n.5-7 isosta.
 
Miten pääsee isoseksi?
Lähtemällä mukaan seurakunnan 
isoskoulutukseen. Tietoa löytyy 
nuorisotyön omilta nettisivuilta: 
laajaranta.fi.

Kysymyksiin vastasi:
Arja-pappi

Pappi vastaa: 

Miksi rippikouluun?
Tuhti tietopaketti 

 rippikoululaisen vanhemmalle
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syksy on tULLUt. Mistä sen huomaa? Kesäisen lämpimät päivät ovat 
takanapäin, uintivedet ovat viilenneet ja shortsit täytyy vaihtaa pit-
kiin housuihin. Linnutkin tietävät, että on syksy, ja siksi ne valmis-
tautuvat muuttomatkalleen kohti lämpimämpiä maita. Marjat ja he-
delmät kypsyvät kerättäviksi. 

Syksy on myös monen uuden asian alkamisaikaa. Koulut, päivä-
kerhot ja monet harrastukset alkavat.

Liikenteessä on nyt mukana hiljaisemman kesän jälkeen paljon 
lapsia kouluun, päiväkotiin tai kerhoon menossa. Liikenteessä on 
monta vaaran paikkaa. Koululaisten kanssa on varmaan käyty läpi 
koulumatkan vaarat.

Georg Malmsten lauloi sattuvasti lasten liikennelaulussa ”Muis-
ta aina liikenteessä: monta vaaraa ompi eessä. Siksi valpas aina 
mieli, se on turva verraton.”

Kun syksy etenee, valoisa aika lyhenee, ja heijastimien käyttöai-
ka ulkoillessa alkaa. Kun sinulla on heijastin vaatteissasi, autoilijat 
huomaavat sinut. Onneksi kaikilla lapsilla on suojelusenkeli muka-
naan  kerho- ja koulumatkoilla.

Taivaan Isä on luonut meille nel-
jä erilaista vuodenaikaa, nauttikaam-
me niistä.

Päiväkerholaisilla on omia kerho-
rukouksia. Tässä yksi: Sormeni ovat 
kuin kynttilöitä, tai niin kuin taivaan 
tähtivöitä. Ne voi lentää kuin perho-
set, tai niin kuin taivaan lintuset. Sor-
meni kun yhteen liitän, Taivaan isää 
näin kiitän. Amen.

Päivi Meriläinen 
Lapsityön tiiminvetäjä

Tervetuloa syksy!
Hartaus

Marika kertoo Margitista

Muistan kun kerran lapsuudessamme 
Maaki halusi aina poimia maasta kaik-
ki kepit, kivet ja kävyt, koska ne olivat 
aarteita. Ja näitä aarteita hän sitten säi-
lytti laatikoissa, takin taskuissa, kou-
lurepuissa. Maakin mielestä luonnon 
aarteillakin oli tunteet.

Kun Margit oli lapsi ei hän välittänyt 
pahemmin siitä, jos kumpparit olivat 
väärissä jaloissa tai jos hiukset olivat 
kampaamatta. Mutta tärkeää oli, että 
huivi oli päässä. Kerran hänellä oli koko 
kesän huivi päässä, ja hiukset elokuun 
alussa aikamoisessa takussa.

Aikaisemmassa työssään Margit oli 
innostava lastenohjaaja, kannustava 

työtoveri ja ilmapiirin piristäjä. Hän 
on monitaituri luomaan uusia muoto-
ja, joilla voi tehdä laaja-alaista lapsi- ja 
perhetyötä. Hän oli Toukkatuvan äiti, 
Hertta-kirkonrotan luoja ja näytelmi-
en sielu.

Parhaimmillaan Margit on silloin kun 
hän saa ohjata lapsiryhmää omalla hel-
lällä, humoristisella ja hauskalla taval-
laan. Aito läsnäolo ja lapsista välittä-
minen näkyy Maakin tavasta olla juu-
ri lasta varten. Täti-Vihreä on reilu ja 
rempseä oma itsensä.

Meidän Maaki on täti-Vihreä. Kaikki 
maailman vihreän sävyt ovat hänelle 
rakkaita värejä. Mutta kaikista rakkain 
vihreän sävy taitaa olla metsän/sam-
maleenvihreä. Kainuusta kun ollaan!

Margit rakastaa teatterielämysten ja 
vuorovaikutuksen luomista lapsille. 
Kun Margit pukee ylleen kirkonrotan 
vaatteet, paimenen viitan tai käsinuken 
käteensä, saa hahmo ihastuttavan elon. 
Hän rakastaa satujen ja Raamatun ker-
tomusten kerrontaa. Maakilla on ilmiö-
mäinen tapa saada lapsi mukaan eläyty-
mään ja kokemaan.

Marigit aloittaa Roihuvuoren seura-
kunnassa erittäin iloisella ja innosta-
valla mielellä. Varmasti jo sata uutta 
ideaa raksuttaa hänen päässään...

Margitin motto on ”Carpe Diem” ja 
työssä ja muutenkin elämässä ” Älä elä 
elämääsi siltoja polttaen – elä jokainen 
päivä siltoja rakentaen.”

Virpi Kujansuu

Onko perheessäsi 
vuonna 2004–2006 
syntynyt lapsi?
Silloin olette koko perhe 
lämpimästi tervetulleita 
Taimi- perhekerhoon.

Taimi on koko perheen yhteinen 
kristillinen kerho. Taimissa ar-
jen pyörityksen ilot ja haasteet 
voidaan jakaa keskustelemalla ja 
pohtimalla yhdessä samanlais-
ten asioiden parissa arkeaan elä-
vien perheiden kanssa. Kerhota-
paamisten teemat vaihtuvat ker-
holaisten oman kiinnostuksen ja 
toiveiden mukaan. Kerhotapaa-
misia on noin kerran kuukaudes-
sa sunnuntaisin.

Tuo nyyttäripöytään tullessasi 
jotain pientä naposteltavaa! Aloi-
tetaan tapaaminen kahvien ja me-
hujen merkeissä.

Ensimmäinen kerhotapaami-
nen on Laajasalon kirkon tilois-
sa 9.9.2012 sunnuntaina klo 15–17.

Lisätietoja saat: Maaritilta p. 
044 5216 952 ja Juhalta p. 0400 
439 068

Tammenterho
Lastenkirkko 

 
avaa ovensa

Tammisalon
kirkossa

Mukana
Timo Pekka ja Anna-Mari Kaskinen 

ja mukulaorkesteri.

TERVETULOA 
KAIKKI 

Roihuvuoren 
seurakunta

vauvasta 
vaariin, 

mukulasta 
mummiin!

Kahvia, mehua ja 
juhlatarjoilu.

 sunnuntaina
30.9. klo 15
28.10. klo 15    

Messussa kohdataan
Sukupolvien sillalla.

Kirkossa lauletaan vanhoja
ja uusia lastenlauluja 

ja virsiä.

Esittelyssä: 

lastenohjaajat taini nurmesviita 
ja Margit ja Marika Pulkkinen
Margit kertoo Marikasta

Muistan kun lapsuudessamme elettiin 
kevättä 1980-luvulla ja kesken juoksu-
kisan Marika pyysi minua odottamaan 
häntä, koska hän oli vähän jäljessä. 
”Mennään yhtä aikaa maaliviivan yli, 
me ollaan kaksosia.” Minä hidastin ja 
Marika pyyhälsi ohi ja voitti. Tuntei-
siin vetoaminen ja vuorovaikuttaminen 
oli jo silloin ja taitolajina. No, kisassa 
oli vain me kaksi ja oltiin silti kaksosia.

Kun Marika oli lapsi häntä kutsuttiin 
lempinimellä tarkka-Markka, koska hä-
nellä täytyi olla hihansuutkin samalla 
tasolla, paidanhelma taiteltuna housu-
jen sisään ja huppu suorassa. Näin oli 

myös nuorena, aikuisena ja nyt keski-
ikäisenä. Marika on millimetri-Pulk-
kinen.  

Aikaisemmassa työssään Marika oli 
oikea käsi esimiehelle, olkapää työka-
vereille, kuunteleva korva vanhemmil-
le, siivet nuorille ja juuret lapsille.

Parhaimmillaan Marika on silloin kun 
hän saa käyttää luovaa vapautta työs-
sään ja hän saa olla aito, naurava Kai-
nuun korpimaan kasvatti. 

Marika on täti Punainen eli kaikki pu-
nasävytteiset värit, mutta kanerva tai-
taa olla kaikkein lähinnä. (Marika puet-
tiin siis pienenä punaiseen...)

Marikan lempijuttu lapsityössä on sa-
tujen lukeminen ja Raamatun kerto-
musten kertominen sekä alttareiden 
rakentaminen. Lempityövälineenä on 
hän itse – olemalla läsnä ja vuorovaiku-
tuksessa syntyy parhaita hetkiä.

Marika aloittaa Roihuvuoren seura-
kunnassa odottavalla ja iloisella mie-
lellä, rämäkällä ja lapsi- ja perhelähtöi-
sellä työotteella.

Marikan työmotto on ”Vierivä kivi ei 
sammaloidu” ja elämän ohjenuorana 
”Vain yksi elämä”.

M
arko Anttila

Terhi-Anneli Koivisto

Uusia perhekerhoja
Syksyllä alkaa Roihuvuoren seurakunnassa kaksi uutta perhekerhoa, 
toinen Roihuvuoren kirkolla ja toinen Laajarannassa. Kerhot alkavat 
perjantaina 14.9. ja syyskauden viimeinen kerho on 14.12.

Molemmissa perhekerhoissa on mukana lastenohjaaja sekä 
muskarinohjaaja Laura Juvonen, joka pitää kerhossa puolen tunnin 
muskarihetken. Roihuvuoren kerhossa muskarihetki on heti kerhon 
alussa ja Laajarannan kerhossa kerhon lopuksi. Muskarin lisäksi 
kerhossa on jutustelua kahvikupin äärellä ja joinakin kertoina 
askartelua tai muuta ohjelmaa. Kerhot ovat avoimia kaikille, eikä 
kerhoon tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa mukaan!

Roihuvuoren kirkko, Tulisuontie 2, perjantaisin klo 9.30–11.

Laajaranta, Humalniementie 15, perjantaisin klo 10–11.30

Rudolfin perhekerho
Tervetuloa mukaan perhekerho 
Rudolfin toimintaan (Rudolfintie 
8) torstaisin kello 9.30–11. Ensim-
mäinen kokoontumisemme on 13.9. 
Kerhossa on mukana joko seura-
kunnan työntekijä tai vierailija, jo-
ka alustaa mielenkiintoisesta ja pu-

huttavasta päivän teemasta. Kun ai-
kuiset keskustelevat kahvikupin ää-
rellä ,on lapsille järjestetty omaa oh-
jelmaa puiston ohjaajien toimesta.

Tiedustelut Eea Korhoselta. (eea.
korhonen@evl.fi, p. 09 2340 5728)
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Pärskeitä

Kranssi luonnon materiaaleista
Syksyisen kranssin toteutatte helposti 
vanhemman ja lapsen yhteistyönä. En-
sin teette retken lähimetsään ja suunnit-
telette yhdessä mitä luonnonmateriaa-
leja haluatte käyttää. Sopivat materiaa-
lit on helpointa katkaista saksilla ja pa-
kata pussiin!

Tarvitset:
Oksia taipuisista puista kuten pihlaja, 
koivu, vaahtera tai paju, noin 40 cm pi-
tuisia, noin 5–6 kpl. 
Pieniä nippusiteitä tai rautalangan pätkiä.
Koristeita kuten kukkia, varpuja, heiniä, viljoja tai jäkälää.

Toteutus:
Kiinnittäkää osin vierekkäin ja peräkkäin sopivat oksat toisiinsa nippusiteel-
lä ja taivuttakaa oksia pyöreään muotoon. Lisätkää oksia vierekkäin nippu-
siteillä kunnes kranssi saa pyöreän muodon. Karsikaa pois ylimääräisiä leh-
tiä kunnes ilme on sopiva. Lyhentäkää saksilla nippusiteiden ylimääräiset 
muovin pätkät. Lisätkää yhdessä koristeita, kukkia tms. pujottamalla varsia 
oksien lomiin, sommitellen mieleisen värityksen!

Virpi Kujansuu

Seurakuntamme päivä- ja ilta-
päiväkerhoilla on ollut vuodes-

ta 2002 lähtien kummilapsi Kolum-
biasta, Kevin Leonardo Villalba Pi-
riachi niminen poika. Hän on val-
mistunut viime joulukuussa paikal-
lisesta High Schoolista. Suomen Lä-
hetysseuran kautta saadun kummi-
lapsen tukeminen päättyy tutkin-
non suorittamiseen. Kevinin haa-
veena on päästä opiskelemaan ark-
kitehtuuria.

Seurakunnan lastenohjaajat 
päättivät ottaa Lähetysseuran kaut-
ta uuden kummilapsen, jota tue-
taan opintiellä. Tällä kertaa saim-
me kummilapseksemme tytön: 
10-vuotias Maryuri Lizeth Alza-
te Caceres on hänkin Kolumbias-
ta. Toivomme, että apumme antaa 
Maryurille mahdollisuuden opis-
kella ja sitä kautta saavuttaa itsel-
leen ammatin.

Päivä- ja iltapäiväkerholaiset 
tukevat kummilasta järjestämäl-
lä myyjäisiä. Suunnitteilla on, että 
seuraavissa adventtimyyjäisissä on 
oma myyntipöytä kummilapsen hy-
väksi. 

”Hyvä Jumala, on raskasta kuul-
la, miten miljoonat lapset maail-
massa eivät pääse kouluun, kos-
ka heidän on autettava perheiden-
sä elatuksessa. Opeta minua jaka-
maan omastani, tasaamaan heille, 
joilla ei ole juuri mitään, ei edes oi-
keutta hyvään lapsuuteen.”

Päivi Meriläinen

Haaveena arkkitehtiopinnot

 Taini  Nurmesviita on puo-
litoistavuotiaan Ukko-pojan äiti ja 
asuu perheensä kanssa Malmilla. Tai-
ni aloittelee Roihuvuoren seurakun-
nassa lastenohjaajan työtään ja opis-
kelee samalla oppisopimuskoulutuk-
sella. Tätä ennen hän on opiskellut 
yliopistossa teologiaa ja tehnyt mo-
nenlaista työtä opintojensa ohessa.

– Pidän kovasti musiikista ja eri-
tyisesti laulamisesta, uusi lastenoh-
jaaja valaisee harrastuksiaan.

Niistä taidoista onkin apua  las-
ten kanssa työskennellessä. 

– Myös erilaisten pelien pelaa-

minen on minulle mieluista ajan-
vietettä.

Taini aloitti työnsä Roihuvuoren 
kirkolla elokuun puolivälissä. Työt 
alkoivat koulutuspäivillä ja seura-
kunnan lapsityöhön perehtymällä. 
Varsinainen päiväkerhotoiminta al-
kaa syyskuun alussa. 

– Odotan innolla kerhojen alkua, 
että pääsen tutustumaan kerholai-
siin ja voimme yhdessä alkaa tut-
kia tätä Jumalan luomaa ihmeellis-
tä maailmaa, Taini kertoo iloisesti.

Kiikari

M
arko Anttila

Kevin oli seurakuntamme kummilapsi 
kymmenen vuoden ajan.

Pyhäkoulut
Roihuvuoren kirkossa sunnuntaisin klo 10. Aloitus 16.9.
Laajasalon kirkossa sunnuntaisin klo 12. Aloitus 16.9.
Suomensuontie 15 kerhohuoneessa Arki-illan pyhäkoulu maanantaisin 
klo 18. Aloitus 17.9.
Tiedustelut: pyhäkoulusihteeri Laura Juvonen p. 09 2340 5773
Lasten kirkkohetket:
Roihuvuoren kirkossa to 13.9. ja 18.10. klo 9.30.
Laajasalon kirkossa to 27.9. ja 25.10. klo 9.30.

hentämiseksi ja ennaltaehkäisemi-
seksi. Yksi upeimmista muodoista 
käsitellä kiusaamista on musiikki. 

Hankkeen yksi helmi oli Laajasa-
lon Alatalon salissa viime keväänä 
pidetty konsertti, jossa Laululauk-
ku-orkesteri ja Laajasalon perus-
koulun pienten kuoro johdattivat 
niin lapset kuin aikuisetkin Min-
na Lappalaisen käsikirjoittamaan 
seikkailuun Kaverimaassa. Esityk-
sessä svengaava musiikki tempaisi 
koko yleisön mukaansa. Salintäydel-
linen yleisö heilutti käsiään ja lasten 
suut levisivät hymyyn.

Kiva kaveruus
Laajasalolaisen Minna Lappalai-
sen musiikki on mukaansatempaa-
vaa, svengaavaa ja helposti tarttu-
vaa. Konsertissa muutama lapsi 
näytti tanssivan ilman eri ohjeita-
kin. Laulujen aiheet ovat lähtöisin 

lasten maailmasta. Sanoma on tär-
keä; se joka kiusaa ei oo kiva kaveri!

Lappalaisen mielestä kiva kave-
ruus on näin syksyllä erityisen ajan-
kohtaista, koska lapset aloittavat 
taas päiväkodin ja koulun. Monet 
lapset myös siirtyvät tutusta kou-
lusta uuteen kouluun. 

– On tärkeää muistaa olla kiva 
kaveri kaikille, Lappalainen muis-
tuttaa. 

– Kiva kaveri -lauluni sai aikoi-
naan alkunsa siitä, kun joku Laaja-
salon kirkon papeista oli Yliskylän 
päiväkodilla pitämässä hartaushet-
ken. Kun tyttäreltäni (silloin n. 4v) 
kysyin, mistä asioista pappi oli pu-
hunut, hän vastasi: ”Se joka hauk-
kuu, sen napa paukkuu.” Laulun sa-
nat alkavatkin juuri näillä sanoilla. 

Hanne Koski 
Kiikari

Millainen on hyvä kaveri?
Hyvä kaveri on ihana, mukava, 
avulias, reilu, kiva, rehellinen ja 
kiltti.
Laajasalon peruskoulu on mukana KiVa 
Koulu-hankkeessa. Se on Opetusministeri-
ön rahoittama hanke koulukiusaamisen vä-

Terhi-Anneli Koivisto
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Heittonuotta
Messut
9.9. 15. sunnuntai helluntaista, ”Kiitollisuus”
Syyskauden avajaismessu Roihuvuoren kir-
kossa klo 10.
Lääninrovasti Jukka Pakarinen asettaa kappa-
lainen Anja Nurmisen virkaan. Pastorit Marja 
Alftan ja Jaani Vilkkilä, lastenohjaajat Marika 
Pulkkinen, Margit Pulkkinen ja Taini Nurmesviita 
sekä suntio Jaana Kangas siunataan tehtäviin-
sä. Mukana kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, 
Katriina Kopsa, urut ja piano, Kamarikuoro 
Cantiamo ja Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus, 
joht. Hannele Filppula.
Gospelmessu ja syyskauden avajaiset Laaja-
salon kirkossa klo 12.
Pastori Arja Vaulas, kappalainen Kari Laaksonen, 
kanttorit Päivi Niva-Vilkko ja Tomi Kujansuu.  

12.9 
Soppakirkko Roihuvuoren kirkossa klo 13.
Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa klo 18.

16.9. 16. sunnuntai helluntaista, ”Jumalan 
huolenpito”
Laulujen ja virsien messu Roihuvuoren kirkos-
sa klo 10.
Pastorit Kati Pitkänen ja Arja Vaulas sekä kant-
tori Tomi Kujansuu.
Messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Pastorit Markus Ek ja Arja Vaulas sekä kanttori 
Päivi Niva-Vilkko ja Chorus Marinus. 

19 .9.
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.

23.9. 17. sunnuntai helluntaista, ”Jeesus antaa 
elämän” 
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10.
Saarna nuorisotyöntekijä Marko Anttila, kappa-
lainen Anja Nurminen, pastori Kati Pitkänen, 
kanttori Hannele Filppula ja Petra Schauman, 
laulu.
Ylistyskuoron 25-vuotisjuhlamessu Laaja-
salon kirkossa klo 12.
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, pastori Kati 
Pitkänen, kanttori Päivi Niva-Vilkko ja Ylis-
tyskuoro.

26.9.
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.

30.9. Mikkelinpäivä, Kehitysvammaisten kirk-
kopyhä, Enkelien sunnuntai, ”Jumalan sanan-
saattajat”
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10.
Pastori Kati Pitkänen sekä kanttori Hannele 
Filppula. 
Taizé-messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Pastorit Arja Vaulas ja Riitta-Leena Sihvola, 
Ylistyskuoro ja Leena Nikula, säestys.
Tammenterhokirkko Tammisalon kirkossa 
klo 15. Mukana Timo Pekka ja Anna-Mari 
Kaskinen sekä mukulaorkesteri. 

3.10. 
Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa klo 18.

7.10. 19. sunnuntai helluntaista, ”Rakkauden 
kaksoiskäsky”
Perhemessu Roihuvuoren kirkossa klo 10.
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, kappalainen 
Anja Nurminen, kanttori Hannele Filppula ja 
Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus. 
Perhemessu Laajasalon kirkossa klo 12.
Pastori Arja Vaulas, kappalainen Anja Nurminen, 
kanttori Päivi Niva-Vilkko ja Lapsikuoro Ocarina.

10.10.
Soppakirkko Roihuvuoren kirkossa klo 13.
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.

14.10. 20. sunnuntai helluntaista, Kristittyjen 
ekumeeninen lähetyspyhä
”Usko ja epäusko”
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10. 
Kappalainen Anja Nurminen, kanttori Hannele 
Filppula ja Kamari-kuoro Cantiamo.   
Messun jälkeen lounas lähetystyön hyväksi. 
Lohikeitto ja kahvit 10 €. 
Lähetyspyhän afrikkalainen gospelmessu 
Laajasalon kirkossa klo 12.
Lähetit Anne ja Juha Ijäs, kappalainen Kari 
Laaksonen ja kanttori Tomi Kujansuu. 

17.10.
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18. 

21.10. 21. sunnuntai helluntaista, ”Jeesuksen 
lähettiläät”

Laulujen ja virsien messu Roihuvuoren kir-
kossa klo 10.
Pastorit Markus Ek ja Riitta-Leena Sihvola sekä 
kanttorina Tomi Kujansuu. 
Messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Saarna Raimo Vanninen, pastori Jaani Vilkkilä 
ja kanttori Tomi Kujansuu. 
Vauvakirkko Roihuvuoren kirkossa klo 15.
Pastori Jaani Vilkkilä ja kanttorina Laura 
Juvonen.

24.10.
Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen 
vastuun rukouspäivä
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.

28.10. Uskonpuhdistuksen muistopäivä
”Uskon perustus”
Sotalasten messu Roihuvuoren kirkossa klo 
10.
Rovasti Juhani Forsberg, kirkkoherra Timo 
Pekka Kaskinen ja kanttori Hannele Filppula.
Messu Laajasalon kirkossa klo 12. 
Kappalainen Kari Laaksonen, pastori Riitta-
Leena Sihvola, kanttori Päivi Niva-Vilkko ja elä-
keläiskuoro Laulunystävät. 
Vanhusten kirkkopyhänä kutsumme messuun 
erityisesti alueella asuvaa vanhempaa väkeä. 
Tammenterhokirkko Tammisalon kirkossa 
klo 15. Mukana Timo Pekka ja Anna-Mari 
Kaskinen sekä mukulaorkesteri. 

31.10.
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.

3.11. Pyhäinpäivä, ”Pyhien yhteys”
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10.
Pastorit Kati Pitkänen ja Arja Vaulas ja kanttori 
Hannele Filppula.
Messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Kappalainen Anja Nurminen, pastori Arja Vaulas, 
kanttori Päivi Niva-Vilkko ja Laulunystävät.
Poisnukkuneiden muistotilaisuus Roihu-
vuoren kirkossa klo 18.
Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele Filppula 
ja Juha Punkeri, urut. 

4.11. 23. sunnuntai helluntaista, Antakaa toisil-
lenne anteeksi
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10.
Pastori Riitta-Leena Sihvola, kirkkoherra Timo 
Pekka Kaskinen sekä kanttori Hannele Filppula. 
Herättäjän kirkkopyhän messu Laajasalon 
kirkossa klo 12.
Kappalainen Kari Laaksonen, kirkkoherra Timo 
Pekka Kaskinen ja kanttori Päivi Niva-Vilkko. 
Messun jälkeen seurat ja soppa.

7.11.
Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa klo 18. 

11.11. 24. sunnuntai helluntaista, Kahden val-
takunnan kansalaisena
Isänpäivän messu Roihuvuoren kirkossa klo 
10.
Kappalainen Anja Nurminen ja kanttori Hannele 
Filppula. 
Isänpäivän gospelmessu Laajasalon kirkossa 
klo 12.
Pastorit Markus Ek ja Kati Pitkänen sekä kantto-
ri Tomi Kujansuu. 

14.11.
Soppakirkko Roihuvuoren kirkossa klo 13.
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.

18.11. Valvomisen sunnuntai, ”Valvokaa!”
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10.
Pastori Jaani Vilkkilä, kappalainen Kari 
Laaksonen ja kanttori Kirsi Honkanen-Punkari.
Messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Pastori  Arja Vaulas, kappalainen Kari Laaksonen, 
kanttori Päivi Niva-Vilkko ja eläkeläiskuoro 
Laulunystävät. Laulamme Anna-Maija Raittilan 
sanoittamia virsiä.

21.11.
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.

25.11. Tuomiosunnuntai, Kristuksen kuninkuu-
den sunnuntai, ”Kristus, kaikkeuden Herra”
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10.
Saarnaa Hannu Äimänen, pastori Kati Pitkänen, 
Helsingin Raamattukoulun miesfoorumin mu-
siikkiryhmä Musti ja kanttori Hannele Filppula. 
Messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, pastori Jaani 
Vilkkilä ja kanttori Päivi Niva-VIlkko. Messun jäl-
keen lähetyslounas.

28. 11.
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.

Diakoniatyö  
seurakunnassamme 
Diakonia on tarkoitettu sinulle, joka koet elä-
mäntilanteesi hankalaksi yksinäisyyden, ihmis-
suhteiden, masennuksen, jaksamisen, elämän-
tarkoituksettomuuden tai jonkin muun asian 
vuoksi. Diakoniatyöntekijä voi olla apunasi et-
simässä apua tilanteeseesi. Tahdomme myös 
auttaa jokaista löytämään oman paikkansa 
seurakuntayhteydessä ja rohkaista kaikkia 
kantamaan yhdessä vastuuta toisistamme.  
Ole yhteydessä.

Diakoniatyöntekijän tavoitat

Roihuvuoren alue 
Roihuvuori, Tammisalo ja Marjaniemi 
Diakoniatoimistosta voit varata ajan diakonia-
työntekijälle maanantaisin klo 11–12 soitta-
malla p. 09 2340 5758 tai käymällä tiistaisin 
diakoniatoimistossa klo 9–10.

Laajasalon alue 
Laajasalo, Jollas, Santahamina, Vartiosaari ja 
Villinki

Diakoniatoimistossa 
voit varata ajan diakoniatyöntekijälle 
maanantaisin klo 9–11 p. 09 235768 voit vara-
ta puhelimitse ja käymällä paikan päällä.

Päihteetön  
iltapäivä 
Laajarannassa, Humalniementie 15, tiistai-
sin klo 12–14.30 kerran kuukaudessa: 18.9., 
9.10., 13.11. ja 11.12.

Iltapäivässä on mahdollisuus saunoa, syö-
dä yhdessä ja vaihtaa ajatuksia päivän tee-
masta.

Rukousta  
ja ylistystä
Roihuvuoren kirkon kappelissa 

Rukous- ja ylistysillat Sirkka Mykrän joh-

dolla joka toinen tiistai klo 18.  

Syksyn illat: 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 

6.11., 20.11., 4.12. ja 18.12.

Sanan ja rukouksen illat Laajasalon 

kirkossa kerran kuukaudessa sunnuntai-

sin klo 18. 

16.9. ”Jumalan huolenpito”, mukana pas-

torit Mikko Rautakorpi ja Markus Ek

21.10. ”Jeesuksen lähettiläät”, muka-

na pastori Arja Vaulas: Vieraana Hannu ja 

Marjut Saarilahti

18.11. ”Valvokaa”, mukana pastori Kari 

Laaksonen, vieraana Raimo Vanninen

Musiikista vastaa Ylistyskuoro Arja Suorsa-

Rannanmäen ja Leena Nikulan johdolla. 

Illoissa rukouspalvelua.

Rukouksen aika
Tiistaisin klo 12.30 Rukoushetki Roihuvuoren 

kirkon kappelissa. 

Torstaisin klo 12–12.15 Keskipäivän rukous-

hetki Laajasalon kirkossa.

Keskiviikkoisin klo 6.30 Aamurukoilijat 

Laajasalon kirkon takkahuoneessa. 

Hiljaisuuden päivä

 lauantaina 10.11. klo 11-18  
Laajarannassa,  
Humalniementie 15

Retriitin ohjaajina toimivat  
Nanna Pohjalainen ja  
pastori Arja Vaulas 
Ilmoittautuminen  
Arja Vaulas  
arja.vaulas@evl.fi  
p. 050-5968858 

Retriittipäivä sisältää rukoushetkiä,  
virikepuheen ja ehtoollisenvieton. 
 Mahdollisuus lyhyeen keskusteluun  
retriitin ohjaajien kanssa. 
 
Päivä edellyttää hiljaisuuteen sitoutumista.
Ruokamaksu 5 euroa.
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Kompassi

Keva-kerho juhlii
Keva-kerho täyttää tänä vuonna 25 vuotta. 
Neljännesvuosisadan kehitysvammaiset ovat 
saaneet tavata toisiaan ja jakaa yhdessä elä-
män suruja ja iloja. Sunnuntaina 21. lokakuuta 
Laajarannassa klo 15 pidettävään juhlaan toi-
votaan mukaan vuosien varrella kerhossa käy-
neitä ja mukaan mahtuu myös uusia tulijoita. 
Juhlassa on mukana diakoniatyöntekijät Anni 
Mero-Hiltunen ja Kristiina Selin.

KEVA-kerho Laajarannassa kerran kuukaudessa klo 
15–16.30. Syksyn kerhopäivät ovat su 23.9., su 
21.10. Keva-kerhon 25-vuotisjuhla, su 25.11. ja su 
16.12. Kerhossa mukana diakoniatyöntekijä Anni 
Mero-Hiltunen p. 09 2340 5748 .

Kaupunkilaiset  
saavat kertoa  
toiveidensa kirkosta
Helsingin seurakunnat toteuttaa laajan verk-
kohaastattelun,  jonka  tarkoituksena on ker-
toa helsinkiläisille, että Kirkko Helsingissä 
on kiinnostunut heidän ajatuksistaan, ja saa-
da uusia eväitä seurakuntien toiminnan ke-
hittämiseen.  

Tavoitteena on, että hankkeen kautta saa-
daan mahdollisimman monilta seurakuntalai-
silta hyviä ajatuksia, joiden avulla voimme yh-
dessä tehdä kirkostamme entistä paremman, 
toimivamman, kuuntelevamman ja ihmiset 
paremmin huomioon ottavamman.

Kyselyyn voi vastata 10.syyskuuta asti: 
www.toiveidenkirkko.fi.

Perheiden  
muisteluhetki 
pyhäinpäivän lauantaina 3.11. klo 15 
Tammisalon kirkolla, Väylänrinne 1. 

Perhepiirissä tapahtunut läheisen kuo-
lema koskettaa myös perheen pienimpiä. 
Reilun tunnin kestävän muisteluhetken ai-
kana on mahdollisuus sytyttää kynttilä yh-
dessä lapsen kanssa menetetylle läheiselle, 
laulaa tuttuja lauluja ja tehdä muistoesine 
mukaan otettavaksi.

Tilaisuuden päätteeksi juomme mehut.
Muisteluhetkessä ovat mukana pasto-

ri Markus Ek, diakoniatyöntekijä Kristii-
na Selin ja koulukuraattori Päivi Penttilä.

Pyrimme luomaan hyvän ja levollisen 
hetken koko perheelle.

n LAAJARANNASSA
UUTTA  
TOIMINTAA
Muskariperhekerho 
perjantaisin  
klo 10–11.30. Kerhossa 
puolen tunnin muskarituokio 
Laura Juvosen kanssa.
Tied. Riina Lamberg  
p. 09 2340 5743.

VÄRIT HEHKUVAT
Luovassa joukossa joka 
toisen viikon torstai klo 
12.30–15. Syksyn töistä 
pidetään oma näyttelyn 
Laajasalon kirkolla 
joulukuussa.

Tiesitkö, että Laajarannassa 
pidetään perjantaisin  
klo 18 alkaen nuorteniltaa 
eli Parkkia. 
Lisäinfo: www.laajaranta.fi.

Luotsaus syksyyn
n ROIHUVUOREN KIRKOLLA
KAHVIA JA SEURAA 
saat Roihutupakahviosta tiistaisin klo 12–14 sekä 
Puurokahvilasta maanantaisin klo 10–11.

UUTTA TOIMINTAA 
Lasten kirkkohetki torstaisin klo 9.30 kerran 
kuukaudessa: 13.9.,18.10 ja 29.11.
Muskariperhekerho aloittaa 14.9. ja jatkuu 
perjantaisin klo 9.30-11 seurakuntasalissa. 

Perhekerhotied. Taini Nurmesviita p. 09 2340 5763.

…JA TUTTUA JA TURVALLISTA
pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10. 

Tied. Laura Juvonen p. 09 2340 5773.

Tiesitkö, että
Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä voi keskustella 
englanniksi. Englannin keskusteluryhmä 
aloittaa Eeva Silvennoisen johdolla tiistaina  
11.9. klo 14.30–16.

Tied. Eeva Silvennoinen p.09 323 4511. n TAMMISALON KIRKOLLA
RAAMATTU TULEE TUTUKSI
Tammisalon miestenpiirissä, 
jonka tapaamisissa keskustellaan 
alustuksen pohjalta Raamatusta, 
uskonelämästä, kirjoista ja yleensäkin 
vain ihmisenä olemisesta. Piiri alkaa 
24.9. klo 18 ja jatkuu joka toinen 
maanantai. 

HILJAISIA HETKIÄ
ja levollista musiikkia voit 
kuunnella Tammisalon kirkolla 
kerran kuukaudessa vietettävässä 
Hiljaisuuden kirkossa tiistaina 11.9., 
9.10. ja 13.11. klo 18.  

n LAAJASALON KIRKOLLA
KAHVIA JA SEURAA 
saat Aulakahviosta arkisin klo 10–14. 
Työntekijä on paikalla klo 12–13.

RAAMATUN TEKSTEJÄ POHDITAAN 
Miesten raamattupiirissä, joka 
kokoontuu joka toinen tiistai klo 
18–19.30. Piirin aloitus 18.9.
Tied. Jukka Annala p. 050 62022 ja  
Raimo Vanninen p. 044 574 6790. 

Perheiden raamattupiiriin voit tulla 
koko perheen voimin joka toinen viikko 
perjantaisin klo 18.30.
Tied. Ilkka Vähäaho p. 0500 464132.

Työikäisten naisten hengellinen piiri 
aloittaa Laajasalon kirkolla to 13.9. klo 

18–19.30. Piirissä pohditaan kristinuskon kysymyksiä joka 
toinen torstai. Syksyllä kuunnellaan Kalevi Lehtisen yhteinen 
rukous - aiheista opetusta. Vetäjinä toimivat Virpi Kujansuu ja 
Sari Ylinen. 
Tied. Virpi Kujansuu p. 09 23405753.

OLO VETREÄKSI
Maanantaisin klo 14.30 pidettävässä Tuolijumpassa, jota vetää ammattitaidolla 
Roihuvuoren palvelukeskuksen fysioterapeutti.

TUTTUA JA TURVALLISTA
pyhäkoulu sunnuntaisin klo 12 ja Lasten kirkkohetki torstaisin 27.9. ja 25.10. klo 9.30. 

KULTTUURI KUKOISTAA
Laajasalon kirkon Aulakahviossa vaihtuu kuukausittain taidenäyttely. Syyskuun taiteilijavieras 
on Anna Linjama, lokakuussa  näyttelyn valloittavat Tuula Aallon akvarellikurssilaiset ja 
marraskuussa näemme Jarmo Niemisen valokuvia Santahaminasta ja saaristosta (kts. sivu 7). 

Kirjallisuuspiiri aloittaa keskiviikkona 26.9.klo 18, jolloin keskustellaan Eero Huovisen kirjasta 
” Lähdön aika ”. Keskiviikkona 31.10. käsitellään Georges Bernanosin ”Maalaispapin päiväkirjaa” 
ja 28.11. Jouko Halmekosken kirjan ”Orjamarkkinat”, joka käsittelee  mielenkiintoisesti 
huutolaislasten kohtaloita Suomessa.

n KÄDENTAITOJA
voi harrastaa ja harjoittaa torstaisin klo 13–15  
Lumikintie 5.n kerhohuoneessa. Kutomakerho aloittaa 13.9.

Tied. Eevu Honkala p. 044 3433211.

Kartta: Lotta Nieminen
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Lähimmäispalvelukurssi 
 
syksyllä Laajasalon kirkolla 19.9, 26.9 ja 10.10  klo 18-20. 
 
Kurssi on tarkoitettu Sinulle,  jolla on aikaa ja halua toimia yksinäisen vanhuk-
sen ystävänä. Voit esim. vierailla yksinäisen luona noin joka toinen viikko.  
Kurssilla käymme läpi lähimmäisenä toimimisen periaatteita.  Kurssin jälkeen 
lähimmäisenä toimiville järjestetään säännöllisiä kokoontumisia. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 14.9 mennessä diakoniatyöntekijöille 
Anni Mero-Hiltunen p.09 23405748  tai Eea Korhonen p. 09 23405728.

– ystäväksi yksinäiselle 

Sinua tarvitaan

Sinua tarvitaan

Kirkkoherra
Kaskinen Timo Pekka .................................. 09 2340 5710

Papit
Laaksonen Kari,  
Laajasalon aluekappalainen ........................ 09 2340 5716 tai 050 556 2526
Anja Nurminen
Roihuvuoren aluekappalainen ................... 09 2340 5736 tai 050 409 3036
Sihvola Riitta-Leena ..................................... 09 2340 5776 tai 050 301 9501
Ek Markus  ..................................................... 09 2340 5726 tai 050 380 1539
Pitkänen Kati ................................................. 09 2340 5796 tai 050 592 7226
Jaani Vilkkilä (8.10. lähtien) ........................ 09 2340 5766
Vaulas Arja ..................................................... 09 2340 5756 tai 050 596 8858

Diakoniatyöntekijät
Juvonen Hannele, Roihuvuori .................... 09 2340 5718
Korhonen Eea, Laajasalo ............................. 09 2340 5728
Mero-Hiltunen Anni, Laajasalo ................ 09 2340 5748
Selin Kristiina, Roihuvuori ......................... 09 2340 5738

Kanttorit
Filppula Hannele, Roihuvuori .................... 09 2340 5717 tai 050 380 1717
Kujansuu Tomi, nuorisotyö ........................ 09 2340 5737
Niva-Vilkko Päivi, Laajasalo  ...................... 09 2340 5727

Lapsityöntekijät
Meriläinen Päivi, tiiminvetäjä ................... 09 2340 5703
Huuskonen Britta,  
Tammisalon päivä- ja iltapäiväkerho ....... 09 2340 5723
Pulkkinen Margit 
Tammisalon iltapäiväkerho ........................ 0923405783
Juvonen Laura, pyhäkoulusihteeri ............ 09 2340 5773
Kujansuu Virpi,  
Laajasalon päivä- ja iltapäiväkerho ........... 09 2340 5753
Pulkkinen Marika 
Laajasalon päivä- ja iltapäiväkerho ........... 0923405733
Lamberg Riina,  
Laajarannan päiväkerho  ............................. 09 2340 5743
Nurmesviita Taini 
Roihuvuoren päiväkerho ............................. 09 2340 5763

Nuorisotyöntekijät
Anttila Marko, tiimivetäjä, poikatyö  ....... 09 2340 5705 tai 050 384 9055
Lavonen Saila, tyttötyö ................................ 09 2340 5722 tai 050 353 7979
Niiles Jaakko .................................................. 09 2340 5707 tai 050 552 4711

Suntiot
Kangas Jaana 
Tammisalon kirkko ...................................... 09 2340 5790
Keränen Pekka, pääsuntio ........................... 09 2340 5715
Eskelinen Harri, Laajaranta  ....................... 09 2340 5770
Krigsholm Maarit, emäntä,  
Roihuvuoren kirkko ..................................... 09 2340 5720
Maijanen Jouni, Laajasalon kirkko ........... 09 2340 5730
Moilanen Raili, Roihuvuoren kirkko ........ 09 2340 5751
Mähönen Merja, Laajasalon kirkko .......... 09 2340 5750
Ottman Leena, Laajasalon kirkko ............. 09 2340 5760
Kuparinen Marja-Liisa,  
Roihuvuoren kirkko ..................................... 09 234 05740

Muut työntekijät:
Kiiski Jaana, seurakuntasihteeri ................ 09 2340 5712
Luumi Johanna, tiedottaja .......................... 09 2340 5713

Päivystävä pappi ............................................ 09 2340 5702
Roihuvuoren kirkko ..................................... 09 2340 5720
Tammisalon kirkko ...................................... 09 2340 5790
Laajasalon kirkon vahtimestarit  ............... 09 2340 5757
Laajaranta  ...................................................... 09 2340 5770
Marjaniemen seurakuntakoti .................... 09 2340 5715

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi,  
paitsi Jaana Kangas: jaana.j.kangas@evl.fi
roihuvuori.srk@evl.fi
www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori

Puhelinluettelo...............................

✉

Syksyn sunnuntaisävelet
Syyssäveliä-konsertti su 9.9. klo 18 
Laajasalon kirkossa.  
Eeva Kurenniemi sopraano ja Terhi Laitinen,  
piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Soi kunniaksi Luojan su 16.9. klo 18 
Roihuvuoren kirkossa. 
Janne Maarala, piano. Vapaa pääsy,  
ohjelma 5 euroa.

Suomalaista romantiikkaa -konsertti su 23.9 
klo 18 Roihuvuoren kirkossa. 
Sari Blå. piano. Vapaa pääsy. 

Siionin kanteleen lauluseurat su 7.10. klo 16 
Roihuvuoren kirkossa. 
Yhteislaulua. Laulattamassa Kullervo Puumala. 
Mukana kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen. 

Konsertti su 28.10. klo 18 Laajasalon kirkossa. 
Chorus Marinus ja kvartetti, joht. Päivi Niva-Vilkko, Miesyhtye,  
joht. Heikki Varis. 
Vapaa pääsy, kolehti kuoron toiminnan tukemiseksi.

Sururyhmä
Elämään kuuluu monenlaista luo-
pumista. Rakkaan ihmisen kuole-
ma voi tulla omaiselle ja läheiselle 
yllättäen. Läheisen kuolema on sy-
vä ja voimakas kokemus, ja siksi su-
run läpikäymiseen tarvitaan aikaa, 
tilaa sekä usein myös toisia ihmi-
siä. Seurakunnassamme järjestetään 
syksyllä sururyhmä, jossa läheisensä 
menettäneet voivat jakaa kokemuk-
siaan ja purkaa tunteitaan yhdessä 
toisten surevien kanssa. Ryhmässä 
voi keskustella ja kuunnella, jakaa 
ajatuksiaan tai olla vain hiljaa. 

Sururyhmä kokoontuu 
Roihuvuoren kirkolla kuutena ilta-
na klo 18–19.30 seuraavasti: 2.10., 
17.10. ,31.10., 14.11., 29.11. ja 12.12. 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut dia-
koniatyöntekijä Hannele Juvonen  
p. 09 2340 5718. Ryhmässä on 
mukana myös kappalainen Anja 
Nurminen.

Pianotaiteilija Janne Maarala kon-
sertoi Roihuvuoren kirkossa 16. 
syyskuuta. Soi kunniaksi Luojan 
-konsertti on musiikillisesti moni-
puolinen. Se sisältää mielenkiintoi-
sia virsisovituksia, gospelmusiikin 
helmiä sekä muuta hengellistä mu-
siikkia, virtuoottista jazzpianisimia, 
variaatioita klassisen musiikin tyy-
liin sekä herkkiä ja lyyrisiä Maara-
lan omia sävellyksiä. 

Kirkoista on tullut pianistina 
erittäin taitavalle Janne Maaralalle 
viime vuosina keskeisiä esiintymis-
paikkoja. Niissä tunnelma on rau-
hallinen, yleisö keskittyy kuuntele-
maan musiikkia ja monesti kirkot 
ovat myös esteettisesti hyvin kau-
niita. 

– Kaikki nämä seikat virittä-
vät esiintyjän hyvään tilaan, jossa 
on helppo keskittyä ja antaa musii-
kin virrata sydämen ja sielun tasolta 
kuulijoille, Maarala kuvailee.

Mikä on 
Vesper?
Vesper on musiikkipitoinen har-
taushetki, jota vietetään kerran 
kuukaudessa maanantaisin klo 
19.30 Roihuvuoren kirkon kap-
pelissa. Syksyn Vesperit 24.9., 
15.10 ja 12.11.
Musiikista vastaa  
Kamarikuoro Cantiamo.

Soi kunniaksi Luojan -konserttiin 
on vapaa pääsy.  
Ohjelmamaksu 5 euroa.

Eeva Kurenniemi

Pianotaitelija Janne Maaralan 
monipuolinen soolokonsertti 
Roihuvuoren kirkossa

Kuorolaulu  
virkistää
Kamarikuoro Cantiamoon otetaan 
mukaan uusia laulajia maanantaina 
10.9. klo 18.

Harjoitukset alkavat klo 18.30 
Roihuvuoren kirkolla.

Tiedustelut: Hannele Filppula  
p. 09 2340 5717 tai Lauri Kopponen 
p. 045 6781357.

Eläkeläiskuoro Laulunystävät har-
joittelee tiistaista 11.9. klo 13 alka-
en viikoittain Laajasalon kirkolla. 
Tiedustelut: Päivi Niva-Vilkko p. 09 
2340 5727.

Kirkkokuoro Chorus Marinus 
aloittaa syyskautensa tiistaina 
11.9. klo 18.30 Laajasalon kirkolla. 
Tiedustelut: Päivi Niva-Vilkko p. 09 
2340 5727.

Ylistyskuoron harjoittelee maa-
nantaisin klo 18.30 Laajasalon kir-
kolla.

Tiedustelut: Juha Viljanen p. 040 
503 2914.

M
arko Anttila

Terhi-Anneli Koivisto
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Oletko huolissasi omasta tai  
lähimmäisesi muistista?

Ihmeellinen Israel
Roihuvuoren seurakunnan  
+/- kuusikymppiset järjestävät 
seurakuntamatkan Israeliin 21.4.–
28.4.2013, matkanjärjestäjänä toimii 
Toiviomatkat.
Hotellit ovat: 21.4.–25.4. Tiberias / 
Leonardo Club 
25.4.–28.4. Jerusalem /  
Leonardo Jerusalem
Perushinta puolihoidolla 1.395 €,  
1hh 295 € ja retkipaketti n. 300 €.
Matkanjohtajana toimii kirkkoherra 
Timo Pekka Kaskinen.
Matkalla tulee olla voimassaoleva  
vakuutus, sekä passin tulee olla voi-
massa matkan päättymisen jälkeen  
6 kuukautta.

Retkiohjelmien tiedot suoraan 
Toiviomatkojen Internet-sivulta 
www.toiviomatkat.fi 
Ilmoittautumisen jälkeen 
Toiviomatkat lähettää vahvistuksen 
sekä laskut.
Peruutuksissa noudatetaan 
Toiviomatkojen peruutusohjeita.
Lisätietoja: Jukka Annala,  
puh. 050 62 022. 
Ilmoittautumiset: Ritva Pykäläniemi, 
puh. 050 546 8804 tai 
ritva.pykalaniemi@kolumbus.fi  
(yhteystiedot sekä erityisruokavalio). 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
perjantaina 14.9.2012 mennessä.

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 
3 kk 24 €. Lisäksi saan 3 kk lehdet kaupan päälle! 

Tilaajaetuna saan 
  veloituksetta Tommy Hellstenin 

 Elämän paradoksit -pokkarin, arvo 10 €.

  5 kpl Minna L. Immosen postikortteja, arvo 10 €.

  olen automaattisesti mukana 2 000 euron   
 arvoisen matkalahjakortin arvonnassa! 

 Kyllä kiitos!
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Tilauskortti

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

 

Askel
maksaa 
posti-
maksun.

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2012 
saakka ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan 
lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin 
henkilötietolain mukaisesti. Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakaus-
lehtien verokanta on 9 % ja Digilehden 23 %.
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Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaa lehti, 
josta saat 
voimaa 
ja iloa.

USKO, TOIVO, RAKKAUS

josta saat josta saat 
voimaa voimaa 
ja iloa.ja iloa.ja iloa.  Tilaa Askel

3kk3kk
Saat 3 kk lehdet 

kaupan päälle!

Vain 
24€!

Tilaaja-
lahjaksi.

3
Saat 3 kk lehdet 

kaupan päälle!

Tilaaja-
lahjaksi.

Voit tilata lehden myös:

 

Soittamalla 020 754 2333
• Lankapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min.
• Matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min.

 

Verkosta 
www.askellehti.fi /syysaskel

 

Sähköpostilla: 
tilauspalvelut@kotimaa.fi 
Muista kertoa tilaustunnus Kiikari 3/12

 

Laajasalon 
oma välittäjä

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Mannerheimintie 27, 00250 Helsinki
Välityspalkkio 4,9 % (sis. alv. 23 %) kohteen velattomasta kauppahinnasta tai sop. muk.

Aniara Larmala  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!

Kauppa käy hyvin! Etsin myyntiin
kaiken kokoisia koteja Itä-Helsingissä.

hyvät myyntitulokset,
tyytyväiset asiakkaat

Ilmoittaja, ota yhteyttä.

Minna Zilliacus 
020 754 2361, 040 774 7777
minna.zilliacus@kotimaa.fi 

Väestön ikääntyessä myös keskel-
lämme olevien muistisairaiden mää-
rä on kasvanut räjähdysmäisesti ja 
jatkaa kasvuaan. Muistisairaita ih-
misiä arvioidaan olevan n. 125 000 
ja vuosittain muistisairauteen sairas-
tuu arviolta 13 500 yli 65-vuotiasta. 
Myös 6–7 prosenttia työikäisistä sai-
rastaa eriasteista muistisairautta, jo-
ka ilmenee sairastuneen käyttäyty-
misessä: yleisiä oireita ovat masen-
tuneisuus ja ahdistuneisuus sekä per-
soonallisuuden muutos.

Oletko huolissasi muististasi? 
kysytään Laajasalon kirkolla maa-
nantaisin kokoontuvassa Eläkeläis-
ten kerhossa 15.10. klo 13. Kerhos-
sa on tuolloin vieraana muistihoita-
ja Eija Säynevirta Muistineuvolas-
ta sekä diakonissa Anni Mero-Hil-
tunen seurakunnasta. 

eläkeläisten kerho Laajasalon 

kirkolla maanantaisin klo 13. 

Kerhokerroista vastaavat seur-

akunnan työntekijät ja vapaaehtoi-

set seuraavasti:. 10.9. pastori Arja 

Vaulas, 17.9. kirkkoherra Timo 

Pekka Kaskinen, 24.9. pastori Kari 

Laaksonen 1.10. Heidi Koskela, 

8.10. Raili Virkkunen, 15.10. dia-

konissa Anni Mero-Hiltunen, 22.10. 

Pia Sarala, 29.10. kirkkoherra Pekka 

Kaskinen, 5.11. kanttori Päivi Niva-

Vilkko, 12.11. Pia Sarala, 19.11,. 

Marjatta Fahlenius, 26.11. diakoni 

Eea Korhonen ja 3.12. lastenohjaa-

ja Päivi Meriläinen ja lapset.

M
arko Anttila

M
atti Salonen
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Antaessaan saa ja ilo lisääntyy
Variksen laulukoulu on 
kokoontunut Laajasalon 
kirkolla jo kohta kolme 
vuotta. Kun Heikki Varis 
jäi eläkkeelle Itä-Helsin-
gin musiikkiopiston sävel-
tapailun opettajan työstä, 
Laajasalossa etsittiin va-
paaehtoisia erilaisiin teh-
täviin. Heikki vastasi kut-
suun.

Saman kutsun hän oli kuullut 
jo nuorena opiskelijapoikana: 
kutsun seurakuntayhteyteen 

jakamaan ja saamaan. Seurakunta 
tuli tutuksi jo Konnevedeltä, josta 
Heikki on kotoisin.

– Kirkko oli vaan aika kaukana, 
joten siellä ei siksi maaseudulla tul-
lut niin paljon käytyä, hän muiste-
lee.

Ensiaskeleet  
vapaaehtoistyössä

Opiskelupaikka opettajaseminaa-
rissa aukeni Kajaanissa. Sieltä löytyi 
myös tyttöystävä, sittemmin puoli-
so, Anja. Anjan kanssa lähdettiin 
mukaan Kajaanin seurakunnan toi-
mintaan. Kajaanissa vaikutti siihen 
aikaan vahva nuorisoherätys. 

– Nuoria oli paljon seurakunnan 
toiminnassa mukana, Heikki sanoo.

Tuolloin Heikki alkoi vetää ker-
hoa pojille ja oli mukana nuoriso-
työssä. 

– Se olikin hyvää koulua opetta-
jan työtä varten, Heikki muistelee 

Pian Heikkiä kysyttiin myös ke-
sätöihin seurakuntaan. Hän toi-
mi kesäkanttorina ja nuorisotyön-
tekijänä Konneveden, Suolahden ja 
Vuolijoen seurakunnissa. 

– Näin sain tienattua opiskelura-
hoja ja sain tärkeää kokemusta.

Messusta  
hengellistä ravintoa

Heikki ja Anja muuttivat Laajasa-
loon samana vuonna kun Roihu-
vuoreen kohosi mäelle uusi kirkko 
vuonna 1970. 

– Vieläkin muistan kuinka hy-
vältä tuntui, kun seurakunnasta tu-
li joku ihan kotiovelle toivottamaan 
tervetulleeksi ja tuomaan seurakun-
nan toiminnasta esitteen.

Variksen perheessä elettiin kii-
reistä perhe-elämää; lapset syntyivät 
ja mielenkiintoinen työ vei mennes-
sään. Mutta seurakuntayhteys löy-
tyi ja se oli tärkeää. 

– Hengellinen ravinto on saatava 
jostain. Messu on minulle se paik-
ka: se hoitaa, erityisesti  musiikki, 
rukous, ehtoollinen, saarna. Tarvit-
sen sitä. 

– Seurakunnan toiminta on 
myös ihmisten sydämissä, Heikki 
toteaa. 

– Teetpä mitä työtä tahansa, 
voit rukoilla työyhteisösi puolesta ja 
olla siellä kristittynä. Kaikki työ on 
hengellistä, kun teet sen Herralle.

Variksen mielestä seurakunnal-

ta odotetaan paljon ja kirkkoa kriti-
soidaan paljon. 

– Kirkko tekee kuitenkin val-
tavasti näkymätöntä työtä, joka ei 
pääse uutisiin. Negatiivisista asiois-
ta sen sijaan uutisoidaan – ja kirk-
ko ottaa kritiikin nöyrästi vastaan, 
Heikki pohtii.

Lahjat jakoon
Nyt eläkeläisenä Heikki haluaa an-
taa oman lahjansa muiden käyttöön. 

– Jeesus on tehnyt kaiken puo-
lestani. Kaikki lahjat ovat Jumalalta, 
joten haluan antaa lahjani jakoon. 
Laulukoulussa olen herkällä mie-
lellä, en halua tyrkyttää arvomaa-
ilmaani, vaan lähestyä ja kunnioit-
taa jokaista itsenään, ainutlaatuise-
na yksilönä. Illan lopuksi laulamme 
aina virren tai Isä meidän rukouk-
sen. Palautteen mukaan sitä oikein 
toivotaan. Laulukoulu pidetään ai-
na kirkkosalissa, joka jo olemassa-
olollaan puhuttelee salatulla taval-
la jokaista.

Heikki haluaa rohkaista jokaista 
mukaan seurakunnan toimintaan. 

– Antaessaan saa ja ilo lisääntyy 
sitä jakamalla.

Laulukoulu jatkuu
Syksystä alkaen 12.9. keskiviikkoisin 
laulukoulu jatkuu kolmiosaisena.

Klo 17–18 virsitunti, jossa tutus-
tutaan laajasti virsien historiaan ja 
nykypäivään laulaen ja ääninäyttei-
tä kuunnellen aina gregoriaanisesta 
laulusta nykyisiin sovituksiin.

Klo 18–19 Kuorotunti, joka on 

Minun kirkkoni

M
arko Anttila

Satumaria Kurru on asu-
nut 11-vuotiaasta as-
ti Roihuvuoren seurakun-
nan alueella. Kotikirkko 
merkitsee hänelle ennen 
muuta ihmisiä.
 

Seurustelusuhteen kariutumi-
sen aiheuttama kriisi sysäsi 
Satumarian uskoon 24-vuo-

tiaana.
– Minulla oli hyviä uskovia ystä-

viä, jotka eivät tyrkyttäneet mitään. 
Kun sitten aloin kysellä, he alkoi-
vat vastailla. Lapsena olin kyllä us-
konut Jumalaan, mutta teini-ikäise-
nä muut asiat tulivat väliin. Uskoon-
tulo oli radikaali muutos: aloin ym-
märtää, että Jumalaa rakastaa mi-
nua. 

Myös isoäitini rukoili puolestani. 
Uskon, että nämä rukoukset kantoi-
vat ja vaikuttivat uskoontulooni, Sa-
tu kertoo

Satumarian ensimmäiseksi ko-
tikirkoksi muotoutui Tammisalon 
kirkko. 

– Aluksi ihmiset vähän vieras-
tivat minua näkövammani takia, 
mutta aloin vain itsepäisesti käy-
dä kirkossa ja niin ihmiset tottui-
vat minuun. 

Rakas kotikirkko
Keväällä 1993 Satumaria muut-
ti Tammisalosta Roihuvuoreen ja 
parin vuoden kuluttua tästä alkoi 
laulaa Cantiamossa. Kuoron myötä 

Roihuvuoren kirkosta tuli rakas ko-
tikirkko. 

– Kuorolaiset suhtautuvat nä-
kövammaani tosi kivasti, auttavat 
keikkapaikalla ja liikkuessa. Roihu-
vuoren kirkossa on myös virsikirjat 
pistekirjoituksella, mikä on harvi-
naista.

Seurakunta merkitsee Satumari-
alle yhteistä uskoa Jeesukseen syn-
tien sovittajana ja tästä uskosta seu-
raavaa iloa. 

– Se yhteys ilmenee ihan tavalli-
sissa kohtaamisissa. Siinä, että ky-
sytään kuulumisia ja ollaan kirk-
kokahveilla. Uskovien yhteys on ni-
menomaan arkista ja konkreettista, 
Satumaria toteaa.  

– Kotikirkko on minulle todel-
la tärkeä. Seurakunta on Kristuk-
sen ruumis, eri-ikäisiä ja eriluontoi-
sia ihmisiä kokoontuneina yhteen. 
On hyvä tunne, että tämä on mi-
nun kotiseutuani ja nämä kotikirk-
koni ihmisiä.

Jumala toimii  
ehtoollisessa ja  
toisten ihmisten kautta 
Kotikirkko voi auttaa Satumarian 
mielestä myös itsensä hyväksymi-
sessä. 

– Se tapahtuu ystävyyssuhteiden 
kautta, kokemuksia jakamalla. Yh-
dessä eläminen, kasvaminen ja ru-
koileminen auttavat. Eri aikoina Ju-
mala toimii eri lailla, mutta minun 
kohdallani hän on toiminut paljon 
toisten ihmisten kautta ja ehtoolli-

sessa. Nyt on helpompi hyväksyä it-
seni sellaisena kuin olen, virheine-
ni päivineni.

Ehtoollinen on Satumarialle sa-
lattua, todellista yhteyttä Jeesuk-
seen. 

– Yhteyttä ei voi selittää. Ym-
märrän vain, että Jeesus tulee mi-
nuun ja antaa kaikki synnit anteeksi. 
Ehtoollisella käydessäni saan myös 
kosketuksen kirkkotilaan. Kun me-
nen alttarille ja polvistun, saan iha-
nan tuntemuksen paikasta. Roihu-
vuoren kirkko ei tietenkään ole niin 
pieni ja intiimi kuin Tammisalon, 
mutta siellä on hyvä akustiikka.

Jeesuksen ihmisyys merkitsee 
Satumarialle sitä, että Jumala ym-
märtää, minkä keskellä ihmiset elä-
vät: 

– Jumala ottaa huomioon jokai-
sen sellaisena kuin tämä on ja osaa 
lähestyä ihmisiä kullekin sopivalla 
tavalla, Satumaria toteaa ja jatkaa: 
- Jumala on rakkaus, vaikka ei aina 
näytä siltä, kun miettii maailman 
pahuutta. Mutta Jumalakin on kär-
sinyt täällä ja ymmärtää meidän vai-
keutemme, niin psyykkiset, fyysiset 
kuin hengellisetkin. 

Satumaria haluaakin rohkaista 
ihmisiä tulemaan kirkkoon, varsin-
kin arkoja ja niitä, jotka kokevat, ett-
eivät kelpaa. 

– Erityisesti näitä ihmisiä lähel-
lä Jumala haluaa olla.

Hanna-Kaisa Hartala

Jumala ymmärtää, minkä keskellä ihmiset elävät.

Kirkkokuoro Chorus Marinuksessa lau-
lava Varis johtaa myös 9 miehen kuoron 
miehiä. - Jostain syystä miehet haluavat 
laulaa myös keskenään, se on sellainen 
miesten juttu, Heikki toteaa rohkaisten 
uusia laulajia mukaan.

valmennusta kuorolauluun, mm. 
opetellaan äänissä laulamista.

Klo 19.20 Nuottitunti
Voit valita osallistutko kaikkiin 

vai osaan tunneista.

Arja Vaulas

M
arko Anttila


