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Tervetuloa yhteyteen
Kristillisyys on ytimeltään uskoa Jeesukseen ja hänen seu-

raamistaan. Se on sitä, että rakastetaan Jumalaa yli kaiken 

ja lähimmäistä niin kuin itseä. Se on sitä, että mietitään eri 

tilanteissa, mitä Jeesus tekisi, ja kohdellaan lähimmäisiä 

niin kuin toivottaisiin itseä kohdeltavan. Kristikunnan histo-

ria ja nykypäivä näyttäisivät kauniimmalta, jos nämä periaat-

teet eivät olisi välillä päässeet kohtalokkaasti unohtumaan. 

Toisaalta kristillisyyteen ei kuulu juuttua masentuneena 

miettimään sitä, mikä on mennyt pieleen omassa elämäs-

sä tai kirkon historiassa. Kristinuskon ytimestä löytyy en-

nen kaikkea armo. Se tarkoittaa sitä, että tilin tekemisen 

jälkeen luotetaan Jumalan anteeksiantamiseen ja noustaan 

jatkamaan matkaa. Kristitty ei ole täydellinen vaan armah-

dettu. Eikä usko ole tietämistä. Enemmän se on totuudel-

lisuuteen sitoutumista, luottamusta, rohkaisemista, iloa ja 

toivon kannattelua.

MarKuKsen evanKeliuMissa kerrotaan, kuinka Jeesus erään 

kerran kohtasi kuuron ja mykän miehen. Jeesus laittoi sor-

mensa miehen korviin ja kosketti tämän kieltä. Sitten hän 

sanoi, aukene, ja mies parani. Jeesuksen mukana kuuron 

miehen luokse tuli paljon väkeä. 

Väkijoukon yllätykseksi Jeesus kosketti miehen elämän 

onnettomuuden lähdettä, hänen kuuroja korviaan ja kiel-

tään. Kosketus saattoi olla miehen kohdalla ensimmäinen 

moniin vuosiin. 

Koskettamalla lempeästi kuuron miehen onnettomuu-

den lähdettä Jeesus antoi tämän kokea sisäisen elpymisen 

ennen fyysistä paranemista. Sellaista oli Jeesuksen toimin-

ta. Hän oli ”kipujen mies ja sairauden tuttava”, hän antoi ih-

misarvon niillekin, jotka muut jättivät ulkopuolelle.

seuraKunnassa ei kenenkään kuulu olla ulkopuolinen. Tä-

mä Kiikari on kädenojennus sinulle: olet tervetullut rakenta-

maan tätä seurakuntaa omana itsenäsi, omalla elämänko-

kemuksellasi. Olet tervetullut yhteyteen.

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja
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Roihuvuoren
seurakunnan lehti

Roihuvuoren seurakun-
ta sai ainutlaatuisen mah-
dollisuuden kutsua  seu-
rakuntaamme muuttanei-
ta henkilöitä tutustumaan 
seurakunnan toimintaan, 
työntekijöihin ja sen ihas-
tuttavaan merelliseen alu-
eeseen. Laivayrittäjä Esa 
Vainio halusi tarjota  yh-
den laivoistaan tähän tar-
koitukseen elokuun toise-
na sunnuntaina.  

Sun Lines/MS EMMA täyttyi 
iloisesta seurueesta ja monis-
ta lapsiperheistä; mukana oli 

myös paljon seurakunnan työnteki-
jöitä ja vapaaehtoisia. 

Laivan kapteenina oli vapaaeh-
toinen seurakuntalainen  Esa Vai-
nio perheensä tuella. Seurakunta-
työn  osuuden hoiti kirkkoherra Ti-
mo Pekka Kaskinen perheensä ja 
seurakunnan työntekijöiden avus-
tamana.

Risteilyvieraat saivat nauttia  
reittiselostuksesta sekä ihastutta-
vasta musiikista orkesterin soitta-
mana. Lapsille oli omaa ohjelmaa ja 
musiikkileikkejä. Myös Kirkkokissa 
oli paikalla.

Esa Vainio kertoi laivan ja yri-
tyksensä historiaa, perhe on toimi-
nut laivayrittäjinä jo 1980-luvun lo-
pusta lähtien. Yhtiön toinen perus-
taja, Esan äiti Hilkka, oli myös mu-
kana retkellä. 

Timo Pekka Kaskinen esitteli 
Roihuvuoren seurakunnan aluetta 

mereltä käsin ja kertoi seurakunnas-
ta.  Seurakunnan työntekijät kertoi-
vat seurakunnan toiminnasta ja va-
paaehtoiset esittäytyivät. 

Välillä risteilyllä laulettiin yh-
dessä ja seurusteltiin.  Kahvi, mehu 
ja sämpylät maistuivat hyvin luon-
non äärellä. 

Mitä tästä ajattelivat  
kutsuvieraat?

Sisarukset Leena ja Taina Partanen  
pitivät risteilyä hienona ideana ja 
pitivät kokemastaan kaikin puolin. 
Heidän mielestään on hienoa, että 
kirkko hakee uusia toimintatapoja.

Laajasalo on tuttu paikka kum-
mallekin, vaikka Tainan toinen koti 
on  osan vuodesta Sammatissa. Si-
sarukset tuumasivat, että voisivat 

osallistua seurakunnan maalausker-
hoon  tai lukupiiriin kirkolla, koska 
sekä maalaustaide että  kirjallisuus 
kiinnostavat. 

Laivan toisessa päässä istuivat 
Tapio Siren ja Janne Virta, jotka 
olivat uusia roihuvuorelaisia. Myös 
he nauttivat risteilystä ja iloisesta 
tunnelmasta. Heitä kiinnosti seura-
kunnan mahdollisuus lisätä ihmis-
ten välistä yhteisöllisyyttä: kum-
mallakin oli halu tehdä jotain va-
paaehtoistyön piirissä.  Risteilyä he 
pitivät hyvänä tapana saada ihmisiä 
yhteen. 

Risteilyaika meni nopeasti ja iloi-
nen joukko palautui rantaan kiitolli-
sena ainutlaatuisesta kokemuksesta. 
Kiitos järjestäjille!

Varpu Välimaa

Kutsu laineille elokuun 
aurinkoisena sunnuntaina

Tapio Siren ja Janne Virta vastasivat seurakunnan kutsuun.

Kirkkokissa viihdytti lapsia laivalla.
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Suomessa on vanhastaan vahva 
talkooperinne, jota vapaaehtois-
työ jatkaa.  Mutta mitä sana va-
paaehtoinen merkitsee? 
Wikipedia määrittelee vapaaehtoi-
suuden: ”Vapaaehtoistyö on yksit-
täisten ihmisten tai yhteisöjen hy-
väksi tehtyä toimintaa, josta ei saa 
rahallista korvausta eli palkkaa. Si-
tä tehdään omasta vapaasta tahdos-
ta, ilman pakkoa.” 

Uskaltaisitko mukaan? 
Moni on varmaan joskus ajatel-
lut, että jokin vapaaehtoistoimin-
ta voisi olla mukavaa ja kiinnosta-
vaa. Kiireessä ei vain ole tullut läh-
dettyä mukaan ja voihan myös olla, 
ettei sitä oikein uskallakaan. Monet 
kysymykset askarruttavat.
Kelpaanko? Osaisinko oikeasti? 

Innokkuus
Vapaaehtoisuus edellyttää uteliai-
suutta tai sitten innokkuutta osal-
listua johonkin yhteiseen tehtä-
vään. Vapaaehtoisena ei tarvitse ol-
la kuin itse valitsemissaan tehtävis-
sä tai asioissa. 

Sitoutuakin saa
Vaikka vapaaehtoinen on aina va-
paa, niin ripaus sitoutumista ei ole 
pahitteeksi. Vapaaehtoistyössä löy-
tyy kertahommia, mutta myös mo-
nia sellaisia, joiden toteuttamista 
edesauttaa sitoutuminen ainakin 
joksikin aikaa. Niitä ovat esimer-
kiksi lähimmäispalvelu ja vanhus-
ten luona vierailu.

Osaaminen kunniaan vai uutta 
oppimaan?
Kaikilla meillä on taitoja, joita voim-
me käyttää myös muiden hyödyksi. 
Vapaaehtoistyöstä voimme saada 
virikkeitä ja löytää jopa uusia puo-
lia itsestämme. Uuden oppiminen 
ja uusien alueiden ”valloittaminen” 
voimaannuttavaa ja niistä saa uut-
ta energiaa. 

Luottamus
Luottamusta tarvitaan vapaaehtois-
työssäkin. On luotettava omiin ky-
kyihin ja taitoihin, vapaaehtoistyön 
tärkeyteen ja toisiin ihmisiin. On 
myös oletettava, että luottamus on 
molemminpuolista.  

Ainako valmis?
Vapaaehtoistyötä voi tehdä niillä 
alueilla, joista on itse kiinnostunut. 
Kaikkeen ei tarvitse suostua. Kiel-
täytyä saa ja pitääkin kieltäytyä, sillä 
vapaaehtoistehtäviä ei ole tarkoitet-
tu kenenkään uuvuttamiseksi. 

Mitä saan palkkaksi?
Vapaaehtoistyöstä ei palkkapäivänä 
tiliä tule, mutta silti siitä voi naut-
tia koko kuukauden. Plussasaldona-
on mielekästä tekemistä, hyvä mie-
li toisten avustamisesta, uusia ih-
miskontakteja, mahdollisesti jopa 
ystäviäkin. Vaikuttamaankin pää-
see samalla. Ja mistäpä paremman 
mielen saa kuin voi kokea olevansa 
hyödyksi. 

Liisi Myllykangas

Sinustako vapaaehtoinen
– vapaaehtoistyö puntarissa

Esa Vainio ja uudet väylät
Kolme vuotta sitten Esa 
Vainio koki elämänmuu-
toksen. Hän päätti ottaa 
selvää, mistä kristinuskos-
sa on kysymys.

Esa Vainio on stadilaisen yrit-
täjäsuvun vesa. Vuonna 1956 
hänen vanhempansa, vetu-

rinkuljettaja-isä ja yrittäjähenkinen 
äiti, ostivat taksiveneen. He järjesti-
vät pienimuotoisia ajeluja Helsingin 
edustalla. Isä sosiaalisena ihmisenä 
kertoi Helsingin nähtävyyksistä. Äi-
ti keitti matkustajille kahvia. 

Taksiveneen jälkeen hankittiin 
puuvene, jossa oli tilaa 50 asiak-
kaalle. Esa oli matkoilla mukana pie-
nestä pitäen ja auttoi silloin tällöin 
myös rahastajana. Veneenkuljetta-
jan pätevyyden hän hankki heti 18 
vuotta täytettyään. Tulijoita riitti, ja 
toiminimestä alkanut pienimuotoi-
nen yritystoiminta kasvoi nopeasti. 
Myöhemmin perustettiin Sun Lines 

Oy niminen yritys, jolla oli pian seit-
semän laivaa. 

Esasta leivottiin yrityksen toimi-
tusjohtaja, ”kun kaksi veljeäni eivät 
tahtoneet”, hän kertoo. Lähtö var-
masta leipätyöstä VR:n palvelukses-
sa ei ollut helppo, mutta yhtiö kas-
voi Esan johdolla nopeasti.  Suurim-
millaan Sun Lines konserni käsitti 
emoyhtiön lisäksi kolme tytäryri-
tystä sekä maissa ravintolan, jonka 
keittiö tuotti myös ateriat laivoihin. 

Työtä riitti, usein liikaakin. Esa 
koki joutuneensa oravanpyörään. 
Perhe-elämä kärsi ainaisesta pois-
saolosta kotona ja Esa koki tarvitse-
vansa elämäänsä muutoksen. Hel-
potukseksi ruotsalainen firma tar-
joutui ostamaan puolet yrityksestä. 
Esan yritykselle jäi vielä kaksi Suo-
menlinnaan liikennöivää lauttaa se-
kä Emma-alus jota käytetään erilai-
sissa viihdetilaisuuksissa.

Se, että Esan molemmilla pojilla 
Jannella ja Teemulla oli perämie-
hen ja konemestarin koulutus, hel-
potti Esan radikaalia ratkaisua jät-

tää perheyrityksen toimitusjohtajan 
tehtävät. Hän myös luopui omista-
juudesta. Jannesta tehtiin toimitus-
johtaja, Teemusta tekninen johtaja. 
Edelleen Esa auttaa poikiaan silloin 
kun apua tarvitaan.

– En ole katunut ratkaisuani päi-
vääkään. Koen, että tein oikein, ker-
too Esa, joka asuu Tammisalossa 
vaimonsa Soilen ja tyttärensä Su-
sannan kanssa.

Käänteentekevä alfa-kurssi
Suuret elämänmuutokset olivat 
Esalle myös hengellisen etsinnän 
aikaa. 

– En ole koskaan ollut ateisti. 
Rippikoulusta oli sydämeeni jää-
nyt uskon siemen, mutta käytän-
nössä olin ajautunut kauas uskos-
ta. Kolme vuotta sitten minulle tu-
li voimakas tarve ottaa selville, mis-
tä Jumalassa ja uskossa on kysymys. 
Lähdin liikkeelle aivan tyhjän pääl-
tä. Minua ajoi liikkeelle kaipuu, jos-
tain piti saada uskon sanaa.

Ummikkona Esa päättyi jumalan-

Esa Vainio haluaa etsiiä uusia väyliä 
seurakunnan rakentamiseksi.
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enpalvelukseen Helsingin Vapaakirk-
koon Annankadulla. Hänet otettiin 
siellä sydämellisesti vastaan. 

– Ihmisillä oli puvut päällä, mi-
nä tulin farkuissa. Teki mieli lähteä 
karkuun, mutta pappi ojensi kätensä.

– Eipä tästä ovesta ole viime ai-
koina uusia tullutkaan, hän totesi.

Käänteentekeväksi Esalle muo-
dostui alfa-kurssi. Siellä hän sai vas-
tauksen moniin kysymyksiinsä.

– Ilman tuota kurssia en tiedä, 
missä nyt olisin. Kurssilla oli mei-
dän vasta-alkajien lisäksi muka-
na seurakunnan vastuunkantajia, 
usein molemmat papitkin osallis-
tuivat kokoontumisiin. Kohtaami-
sissa oli hyvä henki. Kurssi päättyi 
yhteiseen saunailtaan.

Kurssin jälkeen alkoi uusi vaihe. 
Esa joutui kysymään, mihin suun-
taan hän lähtisi.

– En tahtonut kuitenkaan liittyä 
vapaakirkkoon ja mennä uudelleen 
kasteelle. Päätin lähteä katsomaan, 
mitä omassa kotiseurakunnassani 
tapahtuu.

Hän liittyi Roihuvuoren kirkolla 
kokoontuvaan Evästä elämään -raa-
matturyhmään, jota ohjasi Lauri 
Kopponen. 

– Vasta-alkajan  on helpompi 
tulla mukaan seurakuntaan pien-
ryhmän kautta. Kynnys osallistua 
jumalanpalvelukseen voi olla mo-
nille korkea, Esa Vainio uskoo.  

– Solussa ja pienemmässä ryhmäs-
sä voi kokea kuuluvansa joukkoon.

Hän käy miestenpiirissä, joka ko-
koontuu Tammisalon kirkolla. Siellä 
paneudutaan  syvälle Raamatun ky-
symyksiin. Nykyisin aihetta lähes-
tytään erilaisten teemojen kautta.

Esa Vainio sai myös kutsun Roi-
huvuoren aluetoimikuntaan. Siellä 
eri elämänaloja edustavat seurakun-
talaiset pohtivat käytännön toimen-
piteitä kotiseurakunnan hyväksi.

– Mietin miten uusia seurakun-

talaisia voisi kutsua mukaan seura-
kunnan elämään. Päätin laittaa li-
koon sen, mitä minulla on tarjotta-
vana, ja ehdotin laivaristeilyä Em-
ma-aluksellamme.

Risteilystä tuli menestys. Lähes 
200 uutta seurakuntalaista otti elo-
kuussa kutsun vastaan.

– Risteily syntyi yhteistyönä 
kirkkoherran, monien työntekijöi-
den ja maallikoiden kanssa.

Siinä oli yhdessä tekemisen mei-
ninkiä.

– Toivon, että ne, jotka olivat 
kutsutut mukaan, saivat siemenen 
sydämiinsä.

Esa toivoisi, että jatkossakin 
työntekijät ja seurakuntalaiset voi-
sivat toimia yhteyden hengessä, jot-
ta mahdollisimman moni voisi löy-
tää uskon ja tien seurakuntaan.

– Me ihmiset olemme työkalu-
ja, joita Jumala käyttää. Tuhannen 
taalan kysymys on, miten löydäm-
me väyliä, joiden kautta yhteys seu-
rakuntaan syntyy.

Anna-Mari Kaskinen

Esa Vainio 4-vuotiaana äitinsä sylissä perheen ensimmäisessä Kaiho-nimisessä 
veneessä. Esan vieressä Pasi, isä Kalervo ja Reijo. Kuva on vuodelta 1956.

Esa äitinsä Hilkan kanssa Korkeasaa-
ren lautassa, joka nykyään tunnetaan 
Emmana.
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Roihuvuoren kirkossa on 
odotettavissa 29. syys-
kuuta mielenkiintoinen 
konsertti. Pianisti Anne 
Kauppi esittää yhden  
lempisäveltäjänsä György 
Ligetin tuotantoa.

Anne Kaupin mielestä unkari-
laisen György Ligetin lahjak-
kuus on ylitse muiden. Soit-

tajan eteen 1900-luvun ”ehkä mer-
kittävin säveltäjä” osui lähes sattu-
malta; Kauppi etsi itselleen nuottien 
seasta jotain hyvää ja sieltä se pomp-
pasi: nerokas Ligeti. Samalla pianis-
ti oivalsi hänen säveltämänsä musii-
kin valtavan kauneuden. 

Juutalaista syntyperää oleva Li-
geti ei Kaupin mukaan vielä ole saa-
nut ansaitsemaansa arvostusta mu-
siikkimaailmassa, vaikka monet 
soittajat ovatkin ”hurahtaneet” hä-
neen. Kaupin mielestä Ligetin mu-
siikki on parasta Bachin jälkeen. 
Musiikin teoriaa ymmärtävät voi-
vat kuulla teoksissa viittauksia kaik-
kiin suurimpiin mestarisäveltäjiin. 
Säveltäjä on Kaupin mukaan harkin-
nut kaiken ja sävellykset ovat viimei-
seen sointuun asti huoliteltuja.

Ligetin, kuten myös muiden tai-
tavien säveltäjien, lahjakkuus on 

Kaupista ehdottomasti tullut Juma-
lalta – huolimatta siitä, uskoivatko 
säveltäjät itse Jumalaan vai eivät.  

Musiikki yllättää  
kauneudellaan 

Kaupin konserteissa kuulijat ovat 
niin liikuttuneet kuin iloinneetkin. 
Joistakin säveltäjän kappaleista vä-
littyy selvästi juutalaisuuden tuska 
ja Ligetin omat toisen maailmanso-
dan kokemukset sekä juutalaisten 
kansanmurhan. Toisia kappaleita 
Kauppi taas vertaa Chopinin Noc-
turnoon, joka hurmaa kauneudel-
laan. Myös Ligetin etydit saavat ih-
miset yllättymään musiikin kauneu-
desta. Yllättäen niistä löytyy myös 
selvä klassinen jazzrytmi, joka tuo 
konserttisaliin uudenlaisia rytmisiä 
elementtejä. Joissakin kohdin tun-
nelma on kuin sirkuksessa ja sävel-
lys ”on kuin pellemusiikkia”, joka saa 
lapset liikkeelle.

Ligeti oli itse loistava pianisti. 
Kauppi kokee, että hänelle säveltä-
jän musiikki on hyvin, hyvin vaati-
vaa ja sen esittäminen edellyttää ai-
van erityistä valmistautumista.

Pianisti Anne Kauppi harjoit-
telee konserttejaan varten tunti-
määrissä paljon, mutta tiivistahti-
nen soittaminen on vaatinut veron-
sa, eivätkä kädet kestä jatkuvaa ra-

situsta. Nykyään Kauppi harjoitte-
lee aamupäivän ja iltapäivisin hän 
”kävelee ja iloitsee Luojan luonnos-
ta”. Toisinaan hän ripustaa itseensä 
korin, jolla hän saa inspiroivat nuo-
tit kulkemaan mukanaan, ilman kä-
sien rasittumista. Etydit ovat osa hä-
nen elämäänsä, joista hän elää.  An-
ne Kaupilla on ”jatkuva, pakottava 
tarve soittaa. Suorastaan himo.”  

Johanna Luumi

Konsertti Roihuvuoren kirkossa 
su 29.9. klo 18 Konsertti 
Anne Kauppi, piano. Ohjelmassa 
Ligetin ja Chopinin etydejä.    
Ohjelma 10 €, vapaa pääsy

Anne Kaupin ohjelmistossa on  
György Ligetin (1923 – 2006) 18 ety-
diä pianolle.  Etydi on tietylle soit-
timelle sovitettu sävellys, joka vaa-
tii soittajaltaan erityistä teknistä tai-
turuutta. 

Parasta Bachin jälkeen

New Yorkissa 
opiskellut ja 
kansainvälistä 
mainetta niittänyt 
Anne Kauppi on 
saanut Chopin ja Ligeti 
-tulkinnoistaan hyviä 
arvosteluja kotimaan 
lisäksi myös Saksasta 
ja Ruotsista.

Kaveruutta yli sukupolvirajojen
Kun Anna-Liisa Mikkelä, 
74, ja Minda Haataja, 14, 
hoitavat parvekekukkia 
yhdessä, juteltavaa riittää. 
He ovat tutustuneet toi-
siinsa Roihuvuoren Puu-
tarhakaverit-toiminnan 
kautta.

Kun Anna-Liisaa kysyt-
tiin mukaan, hän tajusi heti 
hankkeen yhteiskunnallises-

ti niin merkittäväksi, että sen soisi 
leviävän koko maahan. 

− Nuori saa siinä kesätöitä, mut-
ta yhtä tärkeää on se, että hän oppii 
kirjaamaan työtuntinsa ja saa sillä 
tavalla tottumusta asioiden hoitoon. 

Minda näki keväällä Roihuvuo-
ren nuorisotalolla ilmoituksen, jos-
sa tarjottiin 14−17-vuotiaille nuoril-
le työtä ikäihmisten Puutarhakave-
reina.

– Tämä vaikutti heti minun ta-
paiselta jutulta, sillä tykkään jutus-
tella ihmisten kanssa.  Lisäksi täh-
tään peruskoulun jälkeen lähihoita-
jaopintoihin. Muutkin nuoret, jotka 
ovat tässä mukana, ovat kuulema-
ni mukaan tyytyväisiä puutarhaka-
veruuteen.

Anna-Liisa ja Minda istuttivat 
kesäkuussa Anna-Liisan parvek-
keelle verbenoita ja pelakuita se-
kä timjamia, ruohosipulia, stevi-
aa ja tomaattia. Kesän mittaan on 
kasteltu kasveja yhdessä ja seurat-
tu niiden kasvua. Tapaamiset jatku-
vat syksyllä.

Minda sanoo, että hänestä oli 
heti luontevaa jakaa Anna-Liisan 
kanssa henkilökohtaisiakin asioita. 
Vaikka molemmilla on perhettä lä-

hellä ja harrastuksia, he ovat iloisia 
uudesta kaveruudesta. 

− Olemme tulleet läheisiksi. Pu-
huttavaa riittää vaikka kuinka! he 
sanovat.

– Niin ja olen minä opastanut 
Mindaa esimerkiksi asuntosäästä-
misessä ja lainannut hänelle yhden 
lempikirjoistani. Olemme suunni-
telleet myös kahvilaan menoa, mut-

ta toistaiseksi on tullut aina este, 
Anna-Liisa kertoo.  

Toiminta liittyy Monen polven 
kasvutila -hankkeeseen, joka on 
Roihuvuoren nuorisotalon, moni-

puolisen palvelukeskuksen, Roi-
huvuoren Eläkkeensaajien sekä 
monen muun toimijan yhteistyö-
hanke sukupolvien välisen kuilun 
ehkäisemiseksi ja alueellisen hy-
vinvoinnin parantamiseksi. Hel-
singin kaupunki maksaa nuorten 
palkan.

Arvostusta  
vanhoja kohtaan

Roihuvuoren seurakunnan dia-
koniatyö on yksi Puutarhakaverien 
taustavoimista. Diakonissa Han-
nele Juvonen oli mukana etsimäs-
sä sellaisia seuraa kaipaavia vanhuk-
sia, joiden hän ajatteli sopivan nuor-
ten pariksi.

– Toiminnassa on hieno lähim-
mäisestä huolehtimisen näkökul-
ma. Minusta tärkeää on sekin, et-
tä nuoret oppivat arvostamaan van-
huksia, mikä pienentää sukupolvi-
en välistä kuilua. Vanhustyöhän ei 
ole tänä päivänä kovin trendikästä, 
hän toteaa.

− Kun mukaan lähteneet nuo-
ret kertovat kavereilleen kokemuk-
sistaan, siinä voi muillekin nuoril-
le tulla kipinää, että vanhojen kans-
sa voi tehdä yhteistyötä.  

 Hannele Juvonen oli myös pe-
rehdyttämässä nuoria vanhus-
ten hengellisen elämän kysymyk-
siin ja kertomassa heille diakonia-
työstä. 

– Hienoa, että hengellisyys otet-
tiin mukaan perehdytykseen, ihmi-
nenhän on kokonaisuus. Oli ihanaa 
saada olla mukana.

Eila Jaakola

Anna-Liisa Mikkelä (oik.) kertoo jännittäneensä etukäteen, millaisen puutarhakaveri-parin saa. Minda Haatajan kanssa he 
olivat kuitenkin nopeasti samalla aaltopituudella.
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Roihuvuori

Usko tai älä ! 
Haluatko mukaan löytöretkelle 
aikuiseen uskoon?
Roihuvuoren kirkolla aloittaa tiis-
taina 1. lokakuuta klo 18.30–20 syk-
syn 2013 ja kevään 2014 kokoontu-
va Usko tai älä –ryhmä. Kyseessä on 
uskon mysteeriä ja elämän suuria ja 
pieniä kysymyksiä kristillisessä viite-
kehyksessä käsittelevä pienryhmä, 
jossa on tarkoitus oppia tuntemaan 
kristillistä uskoa ja syventää omaa 
hengellistä elämää. 

Ryhmän toiminnan lähtökohtana 
ovat ryhmäläisten omat kysymyk-
set, joihin haetaan yhdessä vastauk-
sia luottamuksellisessa, toisia kunni-
oittavassa ja erilaiset mielipiteet sal-
livassa hengessä.

Jos Usko tai älä –ryhmä kiinnos-
taa, olet tervetullut mukaan, olit sit-
ten kastettu tai kastamaton, kir-
kon jäsen tai kirkkoon kuulumaton. 
Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 
kahden viikon välein. Ryhmän yhte-
ydessä on mahdollista suorittaa ai-
kuisrippikoulu.

Ryhmän ohjaajana toimii seurakun-
talainen Lauri Kopponen ja ryhmän 
pappina Anja Nurminen.

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

Syksyn satoa ja toritunnelmaa 
Syystori Roihuvuoren kirkolla torstaina 19.9. klo 16–18. Tarjolla tuttuun ta-
paan syksyn satoa, leivonnaisia, grillimakkaraa, arpoja yms.

Tapahtuman tuotolla tuetaan Eritrean tyttöjen koulunkäyntiä Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Syystori toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden 
kanssa.

Syyssäveliä, kuorolaulua  
ja pianomusiikin helmiä
n Syyskuussa
Syyssäveliä-konsertti sunnuntai-
na 22.9. klo 18 Laajasalon kirkossa. 
Ohjelmistossa hengellisiä laulu-
ja. Harri Ruskeepää, laulu ja Päivi 
Niva-Vilkko, säestys. Ohjelma 5 eu-
roa Tasaus-kampanjan hyväksi. Lue 
Harri Ruskeepään haastattelu s.7.

Hadjidakis-konsertti sunnuntaina 
22.9. klo 18 Roihuvuoren kirkossa. 
Trio Zorbas: Maaria Vannemaa, lau-
lu ja viulu, Victori  Vatanskaja, piano 
ja Kari Vannemaa, buzuki  ja huilu. 
Ohjelma 10 euroa. 

Pianokonsertti sunnuntaina 29.9. 
klo 18 Roihuvuoren kirkossa. Anne 
Kauppi, piano. Ohjelmassa Ligetin ja 
Chopinin etydejä. Ohjelma 10 €. Lue 
Anne Kaupin haastattelu sivulla 4.

n Lokakuussa
Pianokonsertti sunnuntaina 6.10. 
klo 18 Laajasalon kirkossa.  
Janne Maarala, piano. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10€

Nyt kiittäkää! On Herra hy-
vä –konsertti sunnuntaina 13.10. 
klo 18 Laajasalon kirkossa. Chorus 
Marinus ja kvartetti, joht. Päivi Niva-
Vilkko, Miesyhtye, joht.Heikki Varis, 
Marjukka Andersson, urut. Kolehti 
kuoron toiminnan tukemiseen. 

Siionin Kanteleet lauluseu-
rat sunnuntaina 13.10. klo 16 
Roihuvuoren kirkon seurakuntasalis-
sa. Järj. Evankelinen Lähetysyhdistys 
ELY ja Roihuvuoren seurakunta. 
Kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen.

n Marraskuussa
Kuorokonsertti lauantaina 2.11. 
klo 15 Roihuvuoren kirkossa. Eviva-
kuoro ja tukholmalainen naiskuoro 
SALT. Vapaa pääsy, kolehti cembalo-
rahaston hyväksi.

”Nouse, laulu, kaiu”- kon-
sertti sunnuntaina 3.11. klo 18 
Laajasalon kirkossa. Miesyhtye, joht. 
Heikki Varis, Päivi Niva-Vilkko, urut. 
Ohjelma 10 €. Lisää aiheesta si-
vulla 6.

Vanhan musiikin konsertti tiistai-
na 5.11. klo 19 Roihuvuoren kirkos-
sa. Metropolian ja Konservatorion 
vanhan musiikin opiskelijat Timo 
Junturan johdolla.

Konsertteihin on vapaa pääsy.

Pianisti Janne Maarala

Professori Géza Szilvay 
täyttää 70 vuotta
Géza Szilvay syntyi Buda-
pestissa, Unkarissa 13.9. 
1943. Kotimaassaan hän 
sai monipuolisen koulu-
tuksen. Musiikin ja mu-
siikkipedagokiikan lisäksi 
hän opiskeli oikeustiedet-
tä ja valtio-oppia.

Roihuvuorelaiset tuntevat Gé-
za Szilwayn Itä-Helsingin 
musiikkiopiston ansioitunee-

na ja uraauurtavana opettajana. Siinä 
tehtävässä hän aloitti vuonna 1971. 
Vuodesta 1984 vuoteen 2011 hän toi-
mi opiston rehtorina. Géza Szilway 
kehitti yhdessä vanhemman veljen-
sä Csaban kanssa värikieli-menetel-
män, jota on käytetty Helsingin Lap-
si-ja Juniorijousten kasvatuksessa. 
Menetelmä on kehitetty unkarilaisen 
Zoltán Kodályn periaatteiden poh-
jalta ja se on herättänyt paljon kan-

sainvälistä huomiota. Jousisoittajien 
riveistä on noussut lahjakkaita viulis-
teja kuten Réka Szilvay, Pekka Kuu-
sisto ja Janne Malmivaara.

Veljeksille on myönnetty Suo-
men Leijonan ritarikunnan kunnia-
merkki 1981, Suomen Valtion kult-
tuuripalkinto 1983, Unkarin valtion 

kunniamerkki 1990, Helsingin kau-
pungin kulttuuripalkinto 1995, Pro 
Musica-palkinto 1999 ja Kansain-
välinen Kodály-palkinto vuonna 
2007. Vuonna 2009 Géza Szilwaylle 
myönnettiin professorin arvonimi.

Kiikari

Läheinen yhteistyö jatkuu
Itä-Helsingin musiikkiopisto on perustettu vuonna 1964, ja 
se on toiminut hyvässä yhteistyössä Roihuvuoren seurakun-
nan kanssa. Kirkkoherra Väinö Karhumäen aikana musiikki-
opisto käytti Roihuvuoren seurakunnan tiloja. Edelleen seura-
kunta saa nauttia musiikkiopiston oppilaiden ja opettajien kor-
keatasoisista konserteista ja musiikkiesityksistä. Opiston en-
simmäisenä rehtorina toimi säveltäjä Ahti Sonninen (1913–
1984). 

Nykyiset tilat sijaitsevat Roihuvuoressa, kartanonpuistos-
sa, entisissä E-instituutin tiloissa. Opiston yhteydessä on toi-
minut musiikkiperuskoulu vuodesta 1999 lähtien.

Szilvayn veljesten kehittämä värikieli-
menetelmä on herättänyt paljon kan-
sainvälistä huomiota.

Itä-Helsingin musiikkiopisto on tehnyt yhteistyötä Roihuvuoren seurakunnan 
kanssa. Kuvassa Senny Herler ja Géza Szilvay.
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Lapsityön  
uutisia
Pastori Kati Pitkänen on siirtynyt 
syyskuun alussa Pakilan seurakun-
nan palvelukseen. Kati on työsken-
nellyt Roihuvuoressa vuodesta 2009 
lähtien ensin nuorisotyössä ja sitten 
lapsi- ja perhetyössä. Kiitämme Ka-
tia kuluneista vuosista!

Pastori Minnamari Helaseppä 
on siirtynyt hoitamaan Roihuvuo-
ren alueen lapsityön papin tehtäviä. 
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Laulua ja  
kuoroja kaikenikäisille
n Maanantaisin

Lapsi- ja nuorisokuoro Sonóruksen 6-16-vuotiaat kuorolaiset  

harjoittelevat Roihuvuoren kirkon kappelissa maanantaisin klo 16.  

Tied. Hannele Filppula p. 09 2340 5717.

Kamarikuoro Cantiamo harjoittelee Roihuvuoren kirkossa  

maanantaisin klo 18.30. 

Tied. Hannele Filppula p. 09 2340 5717 ja  
Lauri Kopponen p. 045 678 1357.

Ylistyskuoro harjoittelee Laajasalon kirkolla maanantaisin klo 18.30. 

Tied. Juha Viljanen p. 040 503 2914.

n Tiistaisin

Chorus Marinus on Laajasalon kirkkokuoro, jonka harjoitukset  

pidetään Laajasalon kirkossa tiistaisin klo 18.30

n Keskiviikkoisin

Lapsikuoro Ocarina on kouluikäisten tyttöjen ja poikien kuoro, joka 

harjoittelee Laajasalon kirkossa keskiviikkoisin klo 16. 

Variksen Laulukoulu keskiviikkoisin Laajasalon kirkolla: klo 17 

Nuottitunti, klo 17.50 Kuorotunti klo 19–20 Nuottitunti. Voit valita osal-

listutko kaikkiin vai osaan tunneista. Harjoitukset ja suurin osa oppimi-

sesta tehdään laulamalla yhdessä. Opetus on maksutonta ja avointa.  

Ei ennakkoilmoittautumista. Laulattajana on Itä-Helsingin musiikki- 

koulun säveltapailun opettaja/rehtori/eläkeläinen, Heikki Varis. 

Lisätiedot:  http://laulukoulu.ihmo.fi/ 

Laulu on ollut osa Pietro Succin elämää pikkupojasta 
asti. Nykyään hän laulaa kahdessa kuorossa, joista toi-
nen on Laajasalon kirkon Chorus Marinus. “Laulamisel-
la on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen merkitys. Aion 
laulaa niin pitkään kuin voin!”

Pietro on kotoisin Keski-Itali-
asta ja hän on uskonnoltaan 
katolinen. 

– Mietin kuitenkin enemmän 
sitä, mikä yhdistää kuin sitä, mikä 
erottaa. Jumala on sama, mies to-
teaa. 

Luterilainen kirkko tuntuu Piet-
rosta kotoiselta, mutta katolisen kir-
kon rippikäytäntöä hän kaipaa. 

– Kun on tehnyt syntiä eikä voi 
antaa itselleen anteeksi, on tärkeää, 
että joku muu sanoo henkilökoh-
taisesti: olet vapautettu tästä. Toi-
nen ihminen rikkoo oman pohdin-
nan kehän. Ripittäytyminen on ai-
na mahdollisuus alkaa alusta, Piet-
ro sanoo ja pohtii, voisivatko puhu-
mattomat taakat olla syitä suoma-
laisten itsemurhiin. 

– Ripin merkitys on sielunhoi-
dollinen.

Myös laulaminen hoitaa sielua. 
– Sielu on altis paineille, se voi 

sairastua. Jos on raskas olo, kannat-
taa tehdä niin kuin pieni lapsi: lau-
laa tuttu laulu, jolla rauhoittaa it-
sensä. Laulu menee suoraan sydä-
meen, se hoitaa.

Pietro kuitenkin muistuttaa, et-
tei musiikki avaa sydäntä vain hy-
vässä, musiikkia voidaan käyttää 
myös salakavalasti. 

– Esimerkiksi mainosmiehet tie-

tävät, että taustamusiikki vaikuttaa 
ihmisten ostokäyttäytymiseen.

Aamulaulu  
aloittaa päivän

– Sielu kuuluu musiikissa, Pietro to-
teaa. 

– Eri kansojen temperamen-
tit, kielen tuomat värit ja kulttuu-
rien tunnelmat luovat laulun maail-
maa. Ilmasto ja poliittinen tilanne-
kin vaikuttavat siihen, onko sielu va-
paa vai raskas – miltä musiikki kuu-
lostaa. Myös miehet ja naiset laula-
vat eri tavalla, Pietro sanoo. 

– Yleensä nainen hallitsee tun-
teen, mies rytmin. Naisella sielu tu-
lee pintaan heti, miehen tarvitsee 
ensin osata kappale. Miehen rytmi-
taju taas antaa pohjan, jolla laula-
minen pysyy koossa.  Kumpikin tuo 
musiikkiin oman panoksensa,  ja 
näin nainen ja mies yhdessä muo-
dostavat ideaalin ihmisen.

Työssään kehitysvammaisten 
nuorten aikuisten parissa Pietro on 
oppinut, että oikein laulaminen ei 
aina ole tärkeintä. 

– Meillä lauletaan aamulaulu jo-
ka päivä. Ilo, jota kehitysvammaiset 
ihmiset saavat laulamisesta, antaa 
iloa myös minulle, vaikka he laulai-
sivatkin väärin. 

Laulaminen kannattaa aina 

Mikä on rippi?
Ripissä ihminen tunnustaa syn-
tinsä ja saa synninpäästön. Yksi-
tyisrippi tapahtuu kahden kesken 
sielunhoitajan kanssa. 

Ripin voi vastaanottaa joko 
pappi tai maallikko. Pappia sitoo 
rippisalaisuus: ripissä ilmaistu-
ja asioita ei saa paljastaa missään 
olosuhteissa. Rippisalaisuuden 
rikkomisesta on säädetty anka-
rat rangaistukset. 

Jos haluat ripittäytyä, ota yh-
teyttä pappiin ja sovi aika tapaa-
miselle.

Pietro onkin sitä mieltä, että 
kaikki pystyvät laulamaan, jollei ole 
selkeää fyysistä estettä äänenmuo-
dostukselle. “Voi olla kamalaa ensin 
kuulla oma äänensä, mutta kuunte-
lemalla voi oppia. Pitää olla armolli-
nen itselleen! Ei kaikkea tarvitse he-
ti osata. 

Pietro muistuttaa, että laulami-
nen on terveellistä paitsi sielulle 
myös keholle. 

– Ryhti paranee, ja solut saavat 
kunnolla happea. 

 Kannattaako ihmisen siis laulaa 
oman hyvinvointinsakin takia? 

– Laulaminen kannattaa aina, 
paitsi jos naapurit eivät tykkää, Piet-
ro nauraa. 

– Silloin kannattaa ainakin miet-
tiä, missä laulaa. 

Hanna-Kaisa Hartala

”Nouse, laulu, kaiu” 
 -konsertti
sunnuntaina 3.11. klo 18 Laajasalon kirkossa. Miesyhtye, joht. 
Heikki Varis, Päivi Niva-Vilkko, urut. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.

Suositut  
Juutalaisin silmin 
-luennot  
saavat jatkoa
Viime keväänä Laajasalon kirkol-
la pidettiin kaksi Daniel Brecherin 
”Juutalaisin silmin”-luentoa. Nyt 
niille on luvassa toivottua jatkoa, 
kun Brecher luennoi lokakuussa 
kahdesti: 3.10. ja 17.10. klo 18. Luen- 
tojen aikana kuulijalle muodostuu 
aito ja kokonaisvaltainen käsitys 
Raamatun maailmasta ja tavoista.

FM Daniel Brecher on judaistii-
kan tutkija. Hän on Jeesukseen us-
kova, messiaaninen Israelin synty-
peräinen juutalainen. Hän on pidet-
ty luennoitsija ja Raamatun tutkija, 
joka on toiminut myös opettajana, 
kielenkääntäjänä ja kirjailijana. Suo-
messa Brecher on asunut 21 vuotta.

Taidetta ostarireissulla
Laajasalon kirkkoon on helppo poi-
keta vaikkapa päivittäisellä kauppa-
reissulla. Vapaaehtoisvoimin toimi-
va kahvio on avoinna arkisin klo 10-
14. Aulakahviossa on kuukausittain 

vaihtuva taidenäyttely: syyskuussa 
esillä on Oili Ollanketon, lokakuus-
sa Luovan Joukon ja marraskuussa 
Tuula Hakkaraisen taidetta.

Daniel Brecher
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Laajasalo

Syyssäveliä 
Laajasalon kirkossa 

Boffaava Joni Koski:

Suntio on kirkon käyntikortti
Esittelyssä Laajasalon 
kirkon uusi työntekijä.
Kuka olet?

– Olen Joni Koski. Valmistuin 
suntioksi vuonna 2009. 

Miksi suntioksi?
– Halu lähteä alalle kumpuaa 

pitkälti nuoruuden hyvistä koke-
muksista, joita sain  työelämään tu-
tustumisjakson merkeissä kirkolla. 
Myös oman kotiseurakuntani tutut 
ja mukavat suntiot vaikuttivat va-
lintaan. 

Suntion työssä minua kiehtoo 
työn monipuolisuus sekä ihmisten 
kohtaaminen heidän omilla ehdoil-
laan, niin ilossa, surussa kuin arki-
sessa kanssakäymisessä. Johtoaja-
tuksena työssä on kirkon palvele-
minen sekä kirkon käyntikorttina 
oleminen.

Mitä odotat työltäsi?
Laajasalon kirkon suntiona mi-

nulla on uusi mahdollisuus kehittyä 
työssäni. Haluan haastaa itseäni ja 
laajentaa työalaani. Myös tiimissä 
työskenteleminen lähikollegoiden 
kanssa on minulle uuden oppimista.

Mitä teet vapaa-aikanasi?
– Harrastan vapaa-ajallani boffa-

usta, joka on erittäin hyvä ja sosiaa-
linen urheilumuoto.

Mitä on boffaus?
– Boffauksen tunnusmerkkeinä 

toimivat pehmustetut aseet sekä kil-
vet, kypärät ja haarniskat suojana. 
Boffauksessa otetaan vastustajasta 
mittaa aseilla ja hyvillä strategioilla. 
Olen boffannut vuodesta 2007. 

Treenaus huipentuu ryhmi-
en väliseen taisteluun vuosittai-
sessa tapahtumassa,  Sotahuu-
dossa. Sotahuudon ideana on 
skenaariovetoinen taistelu suur-

Syyskuussa Laajasalon kirkkoon saapuu monille Kii-
karistakin tuttu konserttivieras. Turkulaistunut pasto-
ri Harri Ruskeepää saapuu konsertoimaan rakkaaseen 
Laajasalon kirkkoon syyskuisena sunnuntai-iltana. 
Harri Ruskeepää toimi Laajasalon 
alueen seurakuntapastorina vuosina 
2007–2011. Roihuvuoren seurakun-
nasta nuoren seurakuntapapin tie 
vei Turkuun, jossa tämä toimi ensin 
vuoden verran Turun tuomiokirkko-
seurakunnan vs. kappalaisena ja tä-
män vuoden alusta alkaen kappalai-
sena Liedossa, Turun kupeessa.

Harri kuvailee Lietoa hyvin sa-
mantyyppiseksi alueeksi kuin Laaja-
salo, jossa myös asuu paljon lapsia ja 
nuoria. Asukkaita Liedossa on tällä 
hetkellä 17 000, mutta uusille oma-
kotialueille muuttaa koko ajan lisää 
lapsiperheitä. 

– Liedon kirkko on Laajasalon 
kirkkoa ”jonkin verran” vanhempi. 
Se on rakennettu todennäköisesti 
1400-luvun lopulla. No täyttäähän 
Laajasalon kirkkokin jo syksyllä 10 
vuotta, Harri tuumaa nauraen.

Konsertti  
rakkaassa kirkossa
Roihuvuoren seurakunnan pappis-
vuosista Harrille ovat jääneet erit-
täin lämpimät muistot. Seurakun-
nan henkeä hän pitää ainutlaatuise-
na ja avoimena.

– Hienosti on Jumala minua joh-
dattanut, olen saanut nähdä ja kokea 
jo niin monenlaista reilun 6 vuoden 
papin uran aikana, toteaa Harri. 

– Pääsiäisenä pääsimme vielä 
muuttamaan ensimmäiseen omaan 
kotiin Liedon Littoisiin. Myös vai-
moni Millan työ Maarian seura-
kunnassa on vakiintunut, joten oi-
kein hyvää meidän perheelle kuu-
luu. Tästä kaikesta olemme Juma-
lalle hyvin kiitollisia.

Kun nuori pastori lähti seura-
kunnastamme kohti Turkua, hän 
lupautui vielä konsertoimaan Laa-
jasalon kirkossa. Mutta vuodet ovat 
vierineet nopeasti ja työ on pitänyt 
Harrin kiireisenä. Nyt ajatus vih-
doin toteutuu, kun Syyssäveliä -kon-
sertti pidetään 22. syyskuuta klo 18 
Laajasalon kirkossa. Konsertissa 
Harri laulaa valitsemiaan hengelli-
siä lauluja Päivi Niva-Vilkon säes-
tämänä. 

– On mukava tulla konsertoi-
maan rakkaaseen kirkkoon ja ta-
paamaan rakkaita ihmisiä, Harri 
iloitsee.

Kiikari

Joni Etelän 
Imperium 
-ryhmän 
väreissä.

ten armeijoiden välillä, pehmuste-
tuin asein niin metsässä kuin ken-
tällä, ryhmissä ja yksin. Tänä vuon-
na yhteisen harrastuksen jakoi yli 
550 boffaajaa.

– Parhaimmillaan boffaus on 
eeppistä meininkiä, missä adrena-
liini virtaa.

Lisätietoa boffauksesta Jonilta ja 
osoitteesta www.sotahuuto.fi

Hemmottelukekkerit kuningattarille
Lämpimänä toukokuisena iltana auringon viimesäteet 
johdattivat suuren joukon arvovieraita Laajasalon kirkolle. 
Alkamassa olivat Kuningatarkemut, joihin kutsuvieraina 
saapuivat seurakuntamme päivä- ja iltapäiväkerholaisten 
äidit pikkuprinsseineen ja -prinsessoineen.

Tilaisuuden aluksi äitikuningat-
taret saivat lasten koristelemat 

kruunut päähänsä ja jokaiselle juh-
lijalle loihdittiin majesteetillinen 
nimi. Alkuprotokollan jälkeen pik-
kuväki vei kuningattarensa nautti-
maan perhospolun varrelta löyty-
neistä hemmotteluhoidoista. Pie-
net siniveriset pääsivät tekemään 
kuningattarilleen ylellisen käsihoi-
don, hieronnan sekä muotokuvan.

Perhospolun kuljettuaan kruu-
nupäät jammasivat aulatanssiaisis-
sa takavuosien suosikkikappaleiden 
pyörteissä. Hengitystä tasailtiin yh-
teislaululla ja Tomi-kanttori ilah-
dutti arvon vieraita serenadilla.

Ruusuin somistellussa herkku-
pöydässä oli sen seitsemän sortin 
suolasta ja makeaa hienostuneeseen 
makuun ja pala painui ylistetyn juh-
laboolin avulla.

Iltahartaudessa kuningattaril-
le toivotettiin siunausta Raamatun 
sanoin: – Minä olen ihme, suuri ih-
me ja kiitän Sinua siitä”.

Niin poistuivat Kuningatar Tai-
vaansini, prinsessa Kaardemum-
ma, prinssi Uranus sekä koko muu 
juhlaväki kotiin nukkumaan sadan 
patjan päälle, uneksimaan kukaties 
illan viehättävästä tunnelmasta. Toi-
vottavasti läksiäislahjaksi saadut or-
vokit koristavat edelleen linnojanne!

Riina Lamberg
Seurakunnan päivä-ja itapäiväkerholaisten äidit tyttärineen saivat kutsun kek-
kereihin.

Laajasalon kirkko juhlii 10-vuotista taivaltaan 
ensimmäisenä adventtisunnuntaina 1. joulukuuta. 
Piispa Eero Huovinen vihki kirkon käyttöön vuonna 
2003. Laajasalon kirkon ovat suunnitelleet arkkitehdit 
Kari Järvinen ja Merja Nieminen. 
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Pärskeitä

Valentin Hannola on reipas nelivuotias poika, joka käy sunnuntai-
sin Laajasalon kirkon pyhäkoulussa. Hänen perheensä on kulkenut 
pitkän matkan Ecuadorin, USA:n, Japanin ja Brittein saarten kaut-
ta muutamia vuosia sitten tänne Suomeen ja Laajasaloon. 

Mikä sai Valentinin tulemaan mu-
kaan pyhäkoulutoimintaan?

– Halusimme koko perheen 
kanssa tutustua lähimmän kirk-
komme, Laajasalon, toimintaan ja  
huomasimme iloksemme, että siel-
lä järjestetään lapsille pyhäkoulu-
hetkiä. Haluamme opettaa lapsem-
me käymään sunnuntaisin kirkos-
sa ja seurakunnan yhteisessä juma-
lanpalveluksessa. Pyhäkoulu on hy-
vä väylä tämän opetteluun, Kertoo 
Valentinin äiti Alexandra Hanno-
la.

– Pyhäkoulussa lapsi voi op-
pia, että hänen elämänsä suurim-
pana turvana on Jumala, joka tie-
tää meistä kaiken ja on suunnitellut 
elämämme tarkasti. Pyhäkoulu voi 

tukea lapsen kasvua tasapainoiseen 
ja vastuulliseen elämään. Se voi aut-
taa häntä tulemaan toimeen toisten 
ihmisten kanssa sekä tekemään elä-
mässään hyviä päätöksiä. Pyhäkou-
lu tarjoaa lapselle myös turvallisen 
paikan solmia uusia kaveruussuh-
teita ja mahdollisuuden vanhempi-
en myös tutustua toisiinsa.  

Mitä haluaisitte sanoa niille per-
heille, jotka harkitsevat lapsensa 
tuomista pyhäkouluun?

– Haluamme todella rohkaista 
perheitä tulemaan sekä tähän että 
seurakunnan muuhun toimintaan 
mukaan. Seurakunnassa lapsi voi 
oppia niin paljon paitsi Jumalasta, 
toisten ihmisten kanssa elämisestä 
ja heidän rinnallaan kulkemisesta.

Mitä sinä, Valentin, odotat tule-
valta pyhäkouluvuodelta? 

– Että tapaan taas kivoja kaverei-
tani, sanoo Valentin.

Sekä äidin että Valentinin mie-
lestä tärkeintä kuitenkin on, että py-
häkoulussa saa kokea olevansa sekä 
toisten pyhäkoululaisten, pyhäkou-
luopettajien että Jumalan silmissä 
hyväksytty, pidetty ja arvokas. Py-
häkouluun on kiva tulla!

 Minnamari Helaseppä 
pyhäkoulupappi

Tule pyhäkouluun!
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Aloitin pyhäkoulun pikkutyttö-
nä, kun naapuritalossa pyhä-
koulua piti seurakunnan lä-

hetti. Muistan pyhäkoulusta iloiset 
laulut, värikkäät kertomukset ja vä-
hän isompien omat tehtävät ja pal-
kinnot. Ensimmäisen oman pyhä-
koulun aloitin opiskelujen alkumet-
reillä. Pikku hiljaa huomaamatta py-
häkoulusta tuli tärkeä harrastus, jos-
sa sai toteuttaa luovia ideoita ja tu-
tustua samanhenkisiin innostunei-
siin ihmisiin. Peruspyhäkoulutapaa-
misten lisäksi pidettiin hulvattomia, 
naurun täyttämiä suunnitteluiltoja, 
kehiteltiin uusia pyhäkoulumuotoja, 
kuten vaelluspyhäkoulu, käytiin alu-
eellisissa ja valtakunnallisissa koulu-
tuspäivissä ja tehtiin koko pyhäkou-
luporukan yhteisiä retkiä. Pyhäkoulu 
toisin sanoen imaisi mukaansa.

Miksi nyt ja edelleen olen muka-
na pyhäkoulutouhuissa? Uskon, et-
tä pyhäkoululla on erityistä annetta-
vaa niin lapsille ja perheille kuin ko-
ko seurakunnallekin. Vaikka pyhä-

koulu ei olekaan pelkkää rauhaa ja 
hiljaisuutta, on hiljentymisellä siellä 
erityinen merkitys. Hiljaisuuden vaa-
liminen elämässä on tärkeää, ja sitä 
kannattaa harjoitella ja kokea jo ihan 
pienestä pitäen. Lasten seurakun-
nan rakentaminen on toinen erityi-
nen pyhäkoulun juttu. Lapset kohtaa-
vat omanikäiset seurakuntatoverinsa 
pyhäkoulussa ja voivat jakaa heidän 
kanssaan tärkeitä uskoon ja elämään 
liittyviä ajatuksia, pitää hauskaa ja 
rukoilla yhdessä. Kolmantena tärkeä-
nä näkökulmana on eri-ikäisten koh-
taaminen pyhäkoulussa. Pyhäkou-
luun voivat tulla itsenäisesti mukaan 
noin nelivuotiaat, mutta esimerkiksi 
retkipäivissä mukana on myös nuo-
rempia sisaruksia. Pyhäkouluperhee-
seen kuuluvat pyhäkoululaiset, hei-
dän nuoret ja aikuiset ohjaajansa se-
kä erityisen tärkeä tukijoukko, joihin 
kuuluu muun muassa oma isoäitini. 
Kaikille on tilaa – kannattaa kokeilla!

Sanna Vähäaho

Pyhisope kertoo

Mukulamessut Laajasalon kirkossa 
su 22.9. ja su 27.10. klo 12. 
Lasten lähetysnäyttely ”Ilo sulle ja 
mulle” Roihuvuoren kirkolla ke 30.10. 
klo 18.30.
Lastenkirkko Tammenterho 
Tammisalon kirkossa su 29.9. ja 
27.10. klo 15. 
Mikkelinpäivän mukulamessu 
Roihuvuoren kirkossa su 29.9. klo 10. 
Isänpäivän messu Roihuvuoren 
kirkossa su 10.9. klo 10.
Vauvakirkko Roihuvuoren kirkossa 
su 17.11. klo 15. Keittolounas seura-
kuntasalissa.

LASTEN KIRKKOHETKET 
•	Roihuvuoren kirkossa: to 12.9.,  
to 3.10. ja to 7.11. klo 9.30.

•	Tammisalon kirkossa: ke 2.10. ja  
ke 20.11. klo 9.30.

•	Laajasalon kirkossa: to 26.9.  
klo 9.30, to 24.10 klo 9.30 ja  
to 28.11. klo 9.30.

PERHEKERHOT:
Muskariperhekerho  
Roihuvuoren kirkolla perjantaisin 
klo 9.30–11.30  
Tied. Taini Nurmesviita  
p. 09 2340 5763

Muskariperhekerho 
Laajarannassa 
perjantaisin klo 10–11.30  
Tied. Riina Lamberg p. 09 2340 5743

Perhekerho Tammisalon kirkolla 
torstaisin klo 9.30–11 
Tied. Virpi Kujansuu p. 09 2340 5753

Vauvaolkkari esikoisvauvaper-
heille Laajasalon kirkolla 
tiistaisin klo 9.30–11 
Tied. Virpi Kujansuu p. 09 2340 5753

Rudolfin perhekerho leikkipuisto 
Rudolfissa torstaisin klo 9.30–11. 
Tied. Jaani Vilkkilä p. 09 2340 5766 
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Kerho- 
kuulumisia
Tammisalon iltapäivä-
kerhon ohjaaja Brita 
Huuskonen ojentaa 
"suuret saappaat" 
uudelle ohjaajalle, 
Nina Haddadinille. 
Lue aiheesta  
lisää Facebook- 
sivuiltamme.

Pyhäkouluopet tukijoukkoineen  
ovat valmiina starttaamaan!
PYHÄKOULUT  
Roihuvuoren kirkossa  
sunnuntaisin klo 10 ja  
Laajasalon kirkossa klo 12.
Sopukolon arkipyhäkoulu  
maanantaisin klo 18–19, 
os. Suomensuontie 15 C, kerhohuone
Pyhäkoulusihteeri Taini Nurmesviita 
p. 09 2340 5763, taini.nurmesviita@evl.fi 
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Laituriwww.laajaranta.fi

10 kysymystä nuorelle

Nuorisotyön syksyn ohjelma 2013
Roihuvuoren seurakunta - 
Blazemountain church

Lisätietoja kaikesta 
toiminnasta: 

www.laajaranta.fi

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

Sunnuntaisin

Raamikset(klo 15-16.30), 
K17(klo 17-18.30) ja 
Gospelmessut(GM)(klo 12 Laa)

8.9. Raamis K17 *GM
15.9. Raamis +iltama
22.9. Raamis 
6.10. Raamis K17
13.10. Raamis *GM
20.10. Raamis +iltama
3.11. Raamis K17
10.11. Raamis *GM
24.11. Raamis + iltama
8.12. Raamis *GM
15.12. Raamis K17

Raamiksia ei ole niinä 
viikonloppuina kun on 
jokin nuorisotyönleiri.

Työntekijät:

Marko ”Make” Anttila
Nuorisotyönvastaava
marko.anttila@evl.fi
050 384 9055

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

Tomi Kujansuu
Nuorisokanttori
tomi.kujansuu@evl.fi
050 526 6062

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

Jaakko “Jagr” Niiles
Nuorisotyönohjaaja
jaakko.niiles@evl.fi
050 552 4711

Keskiviikkoisin

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

Arkkikirkko
Roihuvuoren kirkko klo 18

4.9. Arkkikirkko
11.9. Isko 1&2
18.9. Isko 1&2
25.9. Isko 1&2
2.10. Arkkikirkko
9.10. Isko 1&2
16.10. Isko 1&2
23.10. Isko 1&2
30.10. Isko 1&2
6.11. Arkkikirkko 
13.11. Isko 1&2
20.11. Isko 1&2
27.11. Isko 1&2
4.12. Arkkikirkko 
11.12. Isko 1&2

PARKKI - nuortenilta perjantaisin klo 18-23
Laajarannassa(Humalniementie 15)
6.9. Siunaus vai kirous - Jagr
13.9. Opetuslapsi - Essi Lyytinen
20.9. Elämä on testi - Markus
27.9. Uskon kriisit - Sami Paajanen
4.10. Luonnon armoilla - Inka Salo
11.10. Kiinni ristissä - Tomi
18.10. Musaesiintyjänä - Ossi Mäki-Reini
25.10. Turnajaiset - Jagr
1.11. 7 kuoleman syntiä - Make
8.11. Unelma seurakunnasta - Mika Falk
15.11.Leffailta -Markus
22.11. Natsisaksa - Minnamari Helaseppä
29.11. Yhteys kunnossa? - Saila
6.12. Itsenäisyyspäivä - Make
13.12. Jouluparkki

Leirit:
Iskoleiri 27.9-29.9 Kivisaaressa
Nuorten syystapahtuma 25.-27.10.
Maata Näkyvissä - festarit 15.-17.11.
K17-leiri 29.11.-1.12.
Ilmoittaudu: laajaranta.fi

Anna Appelbye 

1. Kuka olet?
Anna, 18v nuori Helsingistä. Olen 
aktiivinen seurakuntalainen, laulan 
ja käyn lukiota.
2. Olet ollut ulkomaan vaihdossa 
vuoden. Missä olit ja kuinka kauan?
Olin jenkeissä, paikalla nimeltä Vir-
ginia Beach. Kävin paikallista High 
schoolia ja asuin isäntäperheessä.
3. Millaista on olla vaihdossa?
Huippu vuosi. Oli hyviä ja huonoja 
aikoja, mutta kokonaisuudessaan se 
on kokemus, jota en vaihtaisi mistään 
hinnasta pois.
4. Millaiset asiat yllättivät sinut?
Kulttuurishokki, koska paikka oli 
niin erilainen, vaikka olikin länsi-
maa. Ihmiset olivat avoimempia ja 
erilaisia.
5. Mitä jäit jenkeissä kaipaamaan 
Suomesta?
Eniten jäin kaipaamaan kavereita, 
perhettä ja seurakuntaa. Toki myös 
lakritsia, suomalaista suklaata ja 
karkkeja.

6. Millaista oli totutella Suomeen 
vuoden jälkeen?
Hämmentävää aluksi. Kaikki tun-
tui oudolta. Asiat eivät ole muuttu-
neet pintapuolisesti, mutta silti kaik-
ki oli tavallaan toisin. Siihen kuiten-
kin taas pikku hiljaa tottuu.
7. Millaisia suunnitelmia sinulla 
on syksyksi?
Toinen vuosi lukiota, Parkkitiimiä ja 
kokkikerhon vetämistä. Olen hakenut 
myös töitä.

8. Mikä on syksyssä parasta?
Kun koulut alkaa, niin näkee paljon 
kavereita. Saa myös istua kotona kaa-
kaokuppi kädessä sateisena iltana.
9. Otatko leffaan mukaan popcor-
nit vai karkit?
Molemmat menee, mutta karkit ai-
nakin.
10. Keksi kysymys seuraavalle 
haastateltavalle?
Mihin kuvittelet itsesi 5 vuoden pääs-
tä?

Varhaisnuorisotyön  
kerhot syksy 2013
Tule rohkeasti mukaan, kerhot ovat maksuttomia! 

Laajasalon kirkon kerhohuoneessa (Reposalmentie 13) 
torstaisin klo 16–16.30 kitarakerho 1. aloittelijat, yli 9 v.  
torstaisin klo 16.30–17 kitarakerho 2. perustaidot osaava, yli 9 v. 
torstaisin klo 17–17.30 kitarakerho 3. perustaidot osaava, yli 9 v. 
Ilmoittautumiset Tomille.
Laajarannassa (Humalniementie 15)  
Kokkikerhoilmoittautumiset Sailalle.  
tiistaisin klo 16.30–18 kokkikerho  
torstaisin klo 16.30–18 kokkikerho – TÄYNNÄ!

Tahvonlahden ala-asteella 
tiistaisin klo 16–17 sählykerho  
Ilmoittautumiset Markolle.
Porolahden ala-asteella 
torstaisin klo 16–17 sählykerho 
Ilmoittautumiset Markolle.
Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä (Tulisuontie 2) 
keskiviikkoisin klo 14.30–15.30 näytelmäkerho 
Ilmoittautumiset Sailalle.
keskiviikkoisin klo 15.30–17 kaakaoklubi, pelejä ja yhteistä tekemistä 
Ei ennakkoilmoittautumista.
perjantaisin klo 16–18 kokkikerho – TÄYNNÄ!

Tyttöleiri 18.–20.10. Lohirannassa, 35 e.  
Lisätiedot nuorisotyönohjaajilta.

nuorisotyönohjaajat: Saila Lavonen, p. 050 353 7979, saila.lavonen@evl.fi

Marko Anttila, p. 050 384 9055, marko.anttila@evl.fi

nuorisokanttori: Tomi Kujansuu, p. 050 526 6062, tomi.kujansuu@evl.fi

Kaakaoklubi 
ala-asteikäisille  
tytöille ja pojille
Roihuvuoren kirkon siivessä  
keskiviikkoisin klo 15.30–17.
•	kaakaota
•	pelejä
•	leikkejä
•	mahdollisuus  
 tehdä läksyjä jne.
•	maksuton
Kerhoa vetävät  
nuorisotyönohjaajat  
Saila ja Make
järj. Roihuvuoren  
seurakunnan  
nuorisotyö
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Heittonuotta

Messut
sunnuntaisin
Sunnuntai 15.9.
”Jeesus antaa elämän”
Laulujen ja virsien messu Roihuvuoren kir-
kossa klo 10.  
Jaani Vilkkilä, Arja Vaulas ja Kirsi Honkanen-
Punkari.
Messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Timo Pekka Kaskinen, Markus Ek ja Kirsi 
Honkanen-Punkari.

Sunnuntai 22.9.
”Kristityn vapaus”
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10. 
Markus Ek, Hannele Filppula ja Kerttu 
Sarkkola, huilu. 
Messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Jaani Vilkkilä, Minnamari Helaseppä ja Päivi 
Niva-Vilkko.

Sunnuntai 29.9.
Mikkelinpäivä, Enkelien sunnuntai
”Jumalan sanansaattajat”
Mikkelinpäivän mukulamessu Roihuvuoren 
kirkossa klo 10. 
Arto Helle, Minnamari Helaseppä. Hannele 
Filppula ja Lapsikuoro Sonòrus. 
Messu Laajasalon kirkossa klo 12. 
Arja Vaulas, Anja Nurminen ja Päivi Niva-
Vilkko.
Lastenkirkko Tammenterho Tammisalon kir-
kossa klo 15. 
Timo Pekka ja Anna-Mari Kaskinen.

Sunnuntai 6.10.
20. sunnuntai helluntaista
”Usko ja epäusko”
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10.
Kari Laaksonen, Hannele Filppula ja Päivi Niva-
Vilkko.
Messu Laajasalon kirkossa klo 12.
Markus Ek, Kari Laaksonen ja Tomi Kujansuu.

Sunnuntai 13.10.
21. sunnuntai helluntaista
”Jeesuksen lähettiläät” 
Messu Roihuvuoren kirkossa klo 10.
Minnamari Helaseppä, Jaani Vilkkilä, Hannele 
Filppula, Asikkalan kirkkokuoro, Kamarikuoro 
Cantiamo ja Paavo Haapiainen, urut.
Kuorot laulavat messussa Gounodin 
C-duurimessun.
Afrikkalainen gospelmessu Laajasalon kir-
kossa klo 12.
Kari Laaksonen, Päivi Anttila (SLS), Tomi 
Kujansuu ja Houseband. 

n TULEVIA MESSUJA: 
Sotalapsimessu Roihuvuoren kirkossa su 
27.10. Saarna Raimo Vanninen.

Herättäjän kirkkopyhän messu Laajasalon 
kirkossa su 3.11. klo 12.
Laajasalon kirkon 10-vuotisjuhlamessu su 
1.12. klo 12. 

n ARJEN KIRKOT
Arkkikirkko nuorille Roihuvuoren kirkossa  
klo 18. Arkkikirkot kerran kuukaudessa: ke 4.9., 
ke 2.10. ja ke 6.11.  
Hiljaisuuden kirkko Tammisalon kirkossa  
ti 10.9., ti 8.10. ja ti 12.11. klo 18.
Vesper eli musiikkipitoinen hartaushetki 
Roihuvuoren kirkossa ma 23.9.,  
ma 14.10. ja ma 18.11. klo 19.30.
Iltamessu Roihuvuoren kirkossa keskiviikkoi-
sin klo 18. Iltamessun yhteydessä 30.10. voi tu-
tustua Lasten lähetysnäyttelyyn.
Soppakirkko Roihuvuoren kirkossa klo 13. 
Kirkkohetki, jonka jälkeen ilmainen ruokailu 
seurakuntasalissa. Syksyn Soppakirkot:  
ke 25.9., ke 23.10. ja ke 27.11. 

n SANAA, RUKOUSTA  
JA YLISTYSTÄ
Aamurukoilijat Laajasalon kirkon kerhohuo-
neessa keskiviikkoisin klo 6.30-7.30.
Tiedustelut ja rukouspyynnöt: Marja-Liisa 
Viljanen p. 040 5390055
Keskipäivän rukoushetki Laajasalon kirkossa 
torstaisin klo 12–12.15. 
Rukous- ja ylistysilta Roihuvuoren kir-
kon kappelissa joka toinen tiistai klo 18. 
(Parittomat viikot). Mukana Sirkka Mykrä.
Rukoushetki Roihuvuoren kirkon kappelissa 
tiistaisin klo 12.30.
Sanan ja rukouksen ilta Laajasalon kirkos-
sa kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 18. 
Illoissa mukana Ylistyskuoro ja mahdollisuus 
esirukouspalveluun. Su 27.10. Miksi kannat-
taa lukea raamattua?  Anna-Liisa Leminen ja 
pastori Jaani Vilkkilä. Su 10.11. pastori Ulla 
Halttunen Kansan Raamattuseurasta, pasto-
ri Arja Vaulas

n LÄHETYSTYÖN TUKENA
Lähetyspiiri Laajasalon kirkolla joka toinen 
keskiviikko (parittomat viikot) klo 13. 
Lähetyspiiri Roihuvuoren kirkon kerhosiives-
sä joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 13.  
Radiolähetyspiiri Laajasalon kirkolla kerran 
kuukaudessa keskiviikkoisin klo 13.
Lähetyspiirien tiedustelut:.  
Anja Nurminen p. 09 2340 5736.

n HENGELLISET  
KESKUSTELURYHMÄT 
Evästä elämään –raamatturyhmä joka toi-
nen torstai Roihuvuoren kirkolla. 
Tiedustelut Lauri Kopponen, p. 045 678 135.
Miesten Raamatturyhmä Laajasalon kirkolla 
joka toinen tiistai klo 18. 

Ole yhteydessä!
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 seurakuntatoimistossa
ma klo 10–13, ke 14–17.30 ja pe klo 9–12.

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

Tammisalon kirkko
Väylänrinne 1, p. 09 2340 5790.

Laajaranta
Humalniementie 15, p. 09 2340 5770.

www. helsinginseurakunnat.fi/ roihuvuori

Käy tykkäämässä seurakunnan  
sivuista Facebookissa!

Tied. Jukka Annala p. 050 62022 tai Raimo 
Vanninen p. 044 574 6790. Aloitus 17.9. 
Miestenpiiri Tammisalon kirkolla joka toinen 
maanantai klo 18. Aloitus 26.9.
Perheiden raamattupiiri Laajasalon kirkolla 
perjantaisin klo 18.30 (parittomat viikot). 
Tied. Ilkka Vähäaho p. p. 0500 464 132.
Työikäisten naisten hengellinen piiri 
Laajasalon kirkolla joka toinen keskiviikko klo 
18. Aloitus 25.9. 
Tied. Sari Ylinen p. 040 746 5669.
Usko tai älä -ryhmä Roihuvuoren kirkolla. Kts. 
lisätiedot sivulta 5. 

n KAHVIOT
Laajasalon kirkon Aulakahvio ma –pe klo 10-14. 
Puurokahvio Roihuvuoren kirkolla maanan-
taisin klo 10-11. 
Roihutupakahvio Roihuvuoren kirkon aulas-
sa tiistaisin klo 12-14 

n JOKAISELLE JOTAKIN
Eläkeläisten kerho Laajasalon kirkolla maa-
nantaisin klo 13. Kerhon vetäjinä toimivat 
seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset. 
16.9. Heidi Koskela, 23.9. Eea Korhonen, 30.9. 
Nanna Pohjalainen, 7.10. Kristiina Selin, 14.10. 
Arja Räsänen, 21.10. Kari Laaksonen, 28.10. 
Anneli Fanta, 4.11. Jaani Vilkkilä, 11.11. Raimo 
Vanninen, 18.11. Päivi Niva-Vilkko, 25.11. 
Marjatta Fahlenius ja 2.11. Päivi Niva-Vilkko.
Englannin keskusteluryhmä Roihuvuoren 

kirkon kerhosiivessä tiistaisin klo 14.30.
Tied. Eeva Silvennoinen p. p. 09 3234511.
Luova joukko harrastaa kädentaitoja joka toi-
nen torstai klo 12.30–15 Laajarannassa. Aloitus 
12.9. Tied. Iiro Pesonen 0400 848 738.
Lähimmäispalveluryhmä on joukko ihmi-
siä, jotka ovat valmiita antamaan ajastaan toi-
selle ihmiselle. Tapaamiset Laajasalon kirkolla.  
Mikäli koet kutsumusta vastaavaan toimintaan 
ota yhteys diakoniatyöntekijä Kristiina Selin 09 
23405738.
Kehitysvammaisten kerho kokoontuu kerran 
kuukaudessa sunnuntaisin klo 15 Laajasalon 
kirkolla.. Aloitus 15.9. ja muut tapaamiset: 
20.10., 17.11., 15.12.
Tied. Kristiina Selin p. 09 23405738. 
Kirjallisuuspiiri Laajasalon kirkolla aloit-
taa 25.9. klo 18–19.30 Dostojevskin Idiootilla. 
Muut tapaamiskerrat 30.10. ja 27.11. 
Omaishoitajaryhmä kokoontuu Laajasalon 
kirkolla joka toinen torstaina klo 13. 
Tiedustelut Kristiina Selin p. 09 2340 5738. 
Aloitus 12.9.
Puikot heilumaan!-ryhmä Laajasalon kirkolla 
maanantaisin klo 18. 
Roihuvuoren kutomakerho Lumikintie 5:n 
kerhohuoneessa  torstaisin klo 13– 15.
Sauvakävelyporukka starttaa Roihuvuoren 
kirkon pihalta keskiviikkoisin klo 10. Kävellä 
voi oman kunnon mukaan – sauvoilla ja ilman!
Tuolijumppa Laajasalon kirkolla maanantai-
sin klo 14.30.

Seniori- 
pysäkki 
on keskusteluryhmä  
yli 60-vuotiaille. Ryhmässä on mah-
dollisuus jakaa omia ajatuksia ja tun-
teita sekä löytää niille uusia näkö-
kulmia. Tavoitteena on yksinäisyy-
den ja masennuksen lieveneminen. 
Senioripysäkki alkaa  
maanantaina 7.10.  
ja kokoontuu 15 kertaa.  
Tiedustelut Kristiina Selin  
p. 09 2340 5738.

Diakoniatyön vastaanotot
Roihuvuoren diakoniatoimisto, Tulisuontie 2 

ajanvaraus ma soittamalla klo 11–12 p. 09 2340 5758, 
ti klo 9–10 käymällä paikan päällä.

Laajasalon kirkko, Reposalmentie 13 
Diakoniatyön vastaanotto ma klo 9–11, p. 09 2340 5768.
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Marraskuussa, vuoden pimeim-
pään aikaan vietettävä pyhäinpäivä 
on Suomessa hiljainen ja harras päi-
vä, jolloin omaiset vievät edesmen-
neiden läheistensä haudoille kyntti-
löitä, seppeleitä ja kukkia. Lauantai-
na 2.11. vietettävään Pyhäinpäivän 
messuun voi osallistua klo 10 Roi-
huvuoren kirkon ja klo 12 Laajasalon 
kirkossa. Roihuvuoren kirkossa vie-
tetään illalla, klo 18 Poisnukkunei-
den muistotilaisuutta, jossa luetaan 
vuoden aikana poisnukkuneiden ni-
met ja heille sytytään kynttilä.

Tammisalon kirkossa on mah-
dollisuus osallistua pyhäinpäivänä 
klo 15 alkavaan Perheiden muiste-
luhetkeen. Kuolema herättää lapsis-
sa ja nuorissa useita kysymyksiä, joi-
hin aikuistenkin on vaikea vastata. 
Kauanko suru kestää? Mitä jos unoh-
dan? Miten kuollutta muistellaan? 
Jos muistaminen ahdistaa? Lapsen 
vanhempaa saattaa myös mietityt-
tää, miten lapsen kanssa surraan.

Tammisalon kirkon muistelu-
hetkeen voi tulla lähipiirissäsi olevi-
en lasten ja nuorten kanssa jakamaan 
yhteistä menetystänne. Hetkeen voi 

Sururyhmä
läheisensä menettäneil-
le alkaa torstaina 14.11. klo 13 
Laajasalon kirkolla.
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa. 
Tarkemmat tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset diakoniatyöntekijä 
Kristiina Selin p. 09 23405738

Pyhäinpäivänä muistetaan kuolleita

Perinteiset käsityötaidot kunniaan
seurakunnan kutomakerho täyttää 30 vuotta

tulla myös yksin. 
Reilun tunnin kestävän perhei-

den muisteluhetken aikana on mah-
dollisuus sytyttää kynttilä yhdessä 
lapsen kanssa menetetylle läheiselle, 
laulaa tuttuja lauluja ja tehdä ”muis-
toesine” mukaan otettavaksi. Pyrim-
me luomaan hyvän ja levollisen het-
ken koko perheelle.

Puheen sorinaa, 
kangaspuiden kolinaa, 
sukkapuikkojen kilinää,
saksien vilkasta naksutusta, 
kahvin ja pullan tuoksua

Roihuvuoren seurakunnan kerho-
tilassa on 30 vuoden ajan toimi-
nut seurakunnan kutomakerho. 
Toiminta sai alkunsa, kun Anna-
Liisa Rytkönen kokosi yhteen jou-
kon innokkaita käsityönharrasta-
jia ja pyysi seurakunnalta kokoon-
tumistilaa, johon mahtuisivat hä-
nen lahjaksi saamansa kangas-
puut. Seurakunta tarjosi kokoon-
tumispaikaksi Lumikintie 5:ssä 
olevaa tilaa. Ohjaajaksi ryhmä sai 
Jenny Matikaisen, joka toimi täs-
sä tehtävässä parikymmentä vuot-
ta. Hänen jälkeensä puheenjohta-
jina ja ohjaajina ovat olleet Anne-
li Öunap, Eevu Honkala ja Leena 
Reinikainen. Tällä hetkellä ker-
holla on yhdeksät kangaspuut.

Kutomakerhon perustajat halu-
sivat elyvyttää käsityöharrastusta 
ja koota perinteisiä käsitöitä teke-
viä ihmisiä yhteen. Kangaspuut 
ovat ahkerassa käytössä, kun ker-

hon jäsenet kutovat erilaisia kodin 
tekstiilejä, kuten mattoja, poppa-
noita, pyyheliinoja, pöytäliinoja, 
ryijyjä, kuultokudoksia jne. Nii-
tä kudotaan sekä omiksi että las-
ten ja lastenlasten tarpeisiin. Kun 
omia kutomisen tarpeita ei ole, on 
onneksi mahdollisuus kutoa myy-
jäisiin. 

Kahdet myyjäiset  
vuodessa

Kevätmyyjäisissä pääpaino on räsy-
matoissa, joita valmistetaan innok-
kaasti pitkin vuotta aina kun omil-
ta töiltä jää aikaa ja kutomishalua 
riittää. Syysmyyjäisiin valmistuu 
mattojen lisäksi runsaasti erilaisia 
neuleita ja lahjatavaroita. Osa myy-
jäistuloista käytetään seurakunnan 
diakoniatyöhön, ja kerholla on Se-
negalissa kummilapsi, jonka kou-
lunkäyntiä avustetaan. Myyjäistu-
loja käytetään myös yhteisiin vir-
kistyshetkiin sekä kangaspuihin 
tarvittavien välineiden ja laitteiden 
ostoon. Kerhon toimintaan kuuluu 
vuosittain järjestettävä opintoret-
ki ja muutamia yhteisiä juhlahetkiä. 

Taito karttuu  
tekemällä

Kangaspuut ovat jatkuvassa käytös-
sä, myös kesäisin. Varsinainen ker-
hokausi on syyskuusta toukokuu-
hun. Silloin kerhon jäsenet kokoon-
tuvat kerran viikossa yhteiseen ker-
hotilaisuuteen, jossa tehdään ker-
hon töitä eli leikataan ja keritään 
matonkuteita, viimeistellään myy-
jäisiin tarkoitettuja töitä, luodaan 
ja kääritään loimia kangaspuihin, 
suunnitellaan ja opiskellaan uu-
sia töitä sekä tietysti juodaan ker-
hokahvit ja rupatellaan omista asi-
oista. Tuntuu hyvältä, kun saa jakaa 
ilot ja surut toisten kanssa. 

Kerhossa on vuosittain jäse-
niä noin 50, mukaan lukien kerhon 
kunniajäsenet. Vaihtuvuutta on jon-
kin verran, mutta mukana on myös 
muutamia, jotka ovat olleet kerhos-
sa alusta lähtien eli 30 vuotta. Ker-
hossa on vuodesta 1999 toiminut 
myös pitsinnyplääjien ryhmä, jol-
la on oma ohjaaja ja oma kokoon-
tumisaika. Kummankin ryhmän 
jäsenet ovat pääasiassa eläkeläisiä. 
Nuoria jäseniä toivotaankin uusik-
si innokkaiksi käsityönharrastajiksi. 
Kerho on avoin kaikille. Mukaan voi 
tulla, vaikka ei olisi koskaan kuto-
nut tai nyplännyt, sillä aloittelijoil-
le annetaan tarvittavaa alkuopetus-
ta ja taito karttuu erilaisia käsitöi-
tä tekemällä. Vuotuinen jäsenmak-
su on 10 euroa. 

Anja Nyroos

Kutomakerhon tapaamiset  
torstaisin klo 13–15.

Kerhon puh. 785 844,  
kerhotiedustelut Anja Nyroos  
p. 0400 830 651.

Syksyllä järjestetään juhlavuoden 
käsityönäyttely ja myyjäiset 23.11. 
Niistä ilmoitetaan tarkemmin mar-
raskuussa ilmestyvässä Kirkko ja 
Kaupunki -lehdessä. Kutomakerhossa on yhdeksät kangaspuut.

Nyt lehtipisteissä.

Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.� 

www.askellehti.� 

Ikäihminen,
Tule asumaan palvelutalo  
Onnitaloon Helsingin  
merelliseen Tammisaloon

Pysyvää asumista tai tilapäis-
tarpeeseen kalustettuja asuntoja

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

Onnitalo

Tutustu: www.onnitalo.fi

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

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 

Roihuvuoren seurakunnan pitkäaikaisista työntekijöistä ovat kuolleet kanttori 
Terttu Natri (keskirivi, 3. vasemmalta) vuonna 2011 sekä pääsuntio Jussi Pyysiäi-
nen (ylärivi oikealla) ja kanttori Erkki Forss (alarivi vasemmalla) viime keväänä.
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Turvallinen myrkkysienileikki

Sienestäjä menee toiseen huonee-
seen ja muut leikkijät asettavat sie-
net lattialle. Muut leikkijät sopivat, 
mikä sienistä on myrkkysieni. Sie-
nestäjä kutsutaan paikalle ja hän 
noukkii sienen kerrallaan koriin. 
Leikkijät laskevat ääneen, montako 
sientä kerääjä saa nostettua koriin 
ennen kuin myrkkysieni tulee koh-
dalle, jolloin kaikki huutavat ”myrk-
kysieni”. Leikin voittaja on se, joka 
saa kerättyä eniten sieniä koriinsa 
ennen myrkkysienen poimimista.

Riina Lamberg

Jos metsään haluat mennä nyt…
Syksyinen metsä tuo tarjolle 

herkullisia ruokasieniä, jotka 
voi oppia tunnistamaan las-

ten kanssa. Löytämisen riemu on 

suuri! Laita jalkaasi sopivat saap-
paat, ne auttavat kulkemista vaihte-
levassa maastossa. Värikäs ruska ja 
luonnon äänet tekevät retkestä seik-

kailun. 
Helposti tunnistettavia ja val-

mistettavia sieniä ovat tatit, kelta-
vahverot eli kantarellit sekä suppi-

lo- ja kosteikkovahverot. Parhaiten 
ne maistuvat ruuassa paistettuna ja 
haudutettuna. Ruuanvalmistukses-
sa niistä haihtuu vettä ja ne kutis-

tuvat. Sieniä voi kuivattaa ja myös 
pakastaa pieniksi paloiteltuina. Sie-
nissä on mm. B, K ja D-vitamiineja 
ja kivennäisaineita.

Tunnistatko sienet? 
Yhdistä oikea sieni ja teksti:

Keltavahvero eli kantarelli 
- Kirkkaan keltainen.  
- Esiintyy lehtipuuvaltaisissa met-
sissä valoisilla paikoilla. 
- Yleinen ja runsas Etelä - ja Kes-
ki-Suomessa aina heinäkuusta lo-
kakuulle.

Suppilovahvero 
- Lakki on ohut ja reunoilta mut-
kapoimuinen, väriltään kellan- tai 
harmaanruskea.  
- Kasvaa joukoittain ja esiintyy myö-
häissyksyisin havumetsissä sammal-
ten ja painanteiden reunoilla. 
- Jalka pitkä ja hoikka, usein litteä, 
keltainen tai ruskehtava. 
- Kasvukausi alkaa säiden viilen-
nyttyä. 
- Havaitsemista haastavat saman-
sävyiset pudonneet lehdet. 
- Käy kokonaan ruuaksi.

Kosteikkovahvero 
 - Yhtä hyvänmakuinen kuin sup-
pilovahvero, ulkonäöltään myös 
hyvin samantyyppinen, alaosaltaan 
vähän vaaleampi. Mielletään hel-
posti samaksi sieneksi suppilovah-
veron kanssa.

Herkkutatti 
- Kookas. Jalka on tukeva ja paksu, 

lakki on erisävyisen ruskea ja ala-
puolella on pillistö. 
- Kasvaa havu – ja lehtimetsissä, 
valoisilla hakamailla ja metsänreu-
noilla.  
- Parhaimmillaan nuorena ja sen 
voi käyttää kaikkineen, pilleineen 
ja jalkoineen, mikäli toukat eivät 
ole ehtineet ensin.

Punikkitatit 
- Suurikokoisia, oranssin tai rus-
keanpunaisia tatteja, joiden ryh-
mään kuuluu kymmenkunta lajia. 
Yleisimmät ovat koivun-, haavan- 
ja männynpunikkitatit ja ne kasva-
vat näiden puiden juurisieninä eri-
tyyppisissä metsissä. 
- Hyviä ruokasieniä. 

- Kypsennetään huolellisesti vatsa-
oireiden välttämiseksi. Väri saat-
taa mustua, mutta siitä ei kannata 
huolestua.

Voitatti 
- Keskikokoinen ja satoisa ruo-
kasieni, joka on helppo tunnistaa 
liukkaan pintansa ansiosta.  

- Viihtyy mäntymetsissä koko 
maassa.

Tatteja on useita herkullisia lajeja, 
mm. tammenherkku- ja männyn-
herkkutatti. Jätä kuitenkin poimi-
matta nämä seuraavat kaksi tatti-
lajia, jotka pilaavat sieniruuan pa-
hanmakuisina: Harmaa, verkkoku-
viojalkainen yksilö on nimeltään 
sappitatti ja vaaleanruskealakki-
nen, kellanruskeajalkainen sieni on 
pippurisenmakuinen äikätatti. 

 Virpi Kujansuu

Tarvitset:
Korin
Monta pahvisientä (korvikkeena voit käyttää esim. palikoita)
Vähintään kaksi leikkijää

Päihteettömällä leirillä  
lepoa ja yhdessäoloa
”Hauskaa voi pitää selvin päin”, 
on Itä-Helsingin seurakuntien 
perinteisen päihteettömän lei-
rin motto. Leiri järjestettiin elo-
kuussa Bergvikin toimintakes-
kuksessa Salossa. 

Leirin ohjelmaan kuului ruokailu-
jen, saunan ja uimisen lisäksi mo-
nipuolista tekemistä sisällä ja ulko-
na. Väliin samoiltiin luontopolulla, 
kisattiin leiriolympialaisissa, ratkot-
tiin tietovisaa ja pistettiin tanssiksi. 

–  Mainiota kuitenkin, ettei mi-
hinkään ole pakko osallistua, joku 
leiriläisistä kommentoi. 

Kahdesti päivässä oli mahdolli-
suus viettää kirkkohetkeä Bergvikin 
tunnelmallisessa kappelissa. 

Diakonisen leirin ideana on tar-
jota levähtämistä arjen kuvioista 
päihteettömässä ympäristössä. 

– Ihanaa, kun täällä ei ole kän-
nisiä!  Kaikki tajuavat, että täällä ei 
nautita vettä väkevämpää, Roihu-
vuoresta tullut Sirpa mainitsi.

Leirille tullaan hakemusten 
kautta. – Hienoa kun pääsin mu-
kaan. Odotin leiriä kuin joulua!, hän 
hehkutti.

Sirpan mielestä parasta leirissä 
oli muiden seura, sauna ja luonto. 

– Hyvä ilmapiiri tulee siitäkin, 
että henkilökunta pitää kaikkia ta-
sa-arvoisina. 

Porukan kesken tehdyssä gallu-
pissa positiivisia mainintoja saivat 

myös rauha ja leiriläisten hyvä yh-
teishenki.

– En muista, koska minulla oli-
si ollut näin hauskaa, Päivi puoles-
taan totesi. 

– Hauskanpito on täällä terveel-
lä pohjalla, toiset säestivät.

Kontulasta tullut Ari oli leirillä 
ensimmäistä kertaa. 

– Mukavaa ovat hyvä toiminta ja 
yhteenkuuluvuuden tunne. Innos-
tuin lähtemään, koska leiri on haus-
kaa vaihtelua eläkeläisen arkeen.

Samaa mieltä on vesalalainen 
Hasse. 

– Leiri on kivaa piristystä, kun ei 
ole kesäpaikkaa eikä eläke riitä suu-
remmin lomailuihin.

Hänenkin taustallaan on työt-
tömyyttä ja päihdeongelmaa, kuten 
lähes kaikkien leiriläisten.

Diakoniatyö järjestää päihteet-
tömän leirin kuten useita muitakin 
leirejä vuosittain rovastikunnallise-
na yhteistyönä. Vartiokylän rovas-
tikuntaan kuuluvat Herttoniemen, 
Mikaelin, Roihuvuoren, Vartiokylän 
ja Vuosaaren seurakunnat. 

Eila Jaakola 

Roihuvuorelainen Sirpa oli mielissään päihteettömän leirin ilmapiiristä ja ohjel-
masta.

Tuula Hakkarainen
M

arko Anttila

Eila Jaakola

1.

2.

5.

4.

7.

8.
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3.

Oikeat vastaukset: 1. Keltavahvero eli 
kanttarelli, 2. Punikkitatti, 3. Äikätatti,  
4. Kosteikkovahvero, 5. Suppilovahvero, 
6. Sappitatti, 7. Voitatti ja 8. Herkkutatti


