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Kiirastorstain hengessä
KirKKo nousee toistuvasti otsikoihin asioissa, joiden käsittelyyn 
vaikuttaa Raamatun tulkinta.

Raamatun etiikassa monet asiat ovat kehittyneet vuosi-
satoja kestäneen prosessin kuluessa. Esimerkiksi yksiavioi-
suuteen päädyttiin vaiheittain. Myös uskon sisällöt ovat kehit-
tyneet vaihe vaihteelta. Kantaisä Aabraham ei vielä puhunut 
taivaasta. Myös Jeesuksen ajan saddukeukset hylkäsivät us-
kon iankaikkiseen elämään, koska he eivät hyväksyneet Ba-
bylonian pakkosiirtolaisuuden aikana omaksuttuja uusia kä-
sityksiä.

Uusia tulkintoja vastustivat myös kirjoitettuun sanaan si-
toutuneet kirjanoppineet, kun he kohtasivat Jeesuksen julis-
tuksen Jumalan valtakunnasta. Jeesus velvoitti seuraajansa 
rohkeaan empatiaan. Hän hylkäsi kylmänä tavan tulkita Van-
han testamentin lakia lähimmäisen tilanteesta piittaamatta. 
Jeesus niputti koko lain käskyksi rakastaa Jumalaa ja lähim-
mäistä. Ja lähimmäisiä hän käski jokaisen kohdella niin kuin 
haluaisi itseään kohdeltavan. 

Kiirastorstaina, viimeisenä yhteisenä hetkenä opetuslas-
tensa kanssa, Jeesus asetti uuden liiton. Sen merkiksi tuli eh-
toollinen. Tuo ilta mullisti opetuslasten uskonkäsitykset.  Jee-
sus lupasi seuraajilleen myös Pyhän Hengen, johtamaan näitä 
kaikkeen totuuteen. 

Kirkossa käydään tällä hetkellä välillä kiivastakin keskus-
telua monista asioista. Toisten mielestä Pyhän Hengen tehtä-
vä on selventää Raamatun sanojen merkitystä ja auttaa sitou-
tumaan siihen kirjaimellisesti. Toiset puolestaan uskovat Py-
hän Hengen ohjaavan joskus rohkeisiin uusiin ratkaisuihin lä-
himmäisen kohtaamisessa Jeesuksen antaman esimerkin 
mukaan.

Raamatun aikana ja kirkon historiassa on toistuvasti koh-
dattu suuria uusien johtopäätösten vetämisen aikoja. Eikä 
henkilötappioilta ole vältytty. Kuinka me osaamme kirkkona 
nykyiset keskustelumme käydä? Kiirastorstaina Jeesus sa-
noi, että hänen opetuslapsensa tunnistetaan keskinäisestä 
rakkaudesta. Onnistummeko me säilyttämään tämän tunnus-
merkin?

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja
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Roihuvuoren
seurakunnan lehti

Yksinäinen vanhus – 
sinunko naapurisi?
Vanhusten yksinäisyys 
on aina vain yleisempää. 
Ilmiön on huomannut 
myös Roihuvuoren seura-
kunnan diakoni Hannele 
Juvonen.

On monia ikäihmisiä, joilla ei ole 
omaisia ja joiden ystävät ovat kuol-
leet. 

− Saamme silloin tällöin vink-
kejä koteihinsa eristyksiin jääneistä 
vanhuksista. Kävin juuri hiljattain 
kotikäynnillä erään tällaisen van-
huksen luona. Aina se hätkähdyt-
tää, miten yksin ihminen voi jäädä, 
Juvonen kuvailee.

Laitoksissakin on yksinäisiä van-
huksia. On myös ikäihmisiä, joilla 
on lapsia, mutta siteet heihin ovat 
katkenneet. Omaisten voi olla vai-
kea kohdata muuttunut äiti tai isä 
ja silloin jätetään käymättä hänen 
luonaan. 

Yksinäisyydestä kärsivät monet 
sellaisetkin, joiden elämä on päälli-
sin puolin katsottuna kunnossa. Sa-
manlaista yksinäisyyttä ja tarkoi-
tuksettomuutta he kokevat, koska 
kukaan ei huomaa heitä, Herttonie-
men seurakunnan diakonissa Ulla 
Mäenpää tähdentää. 

Pahinta on muiden ihmisten vä-
linpitämättömyys. Kuvitellaan, että 
yhteiskunta tai jokin instanssi pe-
lastaa tilanteen. Mäenpää raviste-
lee kaikkia meitä lähimmäisyyteen: 

− Nyt pitää herätä ja huomata yk-
sinäiset sukulaiset ja naapurit.  Ter-
vehdi, juttele hetki. Jos olet oikein 
rohkea, soita ovikelloa: Toisen lop-
puelämä voi muuttua sillä, että jo-
ku on kiinnostunut hänen kuulu-
misistaan.

Hätä jää piiloon
Itä-Helsingin seurakuntien diako-
nista vanhustyötä tekevät työnte-
kijät järjestävät yhteistyössä muun 
muassa vanhusten virkistyspäiviä. 
Seurakuntien vanhuksille suunna-
tut kerhot ja ryhmät ennaltaehkäi-
sevät niin ikään syrjäytymistä tar-
joamalla juttuseuraa ja kontakteja. 
Vapaaehtoiset ikäihmiset ovat tär-
keässä roolissa toiminnan vetäjinä.

Vapaaehtoisia myös värvätään 
aktiivisesti ystäviksi yksinäisille, ja 
lähimmäispalvelukursseja järjeste-
tään seurakunnissa säännöllisesti. 

Väestön ikääntyessä diakoni-
an kotikäyntien tarve kasvaa. Niitä 
tehdään mahdollisuuksien mukaan 
syrjäytymisvaarassa olevien van-
husten tavoittamiseksi, ja kaupun-
gin kotihoidon kanssa toimitaan yh-
teistyössä. Kotikäyntejä tarvitaan 
enemmän myös siksi, että hengelli-
set tarpeet tulevat usein enemmän 
pintaan iän karttuessa. 

– Moni vanhus ilahtuu siitä, et-
tä joku ottaa puheeksi elämän pe-
rusasiat ja voidaan rukoilla yhdes-
sä.  Vanhukset ovat iloisia myös sii-
tä, että voimme antaa heille aikaa 
enemmän kuin vaikkapa kotihoito 
tätä nykyä pystyy. Voimme ennen 
kaikkea jäädä kuuntelemaan, mitä 
heillä on sanottavanaan, myös kat-
keruuden ja tarkoituksettomuuden 
tunteita, joita joillakin on, Hannele 
Juvonen jatkaa. 

Vanhuksen joutuessa sairaalaan 
pulmana on usein se, että diakonia-
työntekijä ei saa tietää, mihin hänet 
on siirretty. Yksityisyydensuojan ta-
kia vanha ihminen jää entistä enem-
män yksin. Tähän käytäntöön toivo-
taan muutosta.

Usein vanhuksen hätä jää nä-

kymättömiin. Vanhuksethan eivät 
helposti tule diakoniavastaanotol-
le, vaan he ovat tottuneet sinnitte-
lemään vähällä. Taloudellisen avun 
pyytämiseen on korkea kynnys, sil-
lä se koetaan helposti köyhäinavuk-
si. Jotkut joutuvat rahan puuttees-
sa tinkimään omista lääkeostois-
taankin. 

Seurakuntien edulliset tai mak-
suttomat ruokailut ovat hyvä apu 
monen kukkaron kannalta. Roihu-
vuoren kirkolla on kerran kuukau-
dessa soppakirkko ja maanantaisin 
puurokahvila. Toki ruokailuilla on 
myös sosiaalinen merkitys: yksin 
syöjistä tulee yhdessä syöjiä. 

Eila Jaakola

Virkistysleiri 14.–16.5.2013
Korpirauhan leirikeskuksessa, Siuntiossa

Leiri on tarkoitettu lepoa, virkistystä ja hiljentymistä kaipaaville.

Leirillä voit levätä, nauttia toisten ihmisten seurasta ja kauniista 
luonnosta sekä osallistua erilaisiin ohjelmahetkiin.

Täysihoito ja  
kuljetus  
maksavat 70 €.

Leirillä ovat mukana 
diakoniatyöntekijät  
Hannele Juvonen ja 
Kristiina Selin sekä 
vapaaehtoisia leiriavustajia.

Tarkemmat tiedot 
myöhemmin 
Kirkko&Kaupunki -lehdessä 
ja Internet-sivuilla.

Diakoni Hannele Juvonen tuntee vanhusten arjen jo yli kahdenkymmenen vuoden 
työrupeaman ajalta. 

Laura Juvonen

Terhi-Anneli Koivisto
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Paastonajan askeleita

tetaan kuinka Jeesus ratsasti pää-
siäisjuhlille Jerusalemiin. Ihmiset 
heiluttivat palmunoksia ja huusivat 
Hoosianna, kuin kuninkaalle.

Pajunkissat ja noidat
Suomalaisina palmunoksina voi pi-
tää pajunkissoja, joilla on tapana 
virpoa eli toivottaa siunausta vir-
vottavalle. Helposti virpojat sekoi-
tetaan kansanuskon trulleihin eli 
noitiin, jotka liittyvät lankalauan-
taihin, jolloin pahojen voimien aja-
teltiin olevan vapaana. Pohjanmaal-
la näitä pahoja voimia ajetaan pois 
pääsiäiskokkoja polttamalla.

Pääsiäinen
Pääsiäinen on alkuaan juutalainen 
juhla, jolloin muistetaan Egyptin or-
juudesta vapautumista, exodusta.

Sana pääsiäinen pesah tarkoittaa 
”kulkea ohi”. Se viittaa siihen, kuin-
ka Jumala varjeli israelilaiset vitsa-
uksilta jotka kohtasivat Egyptia.

Kristillinen pääsiäinen alkaa Je-
suksen ratsastaessa Jerusalemiin, 
juutalaiseen pääsiäisjuhlaan.

Karitsa
Pääsiäisenä on tapana syödä lam-
masta. Vanhan testamentin aikaan 
juutalaiset uhrasivat karitsan lepy-
telläkseen ihmisten syntiin vihastu-
neen Jumalan. Kristityille tämä uh-
ri on itse itsensä uhraava Jumala, Ju-
malan Karitsa, Jeesus Kristus, maa-
ilman syntien sovittaja. ”Oi Juma-
lan Karitsa, joka pois otat maailman 
synnit” laulamme kirkossa aina en-

nen ehtoollista.

Kiirastorstai
Jo 600-luvulta lähtien on Hiljai-
sen viikon torstai ollut ehtoollisen 
muistamisen päivä. Ehtoollinen, vii-
meinen illallinen, jonka Jeesus viet-
ti opetuslastensa kanssa ennen van-
gitsemistaan, sai uuden merkityksen 
anteeksiantamuksen ateriana. Nimi 
kiiras liittyy ruotsin sanaan skära 
puhdistaa. Aikanaan kiirastorstai oli 
myös tärkeä ripittäytymisen päivä.

Pitkäperjantai
Jeesuksen kuoleman päivä.

Pääsiäinen
Jeesuksen ylösnousemisen päivä.

Mämmi
Juutalaisen happamattoman leivän 
vastine. Leipää ei ehditty kohottaa 
kiireellisen lähdön takia Egyptista 
kohti luvattua maata.

Pasha
Tulee sanasta pesah pääsiäinen. 
Pasha on erityisesti ortodoksien 
paaston jälkeisen eli pääsiäisen juh-
laherkku. Paastonaikana käyttämät-
tömät maitotuotteet syödään.

Pääsiäsmunat, tiput, rairuohot
Muna on uuden elämän ja ylösnou-
semuksen merkki. Samasta asiasta 
muistuttavat tiput ja rairuohot.

Arja-pappi

Pappi vastaa: 

Miten noita liittyy  
pääsiäiseen, entä tiput?

Maininki

Laskiainen
Laskiaisena laskeudutaan paaston-
aikaan, pääsiäiseen valmistautumi-
sen aikaan. Kestää 40 päivää.

Karnevaali
Laskiainen on suomalainen karne-
vaali mäenlaskuineen, laskiaispul-
lineen ja hernekeittoineen. Karne-
vaali tarkoittaa jäähyväisiä lihalle, 
carne val.

Tuhkakeskiviikko
Tuhkakeskiviikko laskiaisen jälkeen 
aloittaa paaston. Monissa luterilaisis-
sakin kirkoissa voi silloin messun yh-
teydessä saada katumuksen merkik-
si tuhkalla piirretyn ristin otsaansa.

Palmusunnuntai
Palmusunnuntai aloittaa hiljaisen 
viikon. Palmusunnuntaina muis-

M
aria M
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Laskiaisesta alkoi paas-
tonaika. Sen pituus on 40 
arkipäivää. Paaston tar-
koituksena on valmistau-
tua pääsiäiseen. Tapoja on 
monenlaisia.

Matkaa on hyvä kulkea kirkkovuo-
den rytmissä. Jokainen sunnuntai 
antaa uuden näkökulman paasto-
najan ulottuvuuksiin. Pyhäpäivien 
aiheina ovat muun muassa Jeesus, 
kiusausten voittaja, Rukous ja usko, 
Jeesus, Pahan vallan voittaja ja Kun-
nian kuninkaan alennustie. Monet 
pyhät kertovat siitä, miten Jeesus 
kohtasi ihmisiä ja antoi heidän elä-
mälleen uuden suunnan.

Paasto kutsuu meitä tutkiskele-
maan elämäämme Raamatun sa-
nan valossa. Se voi olla arvioinnin 
ja suunnan tarkistuksen aikaa. Mi-
hin Jumala kutsuu minua tänään? 
Miten voin seurata Kristusta tässä 
elämäntilanteessa?

Paaston matka voi olla sitä, että 
annetaan enemmän aikaa hiljenty-
miselle ja rukoukselle. Hyvänä apu-
na voivat olla kirjat, joissa on Raa-
matun teksti vuoden jokaiselle päi-
välle. Aamulla luettu Raamatun jae 
voi kulkea mukana koko päivän ja si-

Rukous
Herra, elämässäni on niin monia 
asioita, jotka häiritsevät keskitty-
mistäni.

Tahtoisin varata aikaa hiljenty-
miseen, mutta en aina jaksa pysyä 
päätöksessäni. Tahtoisin kuunnella 
ääntäsi ja ymmärtää sitä. Auta mi-
nua keskittymään olennaiseen. Oh-
jaa minua lähemmäksi sinua ja sy-
vempään yhteyteen toisten kanssa.

tä voi mietiskellä arkisissa tilanteis-
sa päivän mittaan. Paastonaikaan 
järjestetään myös hiljaisuuden ret-
riittejä. Ne tarjoavat mahdollisuu-
den vetäytyä kokonaiseksi viikon-
lopuksi hiljaisuuteen Raamatun sa-
nan äärellä yhdessä muiden kans-
sa. Pääsiäisen lähestyessä eri puo-
lilla Suomea on mahdollisuus osal-
listua pääsiäisvaellukselle. Niiden 
avulla hiljaisen viikon tapahtumat 
tulevat eläviksi ja käsin kosketelta-
viksi myös lapsille.

Paasto voi merkitä tietoista pi-
dättäytymistä asioista, jotka nor-
maalielämässä tuntuvat tärkeil-
tä, kuten television katselu tai her-
kuttelu. Jotkut kiinnittävät erityis-
tä huomiota sanoihinsa: Voisinko 
paastonaikana puhua toisista hyvää 
selän takana? Voisinko antaa enem-
män aikaa niille ihmisille, jotka elä-
määni on annettu? Voisinko ilah-
duttaa toista jollain uudella, yllättä-
vällä tavalla? 

Paastonaika voi ulottua myös 
kulutustottumuksiimme. Se ohjaa 
meitä muistamaan, että kuulumme 
yhteen koko luomakunnan kans-
sa, ja meitä kutsutaan suojelemaan 
ympäristössämme kaikkea mikä on 
pientä ja haavoittuvaa. Parhaillaan 
on meneillään Ekopaasto-kampan-

ja. Se haastaa suomalaisia pienen-
tämään hiiljalanjälkeään ja pohti-
maan, mitä kohtuullisuus omas-
sa elämässä merkitsee. Kampanjan 
suojelija on rouva Jenni Haukio.

–  Mitä useampi suomalainen 
lähtee mukaan Ekopaastoon, si-
tä suuremman muutoksen voimme 
yhdessä saada aikaiseksi – rakkau-
desta yhteiseen ympäristöömme, 
hän toteaa.

Parhaimmillaan paasto auttaa 
siivilöimään elämästä olennaisen. 
Pienikin valinta voi merkitä suur-
ta muutosta sisäisellä matkallamme.

Anna-Mari Kaskinen

Sinä siis  
kuitenkin olet kuningas?
Kuninkuus ei ole viime aikoina ollut 
kovin korkeassa kurssissa. Vanhojen 
kuningassukujen nykyedustajia sot-
keutuvat jatkuvasti skandaaleihin. 
Kuningas-perheitä pidetään ”suu-
rennuslasin alla”; medialla ei ole ol-
lut vaikeuksia löytää kuninkaallisis-
ta sensaatiohakuista kertomista tai 
kuvattavaa. Perinteinen arvokas elä-
mänmeno tai nuhteeton elämäntapa 
eivät ole sopineet nykymonarkkien 
elämään. On tahdottu elää niin kuin 
muutkin elävät. Tai sitten on käytet-
ty asemaa ja varallisuutta tavalla, jota 
tavalliset ihmiset eivät hyväksy. Ku-
ninkaallisten suosio laskee tasaises-
ti ja puhutaan koko instituution lak-
kauttamisesta.

Toisaalta kansallisissa hätätilan-
teissa huudetaan kuninkuuden pe-
rään. Vanhoja kuninkaita ”kaivetaan 
esiin naftaliinista”. Kun valtakunta on 
sisällissodassa ja hajoamassa, muis-
tetaan, että maassahan oli vielä muu-
tama vuosikymmen sitten kuningas-
suku ja maanpaossa on elävä kunin-
gas. Kuningas kutsutaan luomaan yh-
teyttä; hän edustaa koko kansaa; vielä 
vanhanakin hän voi pukeutua sovin-
non tuovan messiaan kaapuun. Ku-
ninkaaseen pannaan toivo.

Suomen kansa on oppinut, et-
tä vaikka meillä ei ole kuningasta, 
kerran vuodessa meidänkin eteem-
me nostetaan kuva kuninkaasta. 
Palmusunnuntaina kirkoissa puhu-
taan ”Kunnian kuninkaasta” ja ker-
rotaan, miten Jeesusta aikanaan ter-
vehdittiin Jerusalemin porteilla huu-
doin: ”Siunattu olkoon hän, joka tu-
lee Herran nimessä, Israelin kunin-

gas!” Muistutaan mieliin vanha lu-
paus: ”Älä pelkää, tytär Siion, sinun 
kuninkaasi tulee!”

Millaisen kuninkaan me kerran 
vuodessa huudamme valtaan? Eri-
koisesti käyttäytyvän kuninkaan, jo-
ka ratsastaa aasin varsalla. Mikä sai 
kansan aikanaan huutamaan ”kun-
nian kuninkaalle”? Millaista kunin-
gasta me tänä aikana katselemme? 
Eihän tuossa miehessä näytä olevan 
mitään sankaria; pikemminkin hä-
nestä puhutaan ”kipujen miehenä 
ja sairauden tuttavana”. Häneltähän 
puuttuvat kaikki kuninkuuden ulko-
naiset merkit. Ja sanoihan hän itse-
kin kuninkuudestaan, ettei se ole täs-
tä maailmasta. Ja kuitenkin me jäl-
leen tahdomme nähdä hänessä ku-
ninkaan, niin kuin hänen tuomitsi-
jansa Pilatuskin aikanaan totesi: ”Si-
nä siis kuitenkin olet kuningas.”

Kävisikö selitykseksi, että me si-
simmässämme tajuamme, että tuo 
toisenlainen kuningas säilyttää ku-
ninkuutensa silloinkin, kun kaik-
ki muut kuninkaalliset instituutiot 
ovat jo sortuneet; että kuningas, jo-
ka on kruunattu orjantappuroilla, on 
sittenkin todempi ja pysyvämpi kuin 
kultakruunua kantava? Kävisikö se-
litykseksi se, mitä vanha virsi sanoo 
hänestä kuninkaana:
”Hän voittaa kärsimällä,
on Hengen miekka hällä.”

Kärsivä kuningas ei ole meidän 
yläpuolellamme, ei kaukana, hän on 
kerran tullut yhdeksi meistä ja tulee 
taas.

Pertti Luumi

Kirkon kuvapankki/Aarne Orm
io
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Roihuvuoren seurakun-
taneuvoston jäsen Pert-
ti Araviita on myös ahke-
ra kirjailija. Hän on juu-
ri julkaissut kymmenen-
nen kirjansa. Romaanin 
nimi on Vastakohtien har-
monia.
Pertti Araviita on syntynyt Vii-
purissa. Sieltä perhe muutti sodan 
tuoksinassa Kotkaan, jossa Araviita 
asui vuosina 1946-69. Työ vei mie-
hen Helsinkiin. Hän teki elämän-
työnsä kustannusalalla, muun mu-
assa Valittujen Palojen talousjohta-
jana ja Suuren Suomalaisen Kirja-
kerhon toimitusjohtajana. 

Myös Pertti Araviidan uunituo-
re romaani alkaa Viipurista, sodan 
melskeestä. Taistelun sekasortoisis-
sa vaiheissa kertomuksen päähenki-
lö saa tehtävän, joka muuttaa hänen 
elämänsä.

Kirjan varsinainen päänäyttämö 
on Kotkan kaupunki sodanjälkeisi-
nä vuosina. Monet Viipurin evakot 
asettuivat asumaan Kotkaan. Viisi-
kymmenluku oli euforinen vuosi-
kymmen. Sota oli takana ja kansan-
kunta nousussa. Suomi sai olympia-
kisat ja Armi Kuusela valittiin uni-
versumin kauneimmaksi. Amerik-
kalaisvaikutteinen nuorisokulttuu-
ri nosti päätään. Kirjan päähenki-
lö on kirjakauppias, joka elää vasta-
kohtien keskellä. 

Teos on aikakausiromaani, jossa 
tapahtumat sijoittuvat noin 10 vuo-
den jaksolle. Vastakohtien harmo-
niassa vastakkain ovat poliittiset 
puolueet, vasemmisto- ja oikeis-
tovoimat, miehet ja naiset, nuori-
so ja ikäihmiset, maaseutu ja kau-
pungistuminen. Valtataistelua käy-
dään monella rintamalla. Päähen-
kilö, kirjakauppias Antti Martik-
ka on tarkkailija, joka tutkii ilmi-
öitä ympärillään. Vastakohtaisuuk-

sia edustavat myös henkilöhahmot, 
kommunisti Tauno Punavuori ja 
äärioikeistolaisuuteen taipuvainen 
päätoimittaja Oskari Suominen. 
Antti Martikka, papin poika, elää 
myös kirjallisten virikkeiden lii-
toskohdassa. Kirjallisia viittauksia 
on niin Toivo Pekkaseen kuin Raa-
mattuun.

Araviita kertoi, että tämän ro-
maanin kirjoittaminen oli pitkä 
prosessi. Se kesti neljä vuotta. Hän 
muistelee hymyillen kohtaamis-
taan islantilaisen kirjailijan Hal-
dor Laxnessin kanssa. Nuori kir-
jailijanalku päätti osoittaa visaisen 
kysymyksen kuuluisalle nobelistil-
le ja tiedusteli, kuinka nopeasti ro-
maanin voi kirjoittaa. Laxness vas-
tasi tavalla, jonka Araviita muistaa 
lopun ikänsä: 

– Nopeasti voi kirjoittaa ainoas-
taan muistelmansa.

Anna-Mari Kaskinen

Pertti Araviita  
kirjoitti Kotkaan 
sijoittuvan romaanin

Vapaaehtoistyötä tehdään  
Suurella Sydämellä

ehtoistyön pankki, jossa seura-
kunnat voivat jakaa vapaaehtoisten 
paikkoja, diakoniatyöntekijä Kaisa 
Moilanen kuvailee. 

– Sivujen kautta löytyy ”täs-
mätehtäviä”, mutta siellä on myös 
yleisilmoituksia.  Tällä hetkellä si-
vujen kautta haetaan Roihuvuoren 
seurakuntaan Yhteisvastuukeräyk-
sen lipaskerääjiä ja pienryhmäoh-
jaajaa.

Kallion kulmilta  
Roihuvuoreen 
Tammiskuussa Roihuvuoren kirkol-
la diakoniatyöntekijänä aloittanut 
Kaisa Moilanen toimi ennen Roihu-
vuoren seurakuntaan tuloaan Kal-
liossa, jossa vapaaehtoistyön kehit-
täminen kuului olennaisena osana 
hänen työtehtäviinsä. 

Moilanen kertoo, että Kallion 
seurakunnassa vapaaehtoistyöllä oli 
oma tiiminsä, jonka tehtävä oli ke-
hittää vapaaehtoistoimintaa.

– Kalliossa vapaaehtoistyö oli 
monialaista. Myös suntiot olivat 
mukana koulutuksissa.

Moilanen oli mukana kehittä-

mässä Alppilan kirkon vähävarais-
ten ruokailua, jonne saattoi hyvin-
kin tulla viikoittain sata kävijää. 
Ruokailu saatiin pyörimään pääosin 
vapaaehtoisvoimin. 

Diakoniatyöntekijä on työssään 
huomannut, että vapaaehtoisten 
tehtävät kannattaa suunnitella huo-
lella. Opastaminen vaatii hänes-
tä työntekijöiltä oikeanlaista asen-
netta.  

– Myös vapaaehtoinen voi sanoa 
”ei”. Jokaisen tulee tunnistaa omat 
rajansa.

Roihuvuoressa Moilanen on jo 
nähnyt ilahduttavaa vapaaehtoista 
toimintaa, joka on lähtenyt liikkeel-
le ihmisiltä itseltään.

– Tiedän roihuvuorelaisen vii-
den miehen porukan, joka hakee 
vanhuksia laitoksista sunnuntain 
messuun. Tällaista lisää!  

Johanna Luumi

Kaisa Moilasen tavoitat maanantai-
aamuna klo 10–11 Roihuvuoren kir-
kon Puurokahvilasta ja Päihteettö-
mästä iltapäivästä, joka pidetään 
Laajarannassa ti 19.3. klo 12–15.  

Roihuvuoren seurakunta on lähtenyt 
mukaan Suurella sydämellä -hankkee-
seen, kertoo diakoniatyöntekijä Kaisa 
Moilanen.

Suurella Sydämellä on valtakunnal-
linen internet-sivusto, vapaaehtoi-
sen auttamisen kanava, joka tarjoaa 
helpon tavan osallistua vapaaehtois-
toimintaan. Suurella sydämellä -si-
vusto on aktiivisessa käytössä kol-
mellakymmenellä paikkakunnalla. 
Nyt myös Roihuvuoressa.

– Suurella Sydämellä on vapaa-

Kuva: M
arko Anttila, taustakuva: Pinja Luum

i
Monta tapaa auttaa
OSALLISTU LIPASKERÄYKSEEN 
Lipaskerääjät ovat liikkeellä seuraa-
vasti:  Roihuvuoren ja Laajasalon os-
toskeskuksissa lauantaina 9.3.2013 
klo 11–15 ja lauantaina 6.4. klo 11–15.

TAI TULE ITSE KERÄÄJÄKSI!
Voit ottaa yhteyttä Marjatta Laitilaan 
(Laajasalo), p. 040 5875459,  
marjatta.laitila@elisanet.fi,  Hannele 
Juvoseen (Roihuvuori) 09 2340 5718 
tai Roihuvuoren seurakunnan kerä-
yspäälikköön Eea Korhoseen p. 09 
2340 5728, eea.korhonen@evl.fi.  

LAHJOITA TILILLE
NORDEA FI16 2089 1800 0067 75 
POHJOLA-PANKKI  
 FI14 5000 0120 2362 28 
SAMPO  FI81 8000 1600 0516 51 
HANDELSBANKEN 
  FI81 3131 1000 4651 24 
AKTIA  FI82 4055 0010 4148 41 
ÅLANDSBANKEN  
 FI53 6601 0002 2825 80 
Muista mainita seurakuntamme vii-
tenumero: 308537

TAI SOITA
0600 1 7010 (10,18 € / PUH+PVM)

0600 1 7020 (20,12 € / PUH+PVM) 

n www.helsinginseura-
 kunnat.fi/roihuvuori
n www.yhteisvastuu.fi
n www.facebook.com/
 yhteisvastuu

Keräyslupa 2020/2012/2493 (3.9.2012–

31.8.2013, myöntäjä Poliisihallitus 3.9.2011)

Yhteisvastuu 2013  
auttaa yksinäisiä vanhuksia
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RoihuvuoriUlos kodista  
muiden ihmisten pariin
– Paljon esillä olevaa van-
husten syrjäytymistä ei 
välttämättä ole aiem-
paa enemmän, mutta sen 
muodot ovat muuttumas-
sa, Roihuvuoren palvelu-
keskuksen vastaava oh-
jaaja Päivikki Paakkanen 
sanoo. Kaikilla halukkail-
la tulisi olla mahdollisuus 
lääke- ja muun hoidon li-
säksi päästä virkistymään 
muiden ihmisten ja pal-
velujen pariin, on hänen 
reseptinsä syrjäytymisen 
ehkäisyyn.  

Parhaillaan käynnissä olevan Yh-
teisvastuukeräyksen tuotolla aute-
taan yksinäisiä ja eristäytyneitä van-
huksia. 

Päivikki Paakkanen tuntee 
työnsä puolesta iäkkäiden ihmisten 
arjen ilot ja surut. Monen elämää 
varjostavat rahahuolet, peliriippu-
vuus ja yksinäisyys. On mielenter-
veysongelmia ja päihteiden käyttöä. 
Huolestuttavaa on se, että naisetkin 
käyttävät päihteitä yhä enemmän. 
Aina ei tiedosteta, kuinka haitallis-
ta alkoholin käyttö voi olla erilais-
ten lääkkeiden ja sairauksien kanssa.

Samoin asuminen tuottaa pään-
vaivaa. Kerrostalon hissittömyys 
saattaa pakottaa vanhuksen muut-
tamaan pois tutusta ja turvallises-
ta kodista. Tai sairaudet alkavat ra-
joittaa elämää niin, että koti muo-
dostuu vankilaksi. 

Syrjäytymisen syynä saattaa olla 
myös puolison kuolema. 

Leskeksi jäädessä useilta puuttuu 
sosiaalinen verkosto, johon tukeu-
tua uudessa elämäntilanteessa. Ver-
kostoa ei juuri ole ollutkaan tai lä-
heiset ovat jo kuolleet. Monesti lap-
set ja lapsenlapset asuvat kaukana, 
kenties ulkomailla.

Kaipuu tulla nähdyksi
Vanhukset kaipaavat tukea asioi-
densa hoitoon enemmän kuin sitä 
saavat. 

– Pidän tärkeänä pohtia, millai-
sia palveluita vanhuksille viedään 
kotiin asti ja mitkä palvelut taas 
ovat sellaisia, joiden luokse men-
nään.  Ruoka tuodaan kotiin, lääk-
keet tuodaan kotiin, mutta ihminen 
itse ei lähde minnekään. Pelkästään 
tästä syystä monen toimintakyky – 
niin psyykkinen, sosiaalinen kuin 
liikunnallinenkin − heikkenee.

− Kaikki eivät kaipaa jatkuvaa 

kanssakäymistä toisten ihmisten 
kanssa, mutta jokainen kaipaa si-
tä, että tulee nähdyksi ja kuulluksi, 
Päivikki Paakkanen sanoo painok-
kaasti. 

Jos saisit vallan panna vanhusten 
asiat kuntoon, mitä tekisit? 

− Ensimmäisenä hankkisin bus-
seja, joihin mahtuu apuvälineet, 
ja kuskin sekä bussiemännän tai 
-isännän. Heidän tehtävänään oli-
si sukkuloida ympäri kaupunkia 
ja viedä sellaisia ihmisiä konsert-
teihin ja tapahtumiin, jotka eivät 
syystä tai toisesta muutoin pääse 
omasta kodista minnekään. Sosi-
aali- ja terveysalan yksiköt voisivat 
sitten tarjota palveluitaan kootusti 
saman katon alla, jotta niihin olisi 
helppo tulla. 

− Kehittäisin lisäksi yhteisöllisiä 
asumismuotoja niille, jotka tarvit-
sevat tukea ja turvaa asumiseensa. 
Vielä nostaisin sosiaali- ja terveys-
alan palkkoja, jotta työ saisi enem-
män arvostusta yhteiskunnassa, yli 
kymmenen vuotta vanhuspalveluis-
sa työskennellyt Paakkanen listaa. 

Voimaa yhteistyöstä
Paakkasen mukaan Roihuvuoren 
palvelukeskukseen löytävät tiensä 
ne, joilla asiat ovat vielä suhteelli-
sen hyvin. Talon palvelut ylläpitävät 
ennaltaehkäisevästi heidän henkistä 
ja fyysistä toimintakykyään. 

Syrjäytyneiden vanhusten saa-
minen mukaan toimintaan onkin 
sitten haaste.

– Alueen kotihoidon, sosiaali- 
ja lähityön ja seurakunnan kautta 
saamme kontaktin niihin henkilöi-
hin, jotka tarvitsevat enemmän tu-
kea. Teemme heidän luokseen koti-
käyntejä ja perustamme tarvittaes-
sa uusia vertaistukiryhmiä. Pyrim-
me muutenkin kehittämään palve-
luitamme alueen tarpeita vastaavik-
si, Paakkanen kertoo. 

Parhaillaan on käynnissä esi-
merkiksi tukiasuntokokeilu, jossa 
tuetaan räätälöidysti kotona-asuvia 
vanhuksia, jotka eivät psyykkisistä 
syistä pärjää yksin kotona.

– Yksinäisen vanhuksen ”liik-
keelle saamiseen” ei ole yhtä mal-
lia. Siihen tarvitaan ammattilaisten 
ja muiden toimijoiden yhteistyötä. 
Tietoa tulisi jakaa aktiivisesti sekä 
luoda uudenlaisia toimintamalleja 
yli sektorirajojen. 

Paakkanen toivoo, että jalkau-
duttaisiin aktiivisesti paikkoihin, 
joissa ikäihmiset käyvät, vaikkapa 
ostoskeskuksiin ja terveysasemille. 
Myös asuinalueita ja niiden antamia 
mahdollisuuksia kannattaa tarkas-
tella uusin silmin. 

Päivikki Paakkasen mielestä vanhustyössä on tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia erilaisille innovaatioille. − Tämä on luo-
vaa työtä, jossa voi käyttää monenlaisia elämänvarrella hankittuja taitoja hyödyksi!

Palvelukeskuksen toiminta on tarkoitettu helsinkiläisille eläkeläisille 
ja työttömille. Lähes kaikki ryhmät ovat avoimia. Yhteistyössä seura-
kunnan kanssa toteutettu Pilke-ryhmä on suunnattu päihteitä käyttä-
ville ja Vire-ryhmä masennuksesta kärsiville eläkeläisille. Liikuntaryh-
mät ovat suosittuja, minkä lisäksi tarjolla on keskustelu- ja harrasteryh-
miä, kuten musiikkia ja kädentaitoja. Välillä on erilaisia kulttuuri- ja ter-
veystietoluentoja.

Talossa toimii asiakasneuvosto, jonka yhtenä tehtävänä on ideoida 
yhdessä henkilökunnan kanssa tulevaa toimintaa. Parhaillaan asiakas-
neuvostoon toivotaan mukaan uusia jäseniä. 

Rapsuttelua ja paijausta

– Löytyisikö jostain kerhohuo-
netta, johon voisi perustaa toimin-
taa lähelle ikäihmisiä? Hyvä esi-
merkki tällaisesta on Herttoniemen 
terveysaseman tiloissa toimiva Naa-
puruuspiiri-ryhmä. 

Paljon kiinni asenteista
Tärkeä muutoksen paikka ovat myös 
asenteet vanhuksia kohtaan. Niiden 
muokkaaminen alkaa jo lapsuudes-
sa. 

– Huolestuttavaa on ihmisten 
itsekeskeisyys, välinpitämättömyys 
ja suvaitsemattomuus. Onneksi nä-
en myös aivan toisenlaista asennoi-
tumista. Minua ilahduttaa suures-
ti roihuvuorelaisten kiinnostus mo-
nen polven työtä kohtaan, jonka yh-
tenä tehtävänä on myös asenteisiin 
vaikuttaminen.

Hedelmällistä yhteistyötä on 
tehty vuosien varrella Kulosaa-
ren yhteiskoulun, Roihuvuoren 
leikkipuiston ja nuorisotalon sekä 
Rautaruukin,kanssa. 

– Lapset ja nuoret, opettajat ja 
oppilaat sekä it-alan ammattilaiset 
ovat tuoneet osaamistaan meille. He 
ovat musisoineet ja lähteneet talon 
asukkaiden kanssa kävelylle. Meitä 
on myös kutsuttu koulujen juhliin, 
Paakkanen kertoo. 

– Olen iloinen, että yhteisöllis-
tä ilmapiiriä ja toisista välittämistä 
löytyy, monenlaisista ammattikun-
nista ja kaikista ikäluokista.

Kiikari

M
arko Anttila

Palvelukeskuksen ryhmäkodeissa 
asuu kaksi kissaa, jotka ovat luo-
massa kodinomaista arkea ja tun-
nelmaa. Arttu-kissa on ollut asuk-
kaiden rapsuteltavana jo ainakin 15 
vuotta.

Lisäksi Itä-Helsingin kaverikoi-
rayhdistyksen koirakot käyvät sään-
nöllisesti asukkaita ilahduttamassa. 
Kesäisin takapihalla laiduntaa kol-
me lammasta. Eläimet ja lapset ovat 
aina tervetulleita taloon.
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o Pekka Kaskinen

Naisten viisautta 
useita esimerkkejä Jumalan naisis-
ta. 1100-luvun Saksassa eli luova ja 
ponteva nunna Hildegard Bingeni-
läinen. Äiti Hildegard koki Pyhän 
Hengen vehreänä, elävänä valona, 
joka lävistää kaiken luomakunnan ja 
vaikuttaa ihmisten sydämissä. Va-
pahtajan äiti, Maria, on Hildegardil-
le ”vihannoivin virpi” tai ”valoisa sy-
li”, jossa Pyhän Hengen valo kirk-
kaasti näkyy – ei hänen itsensä takia 
vaan hänen kantamansa lapsen täh-
den. Hildegardin mukaan muissa-
kin naisissa on samaa pehmeää voi-
maa kuin Mariassa: nainen voi an-
taa Jumalan tahdon kasvaa itsessään 
ja ympäristössään.

Englannissa, Norwichin kaup-
pakaupungissa, Pyhän Julianuk-
sen kirkon kupeessa asui 1300-lu-
vulla Juliana Norwichlaiseksi kut-
suttu nainen, jonka valoisa teolo-
gia syntyi ruttoepidemioiden ja so-
tien keskellä. Juliana kertoo sairas-
tuneensa vakavasti ja tämän sairau-
den aikana nähneensä erilaisia nä-
kyjä, joiden keskeinen sanoma oli 
Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan. 
Sairauden parannuttua Juliana kir-
jasi näkynsä ylös, mietti niitä pari-
kymmentä vuotta ja kypsytteli aja-
tuksistaan kristillisen klassikkote-
oksen Jumalan rakkauden ilmestys. 
Kirjan tunnetuin lausahdus lienee 
”kaikki kääntyy hyväksi ja kaikki 
kääntyy hyväksi ja kaikenlaiset asi-
at kääntyvät hyväksi.”

Julianasta tärkeintä on pitää kat-
se Jumalan rakkaudessa, tuli mitä 
tuli. Synti (niin oma kuin muiden-
kin) satuttaa ja rikkoo, mutta sen 
pahin vaara on Julianan mukaan 
siinä, että se pyrkii irrottamaan ih-
misen Jumalan rakkaudesta ja aja-
maan murehtimiseen. Omaan heik-
kouteensa käpertymisen sijaan ih-
misen on syytä katsoa Kristukseen, 

joka ottaa ihmisen syliinsä kuin hel-
lä äiti ja äidin lailla myös ruokkii las-
taan itsellään. Myös nunnille suun-
nattu, 1400-lukuinen englantilaisen 
mystiikan teos The Doctrine of the 
Heart muistuttaa, että vaikeuksissa 
ja kiusauksissa varmin turvapaikka 
on Kristuksen sydän. ”Anna oma sy-
dämesi Kristukselle ja hän antaa si-
nulle avaimen sydämeensä. Se avain 
on rakkaus”, kerrotaan nunnille.

Listaa keskiaikaisista Jumalalle 
omistautuneista naisista voisi jat-
kaa paljonkin, mutta on hyvä muis-
taa, etteivät Jumalan naiset jää vain 
menneeseen. Jokainen nainen on ra-
kastettu ja kutsuttu! Ehkä tänä paas-

tonaikana 2000-luvun nainen voisi 
pysähtyä keskiaikaisten siskojensa 
lailla Jumalan rakkauden lämpöön, 
Kristuksen hellän sydämen suojaan 
ja antaa Pyhän Hengen elävän valon 
näyttää tietä.

Hanna-Kaisa Hartala

Lähteet: 
Hildegard Bingeniläinen: Hengähdä 
minussa, vihanta henki.
Jaakko Heinimäki: Pyhiä naisia ja 
muita pyhimysesseitä.
Anna-Maija Raittila: Kuuntelen 
kanssasi, Maria.
Paavo Rissanen: Ikävöivä rakkaus.

"Marian perilliset" -naistenpäivä 
Laajasalon kirkolla la 16.3. klo 14–17

Naismystikot ja virsirunoilijat

Mukana runoilija Anna-Mari Kaskinen, teologi Hanna-Kaisa Hartala, 
Ritva Ohmeroluoma Kirkon Ulkomaanavusta, pastori Arja Vaulas ja  
kanttori Päivi Niva-Vilkko.

Kahvikolehti Kirkon Ulkomaanavun Naisten pankki-toiminnalle.

Kaikki alkoi Billy Graha-
min Suomen vierailusta 
vuonna 1987. Neljän pa-
riskuntaa päätti aloittaa 
missiossa ideoidun kasvu-
ryhmän, jonka piti tava-
ta kuusi kertaa. Toisin kä-
vi: 25-vuotissynttäreitä 
vietettiin Laajasalon kir-
kolla joulun alla. Eikä lop-
pua näy! 

Nykyään Perheiden Raamattupiirin 
alkuperäisestä kokoonpanosta ovat 
jäljellä Vähäahot ja Santaset. Pa-
ri ensimmäistä vuotta he kokoon-
tuivat nelistään, mutta pian jouk-
ko kasvoi. 

– Perheitä on tullut ja mennyt 
ja taas tullut, elämäntilanteen mu-
kaan, piiriläiset kertovat. 

Viljaset osallistuivat aktiivises-
ti vuosien ajan ja ovat myös juhli-
massa 25-vuotistaivalta. Laajasa-
lon koululla vuonna 1991 järjestetty 
Laajasalo-missio toi mukaan Lemi-
set, jotka ovat edelleen tiiviisti mu-
kana. 

Vantaan Rajakylästä tulevat 

Vuoriset liittyivät perheraamikseen 
ystäväperheen vinkistä ja käyvät us-
kollisesti pitkästä matkasta huoli-
matta. Ja mikseivät kävisi, kun sa-
malla on mahdollisuus tavata tyttä-
ren kummeja. Piiriläisistä oli tullut 
tyttären syntyessä niin hyviä ystä-
viä, että kummeja valitessa ketään 
ei voinut jättää pois: niinpä tytär sai 
kaksitoista kummia!

Yhteen nivottu ryhmä
– Yhdessä meitä pitää kurinalai-
suus, rukous, perheen yhteinen har-
rastus, ystävyys. Niin, ja kokousillan 
onnistunut valinta! Selityksiä sate-
lee juhlijoiden joukosta.

– Perjantai-ilta osoittautui hy-
väksi ajankohdaksi, naurahtaa pe-
rustajajäseniin lukeutuva Ilkka Vä-
häaho. 

– Kaikki ovat niin väsyneitä vii-
kon työn jälkeen, että perjantaisin 
on śopivan estoton olo .́ Piirissä voi 
purkaa sydäntään, jättää sinne huo-
let ja murheet ja lähteä rukouksen 
jälkeen uudistuneena viikonlopun 
viettoon.

Vetäjä vaihtuu
Kerhon aiheena voi olla vapaavalin-
tainen Raamatun kohta tai esimerk-

Perheiden Raamattupiiri kestää aikaa 

Kristinuskon historia voi vaikuttaa kovin miehiseltä, 
mutta naisilla on ensimetreiltä asti ollut siinä merkit-
tävä osa: Jumala antoi oman Poikansa nuoren Marian 
kannettavaksi. 

Myöhemmin naiset seisoivat uskol-
lisina tämän Pojan ristin juurella ja 
saivat ensimmäisinä todistaa myös 
ylösnousemuksen ihmeen. Miehet 
ovat sitten sanoittaneet näitä kris-

tinuskon ydinkohtia, mutta aina on 
ollut myös niitä naisia, jotka Marian 
tapaan ovat antaneet itsessään tilaa 
Jumalan Hengelle. 

Pelkästään keskiajalta löytyy 

ki elävästä elämästä, josta sitten kes-
kustellaan. Monet pohdinnat lähte-
vät liikkeelle kirkkovuoden teemas-
ta ja seuraavan sunnuntain tekstis-

tä. Niin myös 25-vuoden kunniak-
si järjestetyssä ”juhlaraamiksessa”.

Kunkin illan vetäjä valitsee mie-
leisensä aiheen, ja kerhon vetäjä 

vaihtuu joka perjantai.
– Vetovastuun vaihto on tärkeä 

sitouttava tekijä, toteaa Eeva Vuo-
rinen. 

– Kun olet itse vastannut illan 
sisällöstä, osaat myös arvostaa toi-
sen työtä, kerholaiset toteavat yh-
teen ääneen. 

Se myös takaa jokaisen aktiivi-
sen osallistumisen. Jokainen tapaa-
minen muodostuu erilaiseksi, joten 
mielenkiinto säilyy. Samoin Raa-
mattu avaa uusia näkökulmia kul-
loinkin yhdessä pohdittuun aihee-
seen.

Rukous kantaa
Tavaksi on tullut, että illan vetäjä 
kirjaa rukousaiheet ylös.

– Meillä on jo kymmenkunta va-
hakantista vihkoa täynnä rukous- ja 
kiitosaiheita, toteaa Birgit Palmén-
Vähäaho ja jatkaa:

– Aika ajoin katsomme vanho-
ja vihkoja ja toteamme, kuinka Ju-
mala on meitä johdattanut ja kuullut 
rukouksemme, kuinka monet asiat 
ovat vuosien varrella toteutuneet ja 
mitkä Hän on nähnyt hyväksi jättää 
toteuttamatta”. 

Päivi Karimaa

Anna-Mari Kaskinen ja Hanna-Kaisa Hartala.

Hanna-Kaisa Hartala

Perustajajäsenet Ilkka Vähäaho ja Birgit Palmén-Vähäaho. Kaikille avoin Perheiden 
Raamattupiiri kokoontuu Laajasalon kirkolla joka toinen perjantai klo 18.30. Seu-
raava tapaaminen 15. maaliskuuta.
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Laajasalo

"Olimme siellä 
heitä varten"
Peetelin lastenkodin talkoisiin läh-
ti marraskuussa kymmenen innos-
tunutta, avarakatseista henkilöä. 
Saavuttuamme Peeteliin lastenko-
din johtaja Mati Sinisaar kertoi, et-
tä talkootyömme alkaa ruokapaket-
tien pakkaamisella. 

Kuulimme, että aikaisemmat 
ryhmät olivat hoitaneet pakkaami-
sen tunnissa ja viidessätoista mi-
nuutissa. Haasteeksi rohkenin sa-
noa, että me teemme työn tunnin 
kuluessa.

Hyvin nopeasti huomasimmekin, 
miten tavarat tulee pakata ja loistava 
ryhmämme pakkasi tavarat kolmes-
sa vartissa! Kun tavarat oli pakattu, 
ne siirrettiin saman tien kahteen au-
toon, toiseen perheille tarkoitetut ja 
toiseen yksinäisten ruokapaketit.

Päivä oli hyvin tuulinen, meidän 
onneksemme ei satanut. Laitoim-
me päällemme kaikki vaatteet, jot-
ka olimme kotoamme mukaan otta-
neet, ja lähdimme aavan meren ran-
nalle, Koplin kaupunginosaan. 

Koplissa lauloimme aluksi virren 
396 ”Käyn kohti sinua”. Virren jäl-
keen Kari Laaksonen luki kaksi Raa-
matun tekstiä, jotka paikalla olijoiden 
toimesta käännettiin venäjäksi ja vi-
roksi. Isä meidän – rukoukseen jokai-
nen yhtyi omalla kielellään. Lasten-
kodin ydinjoukko lähetti vähävarai-
sia ihmisiä auton luokse, siellä jaoim-
me ruokapaketteja. Mati kertoi meil-
le, kuinka monta ruokapakettia kul-
lekin annettiin. 

Monilla perheillä oli 4–8 lasta, jo-
ten ruoka-apu tuli tarpeeseen. Nuo-
rin paikalla olija oli vain kymmenen 
päivän ikäinen. Huomiota kiinnitti 
myös langanlaiha isoisä pienen lap-
senlapsensa kanssa.

Ruoanjako tapahtui merenranta-
torilla. Sinne johtava tie oli täynnä 
ruoanhakijoita. Tulijoita riitti vie-
lä silloinkin, kun kaikki tavarat oli 
jaettu ja lähdimme takaisin lasten-
kotia kohti.

Kova tuuli puhalsi luihin ja ytimiin 
saakka, mutta paikalliset henkilöt 

olivat ilman käsineitä, osa oli ilman 
päähinettä ja heikoissa ulkovaat-
teissa. Eräs kahdeksan lapsen äiti 
oli paikalle päästäkseen matkannut 
yli neljäkymmentä kilometriä. Kos-
ka hänellä ei ollut rahaa bussimak-
suun, matkanteko taittui kävellen ja 
liftaten. 

Kari ojensi jokaiselle ruokapa-
ketin ja toivotti Jumalan siunausta. 
Toisten katse pysyi alasluotuna. Joi-
denkin katse nousi ja heistä saattoi 
nähdä, kuinka onnellisiksi he tuli-
vat. Jotkut osasivat kiittää suomeksi. 

Uskon heidän tunteneen, että me 
olimme siellä juuri heitä varten. 

Tämän kaiken kokeneena tunsim-
me itsemme hyvin pieniksi, nöyrik-
si ja avuttomiksi. Jälleen kerran tuli 
muistutus siitä, miten hyvin meidän 
omat asiamme ovat, on koti jossa on 
lämpöä ja ruokaa, ystäviä ympärillä.

Matkan päätteeksi saimme vie-
lä nauttia yhteisen aterian lasten-
kodin lasten kanssa. Mikä lämmön 
ja rakkauden ilmapiiri heistä välit-
tyi. Kirkkoherran rouva auttoi pie-
niä lapsosia ruokailun aikana ja kou-
lusta palaajat otettiin halauksin vas-
taan. 

Unohtumaton matka ei tule jää-
mään ainutkertaiseksi. Avun tar-
ve Koplissa jatkuu ja me voimme 
ja tahdomme auttaa. Myös Peete-
lin seurakunnan työntekijöiden 
ja vapaaehtoisten kanssa koettu 
kristittyjen lämmin yhteys kut-
suu meitä palaamaan heidän luok-
seen tukemaan heidän arvokasta 
työtään.

Ritva Pykäläniemi 
matkanjohtaja

ps. Miten me voisimme auttaa vä-
häosaisia naapureitamme? Sinulla ja 
minulla, meillä jokaisella on mah-
dollisuus auttaa laittamalla Laaja-
salon aulakahviossa käydessämme 
kolikko tai seteli kahvilippaaseen. 
Vuoden 2012 aikana aulakahviossa 
kerättiin 4.553,26 Peetelin lastenko-
din hyväksi. 

Euronpäivässä näkyy

Vapaaehtoisten voima
Seurakunnan suuri Yhteis-
vastuutapahtuma Euron-
päivä järjestettiin helmi-
kuussa perinteiseen ta-
paan pitkälti vapaaehtois-
työntekijöiden voimin.
Lauantaiaamuna Laajasalon kirkol-
la käy kova sutina. Jo pari tuntia en-
nen tapahtuman avausta iso joukko 
seurakuntalaisia on pystyttämässä 
telttakatoksia, järjestämässä kirp-
putoritavaroita ja valmistelemassa 
kahvion tarjoiluja. Paljon työtä on 
tehty etukäteenkin arpajaisvoittojen 
hommaamisessa ja kirpparituottei-
den lajittelussa muun muassa.

Tämänvuotinen Euronpäivä oli 

Roihuvuoren seurakunnalle järjes-
tyksessään ainakin viidestoista. Ta-
pahtuman tuotto 7400 euroa tilite-
tään kirkon Yhteisvastuu-keräyksel-
le, joka lieventää tänä vuonna van-
husten yksinäisyyttä ja eristynei-
syyttä Suomessa ja Kambodžassa. 

Risto Marttinen ja Esa Lampio 
ovat saapuneet ajoissa paikalle järjes-
telyhommiin ja ryhtyvät kohta muu-
rinpohjalettujen paistourakkaan. +/- 
kuusikymppisten toiminnassa muka-
na olevien miesten mielestä vanhus-
ten yksinäisyys on tärkeä ja ajankoh-
tainen teema keräykselle. 

– En ole ollut aiemmin vapaaeh-
toishommissa, mutta nyt kun kysyt-
tiin, niin mielelläni tulin Yhteisvas-
tuun hyväksi, Esa kertoo. 

– Meillä on liikaa vanhoja ihmi-
siä, joiden luona ei käy kukaan. Laa-
jasalon kirkon aulakahvio on erit-
täin tarpeellinen paikka, sillä tääl-
lä käy monia, joille kahvion ihmiset 
saattavat olla päivän ainoa kontak-
ti kodin ulkopuolelle, Risto miettii.

Poniratsastus  
on suosiossa
Euronpäivässä on liki 30 myynti- ja 
tapahtumapistettä, joten vapaaeh-
toisille riittää tehtävää laidasta lai-
taan. Yksi heistä löytyy loimulohen 
paistopaikalta, josta nousee herkul-
linen tuoksu.

– Tämä on hauskaa ja oikein so-
pivaa puuhaa maalaispojalle, lohia 
kääntelevä Sakari Selin huikkaa. 
Hän on ollut puuhassa mukana vä-
hintään 10 kertaa. Nyt kaverin sai-
rastuttua hän sai apujoukkoja kalan 
myyntiin.

– Mä nään ponin, hihkaisee noin 
4-vuotias tyttö äidilleen innoissaan 
poniratsastusjonon hännillä. Ratsas-
tuslippuja ovat myymässä 16-vuotiaat 
Meri Kourula ja Samuli Mannonen.

 – Euronpäiväjärjestelyt kuuluvat 
isoskoulutukseemme ja tämä on si-
tä paitsi kivaa tekemistä! Samuli sa-
noo ja kiirehtii ojentamaan kypärää 
seuraavana vuorossa olevalle innok-
kaalle naperolle. 

Tänä vuonna lapsia ilahduttivat 
myös Siuntiosta saapuneet aasit Ju-
dit ja Jordan.

Vapaaehtoisia 
kiitettävästi
Laajasalon aluekappalaisen Kari 
Laaksosen mukaan Euronpäivän 
järjestelyissä hyöri 60-70 vapaaeh-
toista, joista iso osa nuoria.

 – Tapahtuma jäisi paljon, pal-
jon pienemmäksi ilman vapaaeh-
toisten ponnisteluja! Hieno huo-
mata, että Laajasalossa tekijöitä on 
helppo löytää ja että heidän jouk-
konsa on kasvanut. Euronpäivä on 
tällä alueella jo niin tunnettu, että 
monet yritykset ovat heti valmiina 
tukemaan. Muun muassa makkarat 
ja lohet saimme lahjoituksina, Ka-
ri kertoo.

Eila Jaakola

Tulevat isoset Meri Kourula ja Samuli Manninen osallistuivat Euronpäivä -Yhteisvastuutapahtumaan.

Sakari Selin loimuttaa lohta varmoin ottein.

Euronpäivästä on muodostunut Laajasalossa suosittu tapahtuma, joka vetää puo-
leensa kaikenikäisiä. Lipaskerääjänä Marja-Liisa Kangas.

Laajasalon kuusikymppiset kävivät jakamassa ruoka-apua vähävaraisille perheille 
Virossa, Peetelin seurakunnassa.

Tim
o Pekka Kaskinen

Tim
o Pekka Kaskinen

Tim
o Pekka Kaskinen

Risto M
arttinen
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Pärskeitä

Olemme matkalla kohti pääsiäistä, kirkkovuoden suurinta juhlaa. 
Jeesus kuoli vuoksemme ristillä, mutta nousi kuolleista ja elää ikui-
sesti. 

Kirkkovuoden pääsiäisjakso kestää laskiaisesta helluntaihin. En-
nen vanhaan ihmiset paastosivat 40 päivää ennen pääsiäistä. Sillä 
lailla he valmistautuivat pääsiäisen viettoon. Nykyisin hyvä tapa voi-
si olla vaikka rajoittaa herkuttelua paaston aikana.

Pääsiäinen on ilon juhla. Koko luomakunta herää uuteen toi-
voon. Auringon lämpö sulattaa viimeisetkin talven lumet. Luonto he-
rää uuteen kevääseen, muuttolinnut palaavat, puut alkavat viheriöi-
dä.

Voimme tehdä pääsiäiskoristeita, kylvää rairuohoa, maalata ka-
nanmunia ja etsiä pääsiäisaamuna suklaamunia.

Lasten virressä sanotaan sattuvasti Murhe väistyi, ilo voitti. Pää-
siäisen aamu koitti. Kiitos Taivaan Isä tästä. Kiitos koko elämästä.

Päivi Meriläinen

Suuri juhla

Hartaus

M
arko Anttila

Laajasalon kirkon koululaisten ker-
hossa tehdään omaa sanomalehteä. 
Projekti on samalla mediakasvatus-
ta ja sisältyy lastenohjaajaksi kevääl-
lä pätevöityvän Virpin ja opiskelija, 
työharjoittelija Jasminin näyttötut-
kintoihin.

Lehden aiheita olemme pohti-
neet yhdessä ja tietyt aiheet innos-
tivat lapsia, kuten artikkeli ”Mi-
ten minulta irtosi hammas”, ”Mi-
tä harrastan”ja lasten muokkaamat 
”puuhasivut”. 

Lapset tarttuvat innokkaasti ka-
meraan ja halukkaat ovat saaneet 
tallentaa tilannekuvia kerhon omal-

Miten minulta  
irtosi hammas?
Sen kertoo Orvokki, 
iltapäiväkerholaisten oma lehti

la taskukameralla. Parhaat otokset 
tulostetaan väritulostimella ja liite-
tään lehteen. 
Lehden nimeksi ja kansikuvaksi 
pääsi suloinen maskottimme Or-
vokki-orava. Oravan roolista ker-
hossamme tulee oma juttunsa tule-
vaan lehteen. 

Alkuperäinen valmis Orvokki-
lehti jää muistoksi kerhoon, ja jo-
kainen lapsi saa kopioidun kappa-
leen omakseen kotiin. Se on muka-
va muisto iltapäiväkerhovuodesta 
kirkollamme. 

Virpi Kujansuu

Pääsiäisajan perhemessut
Roihuvuoren kirkossa sunnuntaina 17.3. klo 10. ja ensimmäisenä 
pääsiäispäivänä 31.3. klo 10. Pääsiäispäivän messun jälkeen luvassa  
pääsiäismunien etsintää

Laajasalon kirkossa palmusunnuntaina 24.3. klo 12.

Lastenkirkko Tammenterho Tammisalon kirkossa 
palmusunnuntaina 24.3. klo 15.

Pahvilaatikosta 
muodostuu Jerusalem
Hiihtolomia edeltäväs-
tä viikosta lähtien on Roi-
huvuoren seurakunnan il-
tapäiväkerhoista alkanut 
kuulua kummallinen ka-
hina. 

Kurkistimme yhteen kerhoon sisälle 
ja kuulimme, että iltapäiväkerholai-
set ovat tänä vuonna luvanneet osal-
listua lasten pääsiäisvaelluksen val-
misteluihin. Pahvilaatikoista on al-
kanut vähitellen hahmottua Jerusa-
lemin kaupunki ja pienten askarte-
lijoiden käsissä on syntynyt myös 
joukko opetuslapsia Jeesus-mesta-
rinsa seuraksi. 

Askartelut aloitettiin ensimmäi-
senä Tammisalon kirkon iltapäivä-
kerhossa. Paikalla olleet Kerkko, 
Vili ja Olivia arvelivat, että pääsiäi-
sen kaikista tärkein tapahtuma on 
se, kun Jeesus nousi haudasta. Sik-
si pääsiäisen ajattelusta tulee hyvä 
mieli, vaikka viikkoon liittyy myös 
surullisia asioita. 

Myös Nella ja Oona kertoivat 
muistavansa pääsiäisen tapahtumat 
hyvin jo ennestään. Oona harmitte-
li, että Jeesus oli ehtinyt elää maan 
päällä jo ennen häntä eikä hän sik-
si nyt päässyt vielä näkemään, mil-
tä Jumalan Poika ihan oikeasti näyt-
tää. Nella puolestaan mietiskeli, et-
tä hänen edesmennyt ukkinsa on jo 
Taivaan kodissa ja saa nyt jo näh-
dä Jumalan. 

Jasminin, Saanan, Minjan ja 
Amalian mielestä oli tosi kiva pääs-
tä askartelemaan ja maalaamaan ta-
loja vaellusta varten. Anna taas toi-
voi, että äiti ja isäkin pääsisivät kat-
somaan, mitä he ovat kerhossa val-
mistelleet. 

Kaikkien askartelijoiden mieles-
tä on kiva odottaa itse pääsiäisvael-
lusta ja nähdä sitten, miltä valmis 
esitys näyttää.

Minnamari Helaseppä

Lasten  
pääsiäisvaellus 
Laajasalon  
ja Roihuvuoren  
kirkoilla
Kaikki Roihuvuoren seurakunnan 
alueen päiväkodit, perhepäivähoi-
tajat sekä omat päivä- ja perheker-
holaiset on kutsuttu tänä vuonna jo-
ko Laajasalon tai Roihuvuoren kir-
kolle vaeltamaan pääsiäisen tapah-
tumien merkeissä. 

Tarjolla on myös muutamia kai-
kille avoimia esityksiä, joita kuka ta-
hansa saa tulla seuraamaan: Kaikil-
le avoin pääsiäisvaellus Laajasalon 
kirkolla ke 20.3. ja to 21.3. klo 11.30 
ja Roihuvuoren kirkolla ti 26.3. ja ke 
27.3. klo 11.30. Vaellus kestää n. 25 
min. 

PÄIvÄKERHORYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN syksyksi 2013 
tapahtuu sähköisesti seurakunnan Internet-sivun kautta  
15.–30.4.2013 välisenä aikana. Kerhopisteisiin voi ilmoittautua 
myös suoraan. Tarkemmat tiedot ryhmistä löytyvät sivuiltamme: 
www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori. 

KOULULAISTEN ILTAPÄIvÄKERHOIHIN (Laajasalon ja 
Tammisalon kirkolla) ilmoittaudutaan 30.1.–30.4.2013 
kaavakkeella, joka löytyy seurakunnan ja opetusviraston 
Internet-sivuilta. Täytetty kaavake toimitetaan kerhopisteeseen. 
Päivä- ja iltapäiväkerhotied. Päivi Meriläinen p. 09 2340 5703. 

Tammisalon kirkon iltapäiväkerhossa askarreltiin  pääsiäisvaellusta varten. Ahkeroi-
massa 7-vuotiaat Nella ja Oona.

Kaikki Roihuvuoren seurakunnan alueen päiväkodit, perhepäivähoitajat, ja päivä-ja 
perhekerholaiset on kutsuttu pääsiäisvaellukselle.

M
arko Anttila
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Laituriwww.laajaranta.fi

Lasten puuhapäivät
Roihuvuoren seurakunta järjestää Lasten Puuhapäivät Laajarannassa 
ensi- ja toisluokkalaisille 3.–7.6 klo 9–16. Puuhapäivätoiminnan hinta 
on 80 euroa. Hinta sisältää lounaan ja välipalan, askartelumateriaalit 
sekä retken Puuhamaahan & Korkeasaareen. Lapsilla on puuhapäivä-
toiminnan ajan tapaturmavakuutus. Ryhmän koko on 25 lasta.

Mikäli leiri ei täyty eka- ja tokaluokkalaisista, voimme ottaa leirille 
vanhempiakin lapsia. Ilmoittaudu varasijoille.

Toiminnasta vastaavat nuorisotyönohjaajat Saila Lavonen ja Marko 
Anttila sekä lastenohjaaja Marika Pulkkinen. Mukana on myös isosina 
seurakunnan nuoria. 

Ilmoittautumiset: Roihuvuoren seurakunnan nettisivujen kautta:
www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori. 

Roihuvuoren seurakunnan jäsenillä etusija, muut voivat tiedustella jäl-
jelle jääneitä paikkoja 25.3. alkaen. Vähävaraiset voivat hakea tukea leiri-
maksuun diakoniatyöltä.

Lisätiedot: Saila Lavonen (nuorisotyönohjaaja) p. 050 353 7979.
saila.lavonen@evl.fi

La klo 9.20. Bussimatka kohti Lohirannan leirikeskusta alkaa. Mukana yhteensä 41 
leiriläistä: poikia, isosia ja vetäjiä.

La klo 11.40. Leirillä opetetaan, että kaikki on Jumalan lahjaa niin ruoka kuin vaat-
teet. Siksi ruoka siunataan ja jonoon mars. Omaa vuoroa odotellessa ehtii kuitenkin 
vääntää kaverin kanssa kättä. Vahvempi voitti.

Su klo 9.00 Raa-
mis. Aiheena Sau-
lus Tarsolainen. 
Raamiksen päät-
teeksi tietokil-
pailu, joka takaa 
pitkän pinnan. 
Leirin pienin mies 
vastasi yllättäen 
hyvin vaikeaan 
kysymykseen täy-
sin oikein.

Roihuvuoren seurakunnan lasten ja nuorten toiminnan ydin on REKKU = Rakkaus, 
evankeliumi ja Kasvu. Yritämme näyttää sen sanoissa ja teoissa!

La klo 21.30 on isosten vetämä iltahartaus. Nuoret kertovat, mitä usko heille merkitsee, ja miten se auttaa elämässä.

La klo 13.30 askarrellaan monia eri jut-
tuja Maakin kanssa.

Vapaa-aikana pelataan pelejä.

Ajokortitto-
mat nuoret 
miehet hake-
vat tuntu-
maa autoi-
luun.

Normaalit 
kuvat ovat 

tylsiä. Irvis-
tys ovat näi-

den mies-
ten perus-

ilme.

Armeija on kuulemma miestenkoulu, mutta tulevien miesten koulu on POIKALEIRI! Teksti ja kuvat: nuorisotyönohjaaja Marko Anttila

Leirinvetäjä 
Maaki oli ainut 
vetäjä, jonka 
hymy ei hyyty-
nyt missään vai-
heessa.

10 kysymystä 
 nuorelle
1. Mikä kirjan hahmo kuvailee si-
nua parhaiten?
Monet sanovat, että olen kuin Na-
su, mutta itse koen olevani enemmän 
kuin Tiikeri.
2. Kuka olet ja mistä tulet? 
Olen Ilmo Liimatta, 17 vuotta, asun 
Marjaniemessä ja opiskelen Itäkes-
kuksen lukiossa.
3. Hiihtolomalla…?
Luin ja rentouduin.
4. Kun kasvan isoksi, minusta tu-
lee…?
Iso! Hehheh. Haluaisin työskennellä 
politiikan tai lain parissa.
5. Mitä pääsiäisessä on upeinta ja 
miksi? 

Upeinta on ristin sovitustyö. Toki lu-
kiolaiselle lomakin tekee hyvää.
6. Kinder vai Mignon?
Mignon. Nougat on vain niin hyvää.
7. Kuinka monta sukupuolta kuta-
kin eläintä Mooses otti arkkiinsa? 
Mooseksella ei ollut tietääkseni ark-
kia.
8. Lempi tuoksuni?
Kevään ensimmäinen päivä.
9. Mitä sellaista kannat mukanasi 
jota et ikinä jätä kotiin?
Puhelin! Aina mukana!
10. Mikä on sinun kysymyksesi 
seuraavalle haastateltavalle?
Paras elokuva?

M
arko Anttila
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Heittonuotta

Paastonaika
10.3.  4. paastonajan sunnuntai
”Elämän leipä”
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10. Minnamari 
Helaseppä, Kari Laaksonen ja Hannele Filppula.
Gospelmessu Laajasalon kirkossa klo 12. 
Jaani Vilkkilä, Timo Pekka Kaskinen ja Tomi 
Kujansuu.

Keskiviikko 13.3.
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.

Sunnuntai 17.3.
Marian ilmestyspäivä ”Herran palvelijatar”
Marianpäivän perhemessu Roihuvuoren 
kirkossa klo 10. Kati Pitkänen, Timo Pekka 
Kaskinen, Hannele Filppula ja Lapsi- ja nuoriso-
kuoro Sonórus. Mukana seurakunnan nimikko-
lähetit Upu ja Jan-Eerik Leppänen.
Taizémessu Laajasalon kirkossa klo 12. Arja 
Vaulas, Anja Nurminen, Päivi Niva-Vilkko ja 
Chorus Marinus. Mukana seurakunnan nimik-
kolähetit Upu ja Jan-Eerik Leppänen.

Keskiviikko 20.3. 
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.

Palmusunnuntai 24.3.
"Kunnian kuninkaan alennustie"
Palmusunnuntain messu Roihuvuoren kir-
kossa klo 10. Anja Nurminen, Markus Ek ja Tomi 
Kujansuu.
Palmusunnuntain perhemessu Laajasalon 
kirkossa klo 12. Arja Vaulas, Markus Ek ja Päivi 
Niva-Vilkko. 
Lastenkirkko Tammenterho Tammisalon 
kirkossa klo 15. Anna-Mari ja Timo Pekka 
Kaskinen.

Hiljainen viikko
25.3. Hiljaisen viikon maanantai
"Jeesus Getsemanessa"
Vesper Roihuvuoren kirkossa klo 19.30. Timo 
Pekka Kaskinen, Kamarikuoro Cantiamo, joht. 
Hannele Filppula

27.3. Hiljaisen viikon keskiviikko
"Jeesus tuomitaan"
Soppakirkko Roihuvuoren kirkossa klo 13. 
Kati Pitkänen, Hannele Juvonen ja Hannele 
Filppula.
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa klo 18.

Kiirastorstai 28.3.
"Pyhä ehtoollinen"
Kiirastorstain ehtoollinen Roihuvuoren kir-
kossa klo 13. Anja Nurminen, Hannele Juvonen, 
Hannele Filppula ja Veijo Varpio, tenori.
Kiirastorstain ehtoollinen Laajasalon kir-
kossa klo 18. Arja Vaulas, Kari Laaksonen, Päivi 
Niva-Vilkko ja Chorus Marinuksen kvartetti. 
Lopuksi alttari puetaan mustaan.
Kiirastorstain ehtoollinen ja jalkojenpesu 
Tammisalon kirkossa klo 19. Kati Pitkänen, Anja 
Nurminen ja Tomi Kujansuu.
Kiirastorstain ehtoollinen Roihuvuoren kir-
kossa klo 19. Timo Pekka Kaskinen, Minnamari 
Helaseppä, Hannele Filppula ja Anna-Maija 
Perttunen, sopraano. Lopuksi alttari puetaan 
mustaan.

Pitkäperjantai 29.3.
"Jumalan Karitsa"
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
Roihuvuoren kirkossa klo 10. Markus Ek, 
Hannele Filppula ja Kamarikuoro Cantiamo.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
Laajasalon kirkossa klo 12. Markus Ek, Päivi 
Niva-Vilkko ja Miesyhtye. 

n Pääsiäispuutarha Laajasalon kirkolla 20.3. alkaen ja 
 Roihuvuoren kirkolla palmusunnuntaista 24.3. alkaen.

Kaste-, vihki- ja hautausvaraukset 
p. 09 2340 5702. 
Muut tilavaraukset p. 09 2340 5715. 
Seurakuntatoimisto (Tulisuontie 2) 
avoinna ma ja ti klo 10–13, ke klo 14–17.30,  
to ja pe 9–12, p. 09 2340 5700,  
roihuvuori.srk@evl.fi. 

Roihuvuoren kirkko
Tulisuontie 2, p. 09 2340 5700. 
Pappi tavattavissa srk-toimistossa 
ma klo 10–13, ke 14–17.30 ja pe klo 9–12. 
Diakoniatyön vastaanotot: ajanvaraus 
ma soittamalla klo 11–12 p. 09 2340 5758,  
ti klo 9–10 käymällä paikan päällä. 

Laajasalon kirkko
Reposalmentie 13, p. 09 2340 5757.
Pappi tavattavissa ti klo 10–13 ja to klo 9–12.
Diakoniatyön vastaanotto ma klo 9–11 
p. 09 2340 5768. 

Tammisalon kirkko
Väylänrinne 1, p. 09 2340 5790.

Laajaranta
Humalniementie 15, p. 09 2340 5770.

Marjaniemen seurakuntakoti
Vanamotie 13, p. 09 2340 5715.

www. helsinginseurakunnat.fi/ roihuvuori

Käy  
peukuttamassa 
seurakunnan  
sivuja 
facebookissa! 

Pääsiäis- 
myyjäiset
lauantaina 23.3. klo 11–14 
Laajasalon kirkolla

Kahvia, pannaria, hirvikeittoa  
ja arpajaiset.

Myynnissä käsitöitä,  
pääsiäisvitsoja ja leivonnaisia.

Tuotto lähetystyölle.

Yhteystietoja

Pääsiäinen
Pääsiäisyö 30.3.
"Kristus on voittanut kuoleman"
Pääsiäisyön rukoushetki Tammisalon kir-
kossa klo 22. Markus Ek ja Laura Juvonen: 
Tammisalon kirkolta kulkue Roihuvuoren kir-
kon yömessuun. 
Pääsiäisyön messu Roihuvuoren kirkossa klo 
23. Elämme yhdessä pääsiäisen tapahtumia pit-
käperjantain surusta pääsiäisaamun riemuun. 
Anja Nurminen, Markus Ek,  Hannele Filppula, 
Tomi Kujansuu ja Kamarikuoro Cantiamo.

Pääsiäispäivä 31.3.
"Kristus on ylösnoussut!"
Pääsiäispäivän perhemessu Roihuvuoren 
kirkossa klo 10. Minnamari Helaseppä, Kati 
Pitkänen, Hannele Filppula ja Kamarikuoro 
Cantiamo. Messun jälkeen pääsiäismunien et-
sintää.
Pääsiäispäivän messu Laajasalon kirkossa 
klo 12. Kari Laaksonen, Jaani Vilkkilä, Päivi Niva-
Vilkko ja Chorus Marinus.

2. pääsiäispäivä 1.4.
"Ylösnousseen kohtaaminen"
Toisen pääsiäispäivän messu Roihuvuoren 
kirkossa klo 10. Kati Pitkänen ja Tomi Kujansuu. 
Toisen pääsiäispäivän sanajumalanpalve-
lus Laajasalon kirkossa klo 12. Jaani Vilkkilä ja 
Tomi Kujansuu. 

RUKOUSHETKIÄ
Keskipäivän rukoushetki Laajasalon kir-
kolla torstaisin klo 12. Roihuvuoren kirkon 
kappelissa rukoushetki tiistaisin klo 12.30. 
Aamurukoilijat Laajasalon kirkolla keski-
viikkoaamuisin klo 6.30–7.30.
Sanan ja rukouksen illat Laajasalon kir-
kolla kerran kuukaudessa sunnuntai-iltai-
sin klo 18. Illoissa Ylistyskuoro ja esirukous-
mahdollisuus. 17.3. Kun rukoukseen ei vas-
tata? 21.4. Muukalaiset keskuudessamme, 
vieraana Anita Dinu ja Kotiuttamistiimi 
ry:stä Pirjo Hongisto. 19.5. Rukousilta, vie-
raana pastori Seppo Juntunen.
Rukous- ja ylistysillat Roihuvuoren kir-
kon kappelissa joka toinen tiistai klo 18. 
Mukana Sirkka Mykrä. Maaliskuun illat: 
12.3. ja 26.3.

Daniel Brecher  
vierailee  
Laajasalon kirkolla 
Tänä keväänä Laajasalon kirkolla pide-
tään kaksi Daniel Brecherin ”Juutalaisin 
silmin”-luentoa. Luennot täydentävät kir-
kolla jo tutuksi tulleita torstai-illan raa-
mattuluentoja. Niissä syvennytään Daniel 
Brecherin asiantuntevalla ja havainnollisel-
la opastuksella Raamattuun. Luentojen ai-
kana kuulijalle muodostuu hyvin aito ja ko-
konaisvaltainen käsitys Raamatun maail-
masta ja tavoista.

FM Daniel Brecher on judaistiikan tutki-
ja. Hän on Jeesukseen uskova, messiaaninen 
Israelin syntyperäinen juutalainen. Breche-
riä pidetään kokeneena ja innostavana luen-
noitsijana. Hän on Raamatun tutkija, joka 
on toiminut myös opettajana, kielenkään-
täjänä ja kirjailijana. Suomessa Brecher on 
asunut 21 vuotta.

"Juutalaisin silmin" –luennot Laajasalon 
kirkolla 4. ja 18.4. klo 18.

Kirkon kuvapankki/ Henna Aaltonen
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Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057
pirjo.teva@
kotimaa.fi 

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.
Ilmoittaja,Ilmoittaja,

Kompassi
Mihin suunnistaa?

Akvarelleja  
läheltä ja kaukaa
Laajasalon kirkolla on maaliskuun 
ajan esillä Marjatta Tolosen Mai-
seman valo -taidenäyttely. Etelän 
valoa näyttelyssä edustavat Italian 
Marcessa ja Ranskan Provencessa 
syntyneet maisemat. Pohjoisen valo 
taas tulee hyvin esiin akvarelleista, 
jotka on maalattu Helsingin seudun 
kartanoiden pihapiireissä.

Marjatta Tolonen on laajasalolai-
nen kuvataiteilija. Hän on Vantaan 
lukion kuvataiteen opettajan viras-
ta eläkkeelle jäätyään pitänyt lukui-
sia gallerianäyttelyitä Helsingissä ja 
osallistunut Suomen taiteen ulko-
maalaisiin näyttelyihin. 

Maiseman valo -näyttelyyn voi 
tutustua Aulakahvion aukioloaikoi-
na ma–pe klo 10–14 sekä tilaisuuk-
sien yhteydessä.

Lectio divina 
-raamatturyhmä  
Laajasalon kirkolla
Lectio divina on raamatunlukutapa, 
jossa Raamatun äärellä ollaan luki-
en (lectio), mietiskellen (meditaatio), 
rukoillen (oraatio) ja katsellen (kon-
templaatio). Jumala puhuu Sanansa 
kautta, minä kuuntelen ja vastaan. 
Kukin ryhmäläinen käy oman pro-
sessinsa itsensä ja Jumalansa kans-
sa. Koettua jaetaan yhdessä vain ly-
hyesti ja rajoitetusti.

Ryhmä kokoontuu neljä kertaa 
Laajasalon kirkolla torstaisin klo 18–
19.30. 14.3. 21.3. sekä 2.5. ja 16.5. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset pasto-
ri Arja Vaulas p. 050 5968 858, arja.
vaulas@evl.fi

Kirkko – näe  
metsä puilta?
Laajarannassa ollaan käynnistä-
mässä uutta toimintaa tiistai-il-
taisin klo 18–20 nuorille aikuisille. 
Illat sopivat 18+-vuotiaille tai sen 
ikäiseksi itsesi tuntevalle. Luvassa 
keskustelua, iltapalaa, yhdessäoloa 
ja hartaus. Tied. Jaani Vilkkilä.p. 09 
2340 5766.

Laajasalon 
oma välittäjä

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

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

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

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

hyvät myyntitulokset,
tyytyväiset asiakkaat

Jalkahoito
Kasvohoito
Käsihoito

Tällä kupongilla  
tutustumistarjous  

-20 %. 

Tarjous on voimassa  
huhtikuun loppuun.

Roihuvuorentie 30
Helsinki

puh. 09 759 3898
www.maritaluostarinen.fi

Kauneushoitola
Marita Luostarinen

SKY-dipl.kosmetologi

Kevään Perheleiri  
26.–28.4. Vihdissä 
Perheleirillä on ohjelmaa koko perheelle: ulkoilua, saunomista, harta-
ushetkiä ja muuta ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Leiripaikka on Vihdin 
Nuottakodossa. 

Leirimaksu sisältää täysihoidon, bussikuljetuksen ja ohjelman. 
Leirimaksu: aikuiset 40 €, lapset alle 5 v. ilmaiseksi, lapset yli 5 v. 10 €, 
ja kolmannesta lapsesta alkaen 5 €. Leirille valituille lähetetään kirje, 
josta selviää tarkemmat tiedot. 

Tiedustelut diakonityöntekijä Eea Korhonen, puh. 09 2340 5728. 
Leirillä ovat mukana myös diakoniatyöntekijä Kaisa Moilanen, sekä 
seurakuntamme isosia. 

Leirille voi ilmoittautua 12.3.–28.3. välisenä aikana netissä tai lomak-
keella. Lomakkeita saa osoitteesta (www.helsinginseurakun- 
nat.fi/roihuvuori), sekä Roihuvuoren ja Laajasalon kirkoilta. 

Tyttöjen ja  
äitien kevätretki la 20.4. 
Mikaelin ja Roihuvuoren seurakuntien yhteinen retkipäivä 7–14-vuotiaille 

tytöille ja heidän läheisille naispuolisille aikuisille. Retkikohteena on 

Kylpylähotelli Päiväkumpu Karjalohjalla. Lähtö Mikaelin kirkolta klo 10  

ja Roihuvuoren kirkolta n. klo 10.15 ja paluu Roihuvuoreen n klo 16.45  

ja Mikaelin kirkolle n. klo 17.

Hinta aikuiset 30 e ja lapset (7–14-vuotiaat) 20 euroa.  

Hinta sisältää buffetlounaan ja sisäänpääsyn kylpylään.  

Tiedustelut: Saila Lavonen, p. 050 353 79790, saila.lavonen@evl.fi.

Tulossa
n Huhtikuussa Kambodzha-ilta 
torstaina 25.4. klo 18 Laajasalon kir-
kossa ja Maailmojen messu Matte-
uksen kirkolla 9.5. klo 12.

n Varaslähtö vappuun Laajasalon 
kirkolla tiistaina 30.4. klo 11–14 ja 
Musiikkipitoinen vapputapahtu-
ma 1.5. klo 12–15 Roihuvuoren kir-
kolla.

n Toukokuussa Roihuvuoren kir-
kolla pidetään kaksi perheneuvo-
ja Pekka Vaaramon parisuhdeiltaa. 
Tiistai- iltojen aiheina Arjen rakka-
us (7.5. klo 18) ja Iloa parisuhteeseen 
(14.5. klo 18).

M
arko Anttila

Tuula Hakkarainen

Ari Vitikainen
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Innokas jalkapalloilija johtaa  
Keskitalven musiikkia -festivaalia
Kuka olet? 
– Olen John Emanuelsson, synty-
nyt Bombayssa, Intiassa. Puolitois-
tavuotiaana minut adoptoitiin Ruot-
siin. Aloitin viulunsoiton nelivuoti-
aana yhdessä setäni kanssa. Setäni 
oli viulisti ja kirkkomuusikko. Olen 
myös innokas jalkapallonpelaaja 
ja treenaan kolme kertaa viikossa 
HIFK 4:ssä. 

Mikä oli sinun kotikirkkosi lapse-
na? 
– Se oli Immanuelinkirkko Borå-
sissa, Ruotsissa. Se näyttää suunnil-
leen samanlaiselta kuin Roihuvuo-
ren punatiilikirkko. 

Mikä on sinulle läheisin kirkko ny-
kyään, miksi?
– Lauttasaaren kirkko, koska se nä-
kyy parvekkeeltani :-)

Miksi haluat pitää konserttisi juu-
ri Roihuvuoren kirkossa? 
– Minulla on hyvä yhteistyö Han-
nele Filppulan kanssa. Roihuvuoren 
kirkossa on myös loistava akustiik-
ka ja sinne yleisön on helppo tulla. 

Miten tunnet Itä-Helsingin?
– Olen toiminut 7 vuotta musii-
kinopettajana Puotilan ylä-asteella 
ja Vuosaaren ala-asteella. Lukuis-
ten oppilaitteni kautta olen oppinut 
tuntemaan Itä-Helsingin erityisen 
ilmapiirin: lämmin ja inhimillinen, 
mutta myös realistinen ja suora.

Mitä musiikkifestivaali ”Keskital-
ven musiikkia Itä-Helsingistä” tar-
joaa kuulijalleen?

– Toivottavasti korkeatasoisen mu-
siikillisen elämyksen. Musiikki on 
parhaimmillaan “livenä”, ihmisel-
tä ihmiselle, tunteita ilman sano-
ja. Hienoa on se, että jokainen voi 
kokea musiikin juuri omalla taval-
laan. 

Keitä ovat Vapauden veljet? 
– Mieskuoro Vapauden veljet on 
perustettu 1905. Perustajat olivat 
Handelsgilletissä, Ullanlinnassa, 
kokoontuvia kauppiaita, jotka lau-
loivat ruotsiksi. Se oli siihen aikaan 
”kielletty” kieli. Ensimmäinen vi-
rallinen esiintyminen oli Runeber-
gin syntymäpäivänä 5. helmikuuta 
1905, ja siitä on tullut kuoron vuo-
sipäivä. Yli sadan vuoden ajan kuo-
ro on esiintynyt Runebergin patsaan 
edessä Esplanadin puistossa ja lau-
lanut laulut: ”Lähde”, ”Suomen lau-
lu” ja ”Maamme”. 

Mitä odotat musiikkifestivaalilta?
– Toivon, että kaikki esiintyjät vie-
vät eteenpäin festivaalin tunnelmaa. 
Toivon myös. että kuulijat saisivat 
musiikkielämyksen, joka kantaa ar-
keen.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia 
Sinulla on?
– Oi, minulla on paljon suunnitel-
mia… esimerkiksi kesäkuun lopus-
sa vien kuoroni Nordsjö sångkö-
rin Roomaan, missä saamme pitää 
konsertin kansainvälisillä kuorofes-
tivaaleilla.

Mitä pääsiäinen Sinulle merkitsee? 
– Paras tapa kuvata pääsiäisen mer-
kitystä minulle on kuunnella J.S. 
Bachin Johannespassiota. Siinä on 
kaikki.

Kiikari

Moni on joskus osallistunut myös 
jonkinlaiselle pyhiinvaellukselle esi-
merkiksi Santiago de Compostelan 
reittiä pitkin tai liittynyt kotiseura-
kuntansa pienemmälle joulu- tai 
pääsiäisvaellukselle. 

Tänäkin vuonna Roihuvuoren 
seurakunnassa järjestetään pääsi-
äisyönä vaellus Tammisalon kir-

kolta Roihuvuoren kirkolle. Vaellus 
alkaa Tammisalo kirkolla klo 22 
pidettävän hartaushetken jälkeen 
ja päättyy Roihuvuoren kirkon pää-
siäisyön messuun, joka alkaa klo 
23. Messun jälkeen seurakuntasa-
lissa on tarjoilua ja yhdessäoloa. 
Olet sydämellisesti tervetullut 
mukaan! 

Kävelyretkellä Laajarantaan
Viime syksynä seurakuntalaisilta 
kerättiin uusia tuoreita toimintai-
deoita. Millaisia voisivat olla tapah-
tumat, jotka toteutuisivat vaikkapa 
kirkon seinien ulkopuolella, ja joi-
ta voisivat tarvittaessa vetää muut-
kin kuin kuin työntekijät? Kyselyn 
tuloksena syntyi ajatus järjestää ai-
nakin muutaman kerran vuodes-
sa kävelyretkiä joihinkin kiinnos-
taviin kohteisiin. Ensimmäinen kä-
velyretki alkoi laskiaissunnuntaina 
Roihuvuoren kirkolta messun ja lä-
hetyslounaan jälkeen Laajarantaan. 
Mukaan reippailemaan lähti seitse-
män tarpojaa. 

Monille Laajaranta on tuttu las-
ten- ja nuorten toiminnan tai eri-
laisten perhejuhlien viettopaikka-
na. Tällä kertaa retken kohteena oli 
kuitenkin Laajarannan ulkoteras-
si, jonne suntio Pekka Keränen oli 
kattanut maistuvat kahvit ja gril-

Kuorokonsertti su 10.3. klo 18 
Roihuvuoren kirkossa. Kamarikuoro 
Cantiamo, joht. Hannele Filppula, 
uruissa Evi Kant. Ohjelmistossa mm. 
Gounod, Bruckner, Führer. Kolehti 
kuoron toiminnan tukemiseksi.

Kuorokonsertti to 14.3.klo 19 
Roihuvuoren kirkossa. Mieskuoro 
Muntra Musikanter. Vapaa pääsy. 
Kolehti cembalorahastoon.

KESKITALvEN MUSIIKKIA 
Itä-Helsingissä 16.–17.3. 
Roihuvuoren kirkossa. Yhteinen 
ohjelmavihko 10 €. Taiteellinen 
johtaja John Emanuelsson

La 16.3. klo 16 Mieskuoro 
vapauden veljet/ Manskören 
Frihetsbröderna, johtaa John 
Emanuelsson. Ohjelmistossa 
Peterson-Berger, Holmqvist, 
Söderman ja Geneé.

Su 17.3 klo 16 Kirkkonummen 
Kamariorkesteri johtaa Klaus 
Mäkelä. solistit: Mari Kunnari 
huilu, John Emanuelsson viu-
lu. Ohjelmistossa: Vivaldi, W.A 
Mozart ja Peteris Vasks.

Konserttien väliajalla kahvitus 
lähetystyön hyväksi. 

Kielin, palkein, koskettimin – kon-
sertti su 24.3. klo 18 Roihuvuoren 
kirkossa. Sibelius. Soile Tolvanen, 
piano ja Sami Majamäki, harmonik-
ka. 

Hiljaisen viikon vesper ma 25.3. 
klo 19.30 Roihuvuoren kirkos-
sa. Musiikkipitoinen hartaushet-
ki. Kamarikuoro Cantiamo, joht. 
Hannele Filppula.

Konsertit

Yhteisvastuukonsertti su 7.4. klo 
18 Laajasalon kirkossa. Könsikkäät. 
Kahvitarjoilu Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Ohjelma 10 euroa, tuotto 
keräykseen.

Pergolesin Stabat Mater ti 9.4. 
klo 19 Roihuvuoren kirkossa.
Kaksi solistia, urkuri ja jousikvartet-
ti Konservatorion ja Metropolian 
vanhan musiikin opiskelijoita Timo 
Junturan johdolla. 

vanhan musiikin konsertti to 11.4. 
klo 19 Laajasalon kirkossa.  
Helsingin Konservatorion ja 
Metropolian oppilaat esiintyvät 
opettaja Timo Junturan johdolla. 

Jubilate Deo – laulakaa riemuin! 
su 14.4. klo 18 Laajasalon kirkossa. 
Kärkölän kirkkokuoro, joht. Kirsi 
Skantz-Viljakainen, Chorus Marinus, 
joht. Päivi Niva-Vilkko, Miesyhtye, 
joht. Heikki Varis ja Jaana Laasonen, 
huilu. Kolehti kuorojen toiminnan 
tukemiseksi.

Konsertteihin on vapaa pääsy.

Yhteislaulua 
virsi vitosella ke 10.4. klo 17 
Laajasalon kirkossa ja su 21.4. 
klo 15 Roihuvuoren kirkossa.
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi yh-
teislaulutilaisuus. Virsitoive vitosen. 
Kahvitarjoilun tuotto keräyksen hy-
väksi.

 Könsikkäät.

lannut herkulliset makkarat. Raik-
kaassa ulkoilmassa tehdyn kävelyn 
jälkeen oli mukavaa istahtaa pen-
kille ja nauttia kupponen kuumaa, 
samalla kun silmien edessä avau-
tui kaunis luminen rantamaisema. 

Tapahtuma oli myös osa helmi-
kuuna alussa alkanutta Yhteisvas-
tuukeräystä. 

Kysyimme kävelyretkelle osallis-
tuneilta, mitä merkitystä sillä on, et-
tä nimenomaan seurakunta järjes-
tää tällaisen tapahtuman. 

– Voi, kyllä se tuo tapahtumal-
le lisäarvoa, että kyseessä on seura-
kunnan tapahtuma! Porukka on tut-
tua ja jo siksikin tulee lähdettyä mu-
kaan, vastaa Pirkko Paukkunen.

– Kävelyn voi halutessaan miel-
tää rukouskävelyksi tai sen aika-
na voi keskustella vaikkapa päivän 
saarnasta, pohtii puolestaan Marja 
Heimala-Pelkonen. 

Myös perillä odottaneet kah-
vit saivat kävelijöiltä varauksetonta 
kiitosta. Kahvittelun lomassa Pek-
ka Keränen kertoi osallistujille mie-
lenkiintoisia tarinoita Laajarannan 
monivaiheisesta historiasta. 

Yhdessä myös heitettiin ideoita 
seuraaviksi kävelykohteiksi. Kan-

natusta saivat ainakin ajatukset 
kävelyn suuntautumisesta lähitu-
levaisuudessa Marjaniemen seura-
kuntakotiin, Herttoniemen karta-
non puistoon, Viikin lahden mai-
semiin, Roihuvuoren kirkolta ran-
toja pitkin Aino Actén huvilalle 
ja sieltä Hevossalmeen päin sekä 

reippailu Laajasalon kirkolta koh-
ti Reposalmea. Myös vaellukset jo-
honkin naapuriseurakunnan koh-
teeseen herättivät kovasti kiinnos-
tusta. 

Minnamari Helaseppä 
pastori

Monipuolinen muusikko John Emanuelsson kuuntelee pääsiäisenä Bachin Johan-
nespassiota.

Tuula Hakkarainen




