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Yhdessä
RoihuvuoRen seuRakunta on pääkaupunkiseudulla kunnostau-
tunut seurakuntana, jossa Yhteisvastuukeräyksen tulos on ol-
lut hyvä vuodesta toiseen, itse asiassa paras koko Helsingis-
sä. Siihen on varmaan useita syitä. Yksi tärkeimmistä on, et-
tä laajat joukot seurakunnassamme ovat ottaneet keräyksen 
omakseen ja haluavat tehdä työtä sen hyväksi.

Suurin yhteinen ponnistus Yhteisvastuukeräyksen hyväk-
si meillä on Euron päivä. Sen toteuttamiseen osallistui tänäkin 
vuonna yli sadan vapaaehtoisen joukko yhdessä seurakun-
tamme työntekijöiden kanssa. Monet alueemme yrittäjät an-
tavat vuosittain merkittäviä lahjoituksia Euron päivään.  Siun-
tiolaiset ystävämme lahjoittivat lapsille hyvää mieltä, kun he 
toivat Judith-aasinsa vetonaulaksi päivään.  Lapset nauttivat 
päästessään ajamaan aasin vetämissä vaunuissa. Hyvän ke-
räystuloksen lisäksi Euron päivän tarkoituksena on tuoda iloa 
alueen eri-ikäisille asukkaille. 

Yhteisvastuukeräys onnistuu, kun siihen sitoudutaan yh-
dessä. Moni tulee mukaan vapaaehtoistoimintaan aluksi tark-
kailevalla mielellä. Yhteisen aherruksen mukanaan tuomat 
uudet ihmissuhteet ja innostavan ilmapiirin voimaannuttava 
vaikutus sitouttavat. Seuraavalla kerralla kutsuun onkin help-
po vastata myönteisesti.

Helsingin seurakunnissa tehdään parhaillaan työtä sen 
eteen, että seurakuntalaisille avautuisi aiempaa laajemmat 
mahdollisuudet toimia vapaaehtoistehtävissä.  Seurakunta-
laisilla on paljon ammattitaitoa ja kokemusta. Vapaaehtoi-
suuden arvostusta onkin syytä nostaa. Vapaaehtoisten sijaan 
saattaisi jatkossa olla parempi puhua seurakuntatoimijoista, 
ihmisistä, jotka tärkeässä roolissa palvelevat omaa seurakun-
taansa yhdessä työntekijöiden kanssa.  

Roihuvuoren seurakunnassa tarjolla olevien vapaaehtois-
tehtävien kirjo on laaja, ja tavoitteena on, että se on jatkos-
sa vielä monipuolisempi. Tänä vuonna tahdomme erityises-
ti panostaa monimuotoiseen jumalanpalveluselämään. Halu-
amme kutsua eri-ikäisiä ja erilaisissa elämänvaiheissa olevia 
seurakuntalaisia mukaan messujen valmisteluihin ja toteutuk-
seen. Messussa on tarjolla monenlaisia tehtäviä. Juhla syntyy, 
kun laitamme jakoon sen mitä meillä on. Seurakuntamme alu-
eella sijaitsevat kolme kirkkoa tarjoavat paljon mahdollisuuk-
sia uusien käytäntöjen etsimiselle ja luomiselle. Rakennetaan 
yhdessä messua, joka on seurakuntamme elämän sykkivä sy-
dän, ja jonne on ilo kutsua niitäkin, jotka eivät ole tottuneet 
käymään kirkossa.

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja
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Tiellä
Laskiaissunnuntain teema on Ju-
malan rakkauden uhritie, joka pal-
musunnuntaista alkaen nimetään 
Kunnian kuninkaan alennustiek-
si. Roihuvuoren seurakunta ja Por-
voon suomalainen seurakunta ovat 
halunneet viedä rukoushiljaisuutta 
myös facebookin maailmaan ja yh-
teistyönä tehneet pysähdyspaikko-
ja kutsuiksi tälle tielle. Seurakun-
tien facebook-sivuilla voi viipyä ku-
van ja tekstin kautta paastonajan ja 
pääsiäisen teemojen äärellä. Ensim-
mäinen pysähdyspaikka on tuhka-
keskiviikko, sen jälkeen matka jat-
kuu palmusunnuntain riemujuhlas-
ta hiljaisen viikon kipuun ja lopulta 
tyhjälle haudalle, pääsiäisen järisyt-
tävään iloon. 

Liity matkakump-
paniksi osoitteessa 
www.facebook.com/
roihuvuorisrk

Paastonajan alkaessa
Kirkkovuosi antaa seura-
kunnan elämälle rytmin ja 
sisällön. Jokaisella pyhä-
päivällä on oma teeman-
sa ja tekstinsä. On arkipy-
hiä ja on juhla-aikoja, joi-
den viettoa valmistellaan 
erityisellä huolella. 

Suurimpia juhlia, joulua ja pää-
siäistä, edeltää paastonaika.  
Pääsiäistä edeltävä paaston-

aika kestää neljäkymmentä päivää.
Se ei ole paljon, kun ajattelee hil-

jaisen viikon ja pääsiäisen mystee-
riä: Kristuksen kärsimystietä, ristin-
kuolemaa ja ylösnousemusta.

Paastonaika alkaa laskiaisen jäl-
keisestä keskiviikosta, tuhkakeski-
viikosta. Päivä on saanut nimensä 
paastoon liittyneestä tuhkan sirot-
telemisesta pään päälle. Tämä teh-
tiin merkkinä katumuksesta ja pa-
rannuksen tekemisestä. Tänä vuon-
na tuhkakeskiviikko on 5.3. Silloin 
Roihuvuoren kirkossa vietetään 
tuhkamessua, jossa jokainen voi saa-
da otsaansa tuhkalla piirretyn ris-
tinmerkin. Tuhkamessussa pyyde-
tään anteeksi syntejä ja laiminlyön-
tejä ja rukoillaan voimia antaa an-
teeksi myös toisille.

Miten paastonaikaa  
tulisi viettää? 

Paastonaika kutsuu hiljentymään. 
Se voi tarkoittaa sitä, että aamulla 
luetaan Raamatun teksti, mietiskel-
lään sitä ja rukoillaan alkavan päi-
vän puolesta. 

Paastonajan matkaa on hyvä 
tehdä yhdessä toisten kanssa. Juh-

la-ajan sisäistämistä auttaa osallis-
tuminen seurakunnan messuihin. 
Myös virsikirjaa voi käyttää rukous-
kirjana. Virret yhdistävät meitä nii-
hin, jotka ovat kulkeneet tätä samaa 
tietä jo kauan ennen meitä.

Paastonaika kutsuu meitä myös 
katsomaan uusin silmin toisia ihmi-
siä, heitä, joiden lähellä elämme, ja 
heitä, jotka kauempana tarvitsevat 
huolenpitoamme. Tiedämmekö, mi-
tä läheisillemme kuuluu? Näemme-
kö heidät? Osaammeko kertoa, mi-
ten rakkaita he meille ovat?

Hyvinvoinnin keskellä on paljon 
yksinäisyyttä. Ehkä joku kaipaa yh-
teydenottoamme.

Kirkossamme 
paastonaika ja yh-
teisvastuukeräys 
sijoittuvat samaan 
ajankohtaan.

Yhteisvastuu-
keräys antaa mah-
dollisuuden tehdä 
hyvää käytännös-
sä ja auttaa niitä, 
jotka kipeästi ovat 
avun tarpeessa, 
niin kotimaassa 
kuin maan rajo-
jen ulkopuolella. 

Paastonaika voi 
merkitä myös sitä, 
että annamme it-
sellemme aikaa le-
poon ja virkistäy-
tymiseen. Pysäh-
dymme nautti-
maan pienistä het-
kistä. Teemme kä-
velyretkiä tai kut-
summe ystävän 
kylään. Arvostam-

me arkea ja huomaamme hyvän toi-
sissamme ja itsessämme.
Pyhä Jumala, sinä olet, salaisuus, si-
nä olet kaikkea ymmärrystä ylempä-
nä ja kuitenkin aivan lähellä mei-
tä jokaista.

Sinun Poikasi valo on tarkoitettu 
jaettavaksi kaikille ihmisille.

Tee meistä valon kantajia.
Auta meitä vaalimaan valoasi 

silloinkin, kun ympärillämme ja si-
sällämme näemme vain pimeyttä.

Näytä meille, miten tänään voi-
simme olla valona toisillemme.

Anna-Mari Kaskinen
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Saattohoito on aikaa ja läsnäoloa
Sairaalapastori Merja Håll-
fast korostaa saattohoi-
don kokonaisvaltaisuut-
ta: fyysisen hoidon lisäk-
si tulee muistaa potilaan 
henkinen ja hengellinen 
puoli. 

Laadukkaaseen saattohoitoon 
kuuluu keskeisesti ajan anta-
minen ja läsnäolo. Samaa sa-

noo perushoitaja Maija Reinikai-
nen, joka työssään Suursuon sai-
raalan saattohoito-osastolla kohtaa 
usein kuoleman. 

Hållfastin mukaan Helsingissä 
on kyllä saattohoidon tietämystä, 
mutta olosuhteet eivät sairaaloissa 
välttämättä ole sellaiset, että laadu-
kasta saattohoitoa pystyttäisiin jär-
jestämään. 

− Esimerkiksi kivun lievitykses-
tä puhuttaessa on huomattava, että 
kipu ei ole pelkästään fyysistä, vaan 
se voi olla myös henkistä ahdistusta. 
Tässä voivat seurakuntien työnteki-
jät ja laitoksissa erityisesti sairaala-
sielunhoitajat olla apuna, ja heihin 
kannattaakin ottaa yhteyttä siinä 
vaiheessa, kun potilas pystyy vielä 
keskustelemaan, hän toteaa. 

Kuolevalla tulisi myös olla oikeus 
kuolla kotonaan, mikä voi tarkoittaa 

omaa ja perheen kotia, vanhainkotia 
tai palveluasumista. Saattohoito ta-
pahtuukin tänä päivänä yhä enem-
män kotona, mikä korostaa omais-
ten roolia. Heidän huomioon otta-
misensa on tärkeä osa kokonaisval-
taista saattohoitoa.

Uskallusta  
olla potilaan vierellä
Suursuon sairaalan vuoden 2013 

alussa avatulla saattohoito-osastol-
la keskitytään hoitamaan loppuelä-
mää, jossa jokainen hetki on arvo-
kas. − Päähuomio ei ole lähestyvässä 
kuolemassa. Kiinnitämme huomion 
siihen hyvään, jota on vielä jäljellä, 
perushoitaja Maija Reinikainen.

− Olin aiemmin työssä pitkäai-
kaisosastolla. Silloin oli välillä hät-
kähdyttävää ajatella, että nyt potilas 
kuolee. Oli vaikeaa soittaa omaisil-

le ja ilmoittaa asiasta. Nyt asennoi-
dun työhöni niin, että teen voitava-
ni potilaan olon helpottamiseksi en-
kä pakene kuoleman lähestymistä. 
Olen huomannut, että työntekijöi-
den rauhallisuus tarttuu potilaisiin 
ja omaisiinkin.

Suursuon saattohoito-osastolla 
on 25 potilaspaikkaa. Hoitajien aika 
menee melko pitkälti perushoitoon. 
− Tarvitaan aikaa ja uskallusta olla 
potilaan vierellä, että voi kuunnel-
la, mitä hänellä on kerrottavanaan. 
Toisaalta monesti on luontevinta ot-
taa asioita puheeksi ja jutella tavan-
omaisten hoitotoimien ohessa, Rei-
nikainen sanoo. 

− Me hoitajat saatamme tiedustel-
la potilaalta, haluaisiko hän keskus-
tella sairaalapapin kanssa. Joskus po-
tilas miettii esimerkiksi sellaista ky-
symystä kuin ”miten minun käy kuo-
leman jälkeen”. Papin kanssa voi käy-
dä kaikentyyppisiä sielunhoitokes-
kusteluita, ei pelkästään hengellisiä. 

Vapaaehtoiset apuna 
Merja Hållfast työskentelee sairaa-
lasielunhoidon ja diakonian avohoi-
toprojektissa, jossa on muun muassa 
koulutettu vapaaehtoisia saattohoi-
don tukihenkilöiksi. Helsingin seu-
rakuntien projekti toteutetaan Itä-
Helsingin alueella.

− Vapaaehtoisen rooli on helpot-
taa sekä kuolevan että omaisten ti-
lannetta. Hän voi olla läsnä potilaan 
luona, jotta omaiset voivat levähtää. 
Ulkopuolinen lähimmäinen voi olla 
joskus myös paras keskustelukump-
pani tuossa tilanteessa. 

Saattohoitoa tarvitsee vuosittain 
noin 15 000 parantumattomasti sai-
rasta ihmistä. Kaikkialla maassam-
me laadukasta saattohoitoa ei ole tä-
tä nykyä saatavilla. Siksi tarvitaan 
Yhteisvastuukeräystä. 

Eila Jaakola

Sairaalapastori Merja Hållfast kouluttaa vapaaehtoisia saattohoidon tukihenkilöiksi.

Eila Jaakola

Saattohoidolla tarkoitetaan kuolemaa 
lähestyvän ihmisen kokonaisvaltaista ja 
yksilöllistä huomioimista, jossa hyvän 
perushoidon lisäksi vastataan ihmisen 
fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin, hengel-
lisiin ja henkisiin tarpeisiin, lievitetään 
hänen oireitaan sekä tuetaan potilaan 
omaisia.

Yhteisvastuu saattohoidon  
ja ihmisoikeuksien asialla
Yhteisvastuu on kirkon 
vuosittainen suurkerä-
ys, joka auttaa hädänalai-
sia Suomessa ja kehitys-
maissa. 

Kotimaassa keräyksen varoin luo-
daan valtakunnallinen saattohoi-
don osaamisverkosto. Kuolevi-
en parissa työskenteleville järjeste-
tään saattohoitokoulutusta sekä pe-
rustetaan tuki- ja neuvontajärjes-
telmä ammattihenkilöstön, potilai-
den ja omaisten tarpeisiin. Suomes-
sa saattohoitoa tarvitsee vuosittain 
noin 15 000 parantumattomasti sai-
rasta ihmistä. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön Saattohoitosuositusten 
(2010) mukaan jokaisella kuoleval-
la ihmisellä on oikeus hyvään saat-
tohoitoon potilaan tarpeiden ja toi-
veiden mukaisesti. Kaikkialla saat-
tohoitoa ei kuitenkaan ole tällä het-
kellä saatavana. Tarvitaan työnte-
kijöitä, joilla on valmiutta ja aikaa 
kohdata kuolevan potilaan ja hänen 
läheistensä tarpeita.

Ulkomailla Yhteisvastuukeräyk-
sen tuotto suunnataan syrjintää 
vastaan. Yhteisvastuukeräys tukee 
Guatemalassa tehtävää ihmisoi-

keustyötä. Siellä alkuperäiskansan 
edustajia, mayoja, syrjitään yleises-
ti. Keräysvaroin heitä koulutetaan 
tiedostamaan ja vaatimaan oikeuk-
siaan muun muassa omaan kieleen, 
kulttuuriin ja maahan. Lisäksi eh-
käistään perheväkivaltaa ja tuetaan 
yhteisöjä kehittämään toimeentu-
loaan. 

Kotimaan työhön käytetään 40 pro-
senttia keräystuotosta, josta osa ka-
navoituu paikallisseurakuntien dia-
koniatyöhön. Ulkomaan kohteeseen 
ohjataan 60 prosenttia tuotosta Kir-
kon Ulkomaanavun välityksellä.

Lahjoita tilille
Nordea 
 FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola-Pankki 
 FI14 5000 0120 2362 28 
Danske Bank 
 FI81 8000 1600 0516 51 
Handelsbanken 
 FI81 3131 1000 4651 24
Aktia 
 FI82 4055 0010 4148 41
Ålandsbanken 
 FI53 6601 0002 2825 80

Muistathan mainita seurakuntam-
me viitenumeron: 308537

Suomen kaunein aasi
Judith-aasi oli Euron päivänä lasten 
vetonaula. Eikä ihme, sillä Siuntios-
sa asuvalla aasilla on jo takana pit-
kä ura näyttelijänä. Judith on jo use-
an vuoden ajan esittänyt aasin roo-
lia Vivamon Raamattukylän näytel-
missä: jouluna hän avustaa Mariaa 
ja Joosefia, pääsiäisnäytelmässä hän 
saa kantaa selässään itseään Jeesus-
ta. Kesäisin Judithilla on helpom-
paa.Hän  laiduntaa Vivamon niityil-
lä ihmisten ilona ja lampaiden kave-

rina ja kertoo omalla olemassalol-
laan siitä, millaista elämä  oli Raa-
matun aikaan.

Judithilla on myös toisenlainen 
saavutus. Hänet on valittu Suomen 
kauneimmaksi aasiksi. Hän ei silti ole 
ylpistynyt. Kaikkein iloisin ja ylpein 
hän on varsastaan Jordanista, joka 
syntyi kaikkien yllätykseksi Viva-
mon pellolle eräänä kesäisenä yönä.

Anna-Mari Kaskinen

Perinteeksi muodos-
tunut yhteisvastuu-
tapahtuma Euron 
päivä kokosi tänäkin 
vuonna Laajasalon 
kirkolle mukavas-
ti väkeä. Paikalla pii-
pahti myös Yle:n ku-
vausryhmä.

Tim
o Pekka Kaskinen

Arpaonnea ja iloista mieltä.

Tim
o Pekka Kaskinen

Muurikkapannut tirisivät ja letut maistuivat Yhteisvastuun hyväksi.

Roihuvuoren seurakunnan yhteisvastuu- 
keräyspäällikkö Kari Laaksonen viihtyi 
Euron päivässä.
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Seurakuntien yhteiset kuvat

Kevätaurinko 
on vasta kutitellut 
lumista maailmaa, 
kun ne jo nostavat päänsä, 
krookukset.
Mikä luottamus!
Lehdet ylistykseen 
kohotettuina 
ne kukkivat siellä, 
missä 
kaikki ympärillä on kuollutta.
Ne ovat uskon kukkia:
Kiittävät jo siitä, 
mikä ei vielä näy, 
mutta mikä on jo totta.

Hanna-Kaisa Hartala

Puutarhan tuoksua

Pääsiäisen alla ja juhlan 
aikaan Roihuvuoren kir-
kon kappelissa ja Laajasa-
lon kirkon aulassa on eri-
tyistä silmäniloa: kauniit 
pääsiäispuutarhat. 

Tämän lehden lastensivuilla ker-
rotaan pääsiäisvaelluksesta, jo-

hon pääsee mukaan monta sataa las-
ta. Pääsiäisvaellus päättyy pieneen 
puutarhaan, joka kuvaa Jeesuksen 
ylösnousemuksen paikkaa.

Kaunis pääsiäispuutarha on hil-
jentymisen paikka myös kaikille ai-
kuisille. Roihuvuoren ja Laajasa-
lon kirkoilla on omanlaisensa puu-
tarhat. Ne on rakennettu erilaisis-
ta kasveista, kivistä ja monenlai-
sista koristeista. Roihuvuoren kir-

kon kappeli on rauhallinen paik-
ka omaan hiljentymiseen. Hiljaisel-
la viikolla kirkko pyritään pitämään 
auki lähes koko päivän. Myös Laaja-
salon kirkon aulaan järjestetään pie-
ni tila hiljentymistä varten. 

Pääsiäinen on suurin meidän 
juhlistamme, muistamme silloin 
Jeesuksen kuolemaa ja juhlimme 
hänen ylösnousemistaan. Monesti 
olemme uskossamme kovin tieto-
keskeisiä, me ajattelemme, pohdim-
me ja yritämme kovasti ymmärtää 
asioita. Pääsiäispuutarha voi kosket-
taa meitä myös kauneutensa kaut-
ta. Puutarha tuo silmien iloa, se voi 
hiukan tuoda pääsiäisen tuoksua ja 
kauneus voi auttaa meitä hiljentä-
mään ajatuksemme Jumalan edessä. 

Getsemanesta Golgatalle
Pääsiäisajan evankeliumikertomuk-
sissa puhutaan kahdesta tärkeästä 
puutarhasta. Jerusalemin vieressä 
Öljymäellä sijaitsi Getsemanen puu-
tarha, johon Jeesus meni opetuslas-
tensa kanssa rukoilemaan myöhään 
kiirastorstain iltana. Jeesus rukoi-
li, että hän voisi vielä välttää edes-
sä olevan kärsimyksen. Lopulta hän 
kuitenkin suostui Jumalan tahtoon. 
Getsemanesta alkoi Jeesuksen kär-
simystie. Hän oli valmis kärsimään 
ja kuolemaan meidän puolestamme, 
jotta me saisimme elämän, iankaik-
kisen elämän. Jeesus valmisti meil-
le tien Isän Jumalan luo.

Toinen tärkeä puutarha liittyy 
Jeesuksen kuolemaan. ”Siellä, mis-
sä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puu-
tarha, ja puutarhassa oli uusi hau-

ta” (Joh. 19:41). Tähän puutarhaan 
palataan pääsiäisaamun evankeliu-
missa. Maria Magdalena oli mennyt 
Jeesuksen haudalle itkemään. Siellä 
puutarhassa Jeesus ilmestyi Marial-
le, mutta Maria ei heti tunnistanut 
Jeesusta vaan luuli häntä puutarhu-
riksi. Vasta, kun Jeesus kutsui Ma-
riaa nimeltä, Maria tunnisti hänet. 
Evankeliumin kertomuksessa mel-
kein tuntee puutarhan kauneuden ja 
aamun tuoksut. 

Kirkon pienet pääsiäispuutar-
hat voivat johdattaa meidät muista-
maan Getsemanea ja Jeesuksen kär-
simystietä sekä auttaa ajatuksemme 
Jeesuksen ylösnousemisen aamuun. 
Voimme myös muistaa Jeesuksen 
sanoja: ”Totisesti, totisesti, jos veh-
nänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se 
jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se 
kuolee, se tuottaa runsaan sadon.” 
(Joh.12:24).

Anja Nurminen

Matkoja Raamatun kertomuksiin
Vivamon Raamattukylän 
juhlavuosi on alkanut. Ke-
sällä tulee kuluneeksi 10 
vuotta ”Kyläteatterin” pe-
rustamisesta. 

Kymmenessä vuodessa Raamat-
tukylästä on kasvanut elinvoi-

mainen yhteisö, jossa on mukana yli 
300 ihmistä eri tehtävissä.

Vivamon Raamattukylän tarkoi-
tus on tuottaa ja esittää Raamatun 
kertomusten pohjalta luotuja mu-
siikkinäytelmiä. Kaikki näytelmät 
ovat kantaesityksiä. Käsikirjoittaja-
na toimii Anna-Mari Kaskinen, oh-
jaajana Matias Nyman. Musiikkeja 
näytelmiin ovat säveltäneet Tommi 
Kalenius, Matteus Mykkänen ja Te-
ri Mantere. Myös tanssilla on Raa-
mattukylän näytelmissä oma, tärkeä 
tehtävänsä. Koreografina on toimi-
nut alusta alkaen Sari Perttu.

Kesäksi 2014 valmistuu Raamat-
tukylän 13. näytelmä, Marian miek-
ka. Se kertoo Jeesuksen äidin sy-
dänäänistä ja kamppailuista hänen 
seuratessaan Poikansa kutsumuk-
sen täyttymistä. Kesällä ohjelmis-
tossa on yhteensä kolme näytelmää. 
Marian miekan lisäksi nähdään vii-
me kesän uutuusnäytelmä Kalastajat 
sekä Vanhan Testamentin suuri ker-
tomus Joosefista, jonka veljet myy-
vät orjaksi Egyptiin, mutta josta tulee 
lopulta faraon korkea-arvoinen vir-
kamies. Tässä näytelmässä Vivamon 
laajat peltoaukeat toimivat paimen-
tolaisten ketona. Suureen telttaan 
rakennetaan kokonainen Egypti. Ei-
ja Kulmalaisen upea puvustus tuo 

näytelmään alkuperäistä tunnelmaa. 
Kesäkauden lisäksi Raamattuky-

lä esittää kirkkovuoden suuriin juh-
liin liittyvät näytelmät, jouluna Ih-
meellinen ilo ja hiljaisella viikolla 
Ihmisen Poika.

Vuosien varrella Raamattukyläs-
tä on tullut yhä monikulttuurisempi. 
Kylässä on mukana ihmisiä monista 
eri kansallisuuksista, viime aikoina 
yhä enemmän myös maahanmuut-
tajia. Kaikissa näytelmissä ei suo-

men kielen taito ole tarpeen, tarjol-
la on myös ”puhumattomia” rooleja.

Roihuvuoren seurakunta järjes-
tää retken Vivamon Raamattuky-
lään. Seuraa ilmoittelua!

Kiikari

Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen 
edellään ja perässään, huusi: 
"Hoosianna, Daavidin Poika! Siu-
nattu olkoon hän, joka tulee Her-
ran nimessä! Hoosianna korkeuk-
sissa!" (Matt. 21:9)
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Roihuvuori

Roihuvuorentien varressa 
on mainoskyltti, joka oh-
jaa samaan suuntaan kuin 
kahvin tuoksu: punatiili-
päätyisen kerrostalon pi-
haan. Kahvila Roi kutsuu 
roihuvuorelaisia omiin ja 
yhteisiin hetkiin.

– Viikonpäivien paikat voisi sopia 
joka viikoksi erikseen, äänestämäl-
lä! ideoivat Soili Kaukolampi ja Ri-
ku Keskinen nauraen Kahvilan vie-
reisissä pöydissä. 

Riku on tänään Roissa jo toista 
kertaa. – Kävin ensin kahvilassa, sit-
ten kävelyllä, ja tulin takaisin. Aika 
usein tulee käytyä. Täällä on hyvät 
tuotteet ja kaunis ympäristö.

Hyvä kahvi on kutsunut myös 
Soilia, mutta houkuttimia on muita-
kin. – Tämä on tällainen korttelikah-
vila, olohuone, jonne voi tulla miet-
timättä, mitä päälleen laittaa. Tääl-
lä saa olla hiljaa tai seurustella, mi-
ten haluaa.

Myös kahvilan omistaja Jarmo 
Välikangas korostaa, että Roi on, 
mitä ihmiset haluavat sen olevan. 
– Avaan oven, keitän kahvia, poru-
kat tekevät, mitä tekevät. Vielä enem-
män ihmiset voisivat kertoa ja tuoda 
ideoitaan – ottaa rohkeammin tilaa.

Minkä tyyppisiä juttuja Roissa 
sitten on järjestetty? – Kuunteluilto-
ja, kirjallisuusilta, käsityöilta, näyt-
telyiden avajaisia, syntymäpäiviä ja 
muita yksityistilaisuuksia,  Jarmo lis-
taa. – Ja suunnilleen joka toinen sun-
nuntai on brunssi.

Yhdessä tekemällä  
tapahtuu
Kahvila Roi sai alkunsa, kun Jarmo 

huomasi tilan edellisen vuokralai-
sen tekevän lähtöä. Muutaman vuo-
den Roihuvuoressa asunut Jarmo 
oli kaivannut kahvilaa kuten moni 
muukin roihuvuorelainen, ja päätti 
tarttua tilaisuuteen. 

– Kun tekee, niin tapahtuu, Jar-
mo toteaa ja muistuttaa, ettei ole 
tehnyt Roita yksin.

– Kaikkeen liittyy vahvasti aut-
tamisen ja yhdessä tekemisen mei-
ninki. Esimerkiksi tämän taloyhtiön 
hallituksessa on rakentamiseen liit-
tyvää osaamista, josta on ollut apua.

Aiemminkin yrittäjänä toimi-
nut Jarmo toteaa, että juuri mikään 
ei kahvilan perustamisessa ole yllät-
tänyt. – Se, miten saa jonkun asi-
an toimimaan, on aluksi aina jän-
nittävää, lähes sietämätöntä. Mut-
ta asioilla on tapana kääntyä par-
hain päin.

Näyttää siltä, että Roissa asioita 
myös käännetään hyviksi, yhdessä. 

– Olen kohdannut paljon ihmis-
ten hyvää tahtoa ja kannustavaa 
asennetta. Ainut asia, joka kahvi-
lassa on yllättänyt, on se, miten pal-
jon positiivinen palaute lämmittää.

Elämän eri hetkiin
Jaana Lahti istahtaa ikkunapöy-
tään nauttimaan soijamaitoon teh-
tyä cappuccinoa.  

– Valoisa ikkunapaikka ja hyvä 
kahvi, vastaa Jaana kysymykseen, 
mikä sai tulemaan Roihin tänään. – 
En ihan vielä halunnut mennä hake-
maan lapsia hoidosta. Tämä on pieni 
hiljainen hetki viikonlopun aluksi.

Kahvila Roi tarjoaa tilan niin 
hengähdyshetkiä kuin juttutuoki-
oita kaipaaville. Juhannuksen 2013 
tienoilla avattu kahvila on ottamas-
sa paikkaansa Roihuvuoressa. Lä-

Elämänmakuinen kyläkahvila

Kristus nousi kuolleista!
Pääsiäisyö on juhlaa Roihuvuoren 
seurakunnassa. Lauantaina 19.4. klo 
22 vietetään rukoushetkeä Tammi-
salon kirkolla. Tämän jälkeen risti-
saatto kulkee Roihuvuoren kirkkoon, 
jossa alkaa pääsiäisyön messu klo 23. 
Messussa on mukana myös kamari-
kuoro Cantiamo. Ylösnousemusjuh-
laa jatketaan messun 
jälkeen seurakuntasalin 

puolella pääsiäistarjoilujen parissa.
Pääsiäispäivänä, sunnuntaina 

20.4. klo 10, on pikkuväen vuoro 
juhlia perhemessussa, jossa on mu-
kana myös lapsi- ja nuorisokuoro 
Sonórus. Messun jälkeen lapset saa-
vat etsiä piilotettuja pääsiäismunia.

Olet lämpimästi tervetullut viet-
tämään kristittyjen suurinta juh-
laa seurakuntaperheesi kanssa. 

hes joka päivä joku löytää Roin, ja 
on jo niitäkin, jotka tulevat toisen 
tai kolmannen kerran. Kuitenkin on 
myös niitä, jotka kävelevät ohi. Jar-
mo miettii, miksi jotkut eivät astu 
sisään.

– Kaikkia ajatus kahvilasta ei vain 
kosketa. Mutta ne tulevat, jotka ovat 
löytäneet kahviloiden ilmapiirin.

Yksi heistä on Satu Kurru, jo-
ka istuu Roissa kaakaolla ystävän-
sä kanssa. 

– Niin kauan kuin on kahviloita 
ja ystäviä, joiden kanssa käydä niis-
sä, tämä maailma ei ole niin kamala 
paikka elää, Satu kiteyttää.

Hanna-Kaisa Hartala

Myös Kahvila Roissa voit törmätä 
Yhteisvastuun lipaskerääjään ja kysäistä 
häneltä keräykseen liittyvistä asioista.

Ku
va

t: 
M

ar
ko

 A
nt

til
a

Taivaallinen kattaus
joka sunnuntai klo 10 Roihuvuoren kirkossa  
ja klo 12 Laajasalon kirkossa. 
Pääsymaksu maksettu.
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Bongaa messu! 
Helsingissä on yhteensä 18 suo-
menkielistä ja kolme ruotsinkie-
listä seurakuntaa. Kaikissa niissä 
vietetään sunnuntaisin messua. 
Tammikuussa käynnistynyt Bon-
gaa messu -niminen kirkkokier-
ros on oiva tapa tutustua eri seu-
rakuntien elämään.

Jokaisessa seurakunnassa viete-
tään jumalanpalveluksia ja järjes-
tetään ohjelmaa ympäri vuoden. 
Vaikka kirkot eivät välttämättä ole 
fyysisesti kaukana toisistaan, tulee 
naapuriseurakuntien toimintaan 
harvemmin osallistuttua. Helsin-
gin seurakuntayhtymän kehittämä 
messukierros kannustaa ja kutsuu 
ihmisiä tutustumaan myös muiden 
seurakuntien jumalanpalveluselä-
mään ja ihmisiin.

Bongaa messu on koko vuoden 
kestävä kirkkokierros. Tämän aika-
na jokaisella Helsingin seurakun-
nalla on yhtenä sunnuntaina oma 
nimikkomessunsa. Messuja järjes-
tetään kahden viikon välein. Kirk-
kokierroksen ensimmäinen messu 
järjestettiin Vuosaaren seurakun-
nassa 12. tammikuuta, ja kevätkau-
den aikana bongattavia messuja on 
yhteensä kymmenen. Kesällä pide-
tään taukoa, ja kierrosta jatketaan 
taas elokuussa. 

Bongaa messu on suunnattu kai-
kille, mutta aivan erityisesti niille, 
joille seurakuntaelämä ei ole ennes-
tään kovin tuttua. Eri kirkoissa jär-
jestetään laajasti monipuolista oh-
jelmaa, ja messukierros voi osaltaan 
auttaa jokaista löytämään itselleen 
sopivinta ja mieluisinta toimintaa.

Bongareille jaossa  
omat messupassit
Moni muistaa omilta rippikoulu-
ajoiltaan rippikoulukortit, joihin ke-
rättiin merkintöjä jokaisesta kirkko-
käynnistä. Nyt kaikille messubon-
gareille on jaossa puolestaan omat 
messupassit. Kirkkojen auloissa ja 
seurakuntien virastoissa jaettaviin 
passeihin on mahdollisuus kerätä 
tarroja muistoksi jokaisesta mes-
susta. Kierrokseen osallistuville on 
luvassa pieniä palkintoja käyntiker-
tojen mukaan. 

Tarrojen lisäksi kunkin messun 
jälkeen on tarjolla kirkkokahvit ja li-
sätietoa kyseisen seurakunnan toi-
minnasta. Kahvittelun lomassa on 
hyvä tilaisuus laajentaa omaa seura-
kuntaverkostoaan ja tutustua myös 
muihin bongareihin. 

Jos messusarja saa hyvän vas-
taanoton, on sitä tarkoitus jatkaa 
myös ensi vuonna.

Jokainen voi halutessaan antaa 
kierroksesta palautetta osoitteessa 
www.itkumuuri.fi

Messukierros  
saapuu  
Laajasalon kirkkoon 
palmusunnuntaina
Kuten jokaisella helsinkiläisellä seu-
rakunnalla, myös Roihuvuorella on 
kirkkokierroksessa oma nimikko-
messunsa. Palmusunnuntaina 13. 
huhtikuuta Laajasalon kirkossa vie-
tetään Bongaa messu -kierroksen 
merkeissä Gospelmessua.

Gospelmessu on raikas ja pirteä 
musiikkipainotteinen messu. Tyy-
liltään läheisesti Tuomasmessua 
muistuttavassa messussa on kuul-
tavana nuorten ja nuorten aikuis-
ten ylläpitämää bändiä nimeltä Bla-
zePraise. Siinä on mukana sekä jou-
sisoittimia, bändisoittimia että lau-
luryhmä. 

Gospelmessu on uudenlainen 
ja virkistävä jumalanpalvelus, jos-
sa liturginen osa on pienempi , kun 
taas sanaa ja musiikillista osuutta 
on enemmän. Kappaleet koostuvat 
suurelta osin nuorten messulauluis-
ta, mutta mukana on myös muuta-
ma virsi raikkaasti sovitettuna.

Gospelmessun aikana on Tuo-
masmessun tapaan rukousjakso, jol-
loin jokainen voi lähteä liikkeelle ja 
kierrellä kirkossa. 

Gospelmessua vietetään joka 
kuukauden toinen sunnuntai Laaja-
salon kirkossa klo 12.

Eveliina Kaskinen

Matti Nevalainen 80 vuotta
Laajasalon alueen eläk-
keellä oleva kappalainen, 
rovasti Matti Nevalainen 
täyttää tänä keväänä 80 
vuotta. Papin työtään ja 
kohtaamiaan ihmisiä ro-
vasti ajattelee lämmöllä.

Pappisuransa Matti Nevalainen 
aloitti Lopella, mutta sai jo vuon-
na 1959 määräyksen siirtyä Malmin 
seurakuntaan, jonka kirkkoherrana 
oli jämäkkä Lauri Huovinen.

– Kaiken piti kirkkoherran mie-
lestä olla järjestyksessä. Hän opas-
ti minua korostaen saarnan huolel-

lista valmistamista, ja antoi myön-
teisen kuvan esimiehenä toimimi-
sesta, Nevalainen muistelee ja jat-
kaa: – Siihen aikaan Malmin seura-
kuntaan kuuluivat mm. Roihuvuo-
ri, Herttoniemi, Vartiokylä, Kontu-
la, Östersundom ja jopa Kannelmä-
ki. Kaikki työmatkat tehtiin bussilla. 
Seurakunta oli jaettu piireihin, jois-
ta sain osalleni Siilitien piirin. Mo-
net ystävyydet siltä ajalta ovat säily-
neet tähän päivään saakka.

Kun Nevalainen oli suorittanut 
asevelvollisuutensa Santahaminas-
sa, hänet siirrettiin Roihuvuoren 
piiriin vuonna 1961. Omaksi seura-
kunnakseen Roihuvuori erotettiin 

vuonna 1965. Tällöin Nevalainen sai 
vastuualueekseen Laajasalon. Jol-
laksen kappeli oli vihitty käyttöön 
vuonna 1962, mutta muuten seura-
kunnalla oli hyvin vähän toimitilo-
ja. Niinpä useita seurakunnan tilai-
suuksia pidettiin Nevalaisten ker-
rostalokodissa. Siellä kokoontuivat 
mm. miesten piiri ja raamattupii-
ri, vihittiinpä muutama hääparikin. 

Uuteen asumalähiöön muutta-
neet seurakuntalaiset olivat kiitol-
lisia seurakuntayhteydestä. Neva-
lainen oli monella tapaa edelläkävi-
jä ja loi pohjan monelle seurakun-
tamme toiminnalle. Useisiin perhei-
siin syntyi kiinteä yhteys jopa niin, 
että Matti Nevalainen on toiminut 
perhepappina viidessä sukupolves-
sa kastaen, vihkien, koteja siunaten 
ja saattaen haudan lepoon.

– Pidän työssäni tärkeimpänä 
ihmisten kohtaamista, rinnalla kul-
kemista, Nevalainen toteaa. Hän on 
tehnyt työtään valoisin mielin, ja ra-
kastaa näitä seutuja ja ihmisiä. 

– On ollut mielenkiintoista seu-
rata seurakunnan nykyistä toimin-
taa, kun Laajasaloon on 40 vuoden 
taistelun jälkeen saatu oma kirkko 
puhuttelevine Erämaa-alttaritaului-
neen. Iloitsen monien uusien ihmis-
ten tulosta seurakunnan toimintaan 
mukaan ja vanhojen ystävien tapaa-
misesta kirkolla.

Kiitämme rakasta rovastia kai-
kesta arvokkaasta, mitä hän on seu-
rakuntalaisten hyväksi tehnyt ja toi-
votamme Jumalan siunausta tulevil-
le vuosille.

Marjatta Fahlenius

Ken tahtoo  
käydä Herran askelissa
PaRi tuhatta vuotta sitten, päivänä, jota nykyään muistellaan 
palmusunnuntaina, aikansa superjulkkis Jeesus Nasaretilai-
nen saapui kaupunkiin ihailijajoukko-
jen ympäröimänä. Hänen perässään 
juostiin, häneltä odotettiin paljon. Jos 
sama sanottaisiin facebook-kielellä, 
ihmiset peukuttivat Jeesusta – kun-
nes tuli täysi hiljaisuus. Ensin loppui-
vat tykkäykset, sitten karisivat kave-
ritkin. Alkoi Kunnian kuninkaan alen-
nustie.

Sama tapahtuu usein tänäänkin. 
Niin kauan kuin Jeesus täyttää mi-
nun tarpeeni – ovat ne sitten sovin-
naisia tai radikaaleja, konservatiivisia tai liberaaleja – olen mie-
luusti mukana. Siinä vaiheessa, kun palvelijan ja Herran osaa 
pitäisi vaihtaa, alkaakin ärsyttää. Eikö tässä olekaan kyse Mi-
nun Agendastani?

Jeesus toteaa: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän 
kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon 
minua.” (Luuk. 9:23)  

Hanna-Kaisa Hartala

 
 
 
Lisää pohdintoja  
hiljaisella viikolla  
www.facebook.com/roihuvuorisrk

Aulakahvio 
Laajasalon kirkolla arkisin klo 10–14.  
Seurakunnan työntekijä on tavatta-
vissa kahviossa klo 12–13. Torstaisin 
voit kahvin lomassa pistäytyä hiljen-
tymässä keskipäivän rukoushetkessä 
kirkkosalin puolella.

    Perheleiri 
              9-11.5.2014 
              Lohirannassa Lohjalla

Ulkoilua,

saunomista,

hartaushetkiä

ja muuta ohjelmaa        

    - Aikuiset 40 e
      -  Alle 5 vuotiaat 
          ilmaiseksi
      -  Yli 5 vuotiaat lapset
         10 e
      -  Kolmannesta 
         lapsesta alkaen 5 e

Tiedustelut 
diakoniatyöntekijä Anni Mero-Hiltunen
p. 09-23495748.

 Leirille voit ilmoittautua netissä tai 
lomakkeella. Lomakkeita saa osoitteesta 
www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori 
sekä Roihuvuoren ja Laajasalon kirkoilta.    

Ilmoittautumiset 23.4. mennessä.

Leirimaksu sisältää 
täysihoidon, 
bussikuljetuksen ja 
ohjelman!

koko 
perheelle!
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Laajasalo

Hoitotestamentti on henkilön tahdonil-
maus omasta hoidostaan, jos hän vaka-
van sairauden, onnettomuuden tai van-
huuden heikkouden vuoksi menettää 
oikeustoimikelpoisuutensa.

Hoitotestamentissa määritellään ne 
tilat, jolloin luovutaan potilaan elämää 
lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoi-
sista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoi-
mista.

Hoitotestamentin allekirjoittavat hoi-
totestamentin tekijän lisäksi kaksi 
samanaikaisesti läsnä olevaa todistajaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yhtä matkaa loppuun asti
Saattohoidolla tarkoite-
taan kuolemaa kohti kul-
kevan ihmisen kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin 
huomioimista. Kun paran-
tavasta hoidosta on luo-
vuttu, on vielä paljon teh-
tävissä. Sen tietävät myös 
Nanna Pohjalainen, Mar-
ja-Liisa Ingman ja Arja 
Vaulas.

Työskennellessään perushoitajana 
Nanna Pohjalainen näki vanhusten-
huollon arjen, myös kuoleman. Nyt 
eläkkeellä ollessaan Nanna on käy-
nyt vapaaehtoisille saattohoitajille 
tarkoitetun koulutuksen, jonka Hel-
singin seurakuntayhtymä järjesti yh-
teistyössä sosiaali- ja terveysviraston 
kanssa. ”Koulutuksessa käsittelimme 
kuoleman merkitystä itsellemme, sii-
hen liittyviä pelkoja ja ahdistuksia. 
Pohdimme myös omaa suhdettam-
me kuolemanjälkeiseen elämään ja 
mietimme, mitä itse toivomme, kun 
olemme lähestymässä omaa kuole-
maamme”, Nanna kertoo. ”Saatto-
hoito lähtee aina potilaan toiveista, 
häntä on tärkeää kuunnella.”

Myös hengellisissä asioissa läh-
tökohtana on potilaan tarve. ”Tu-
puttaa ei saa. On kuitenkin osatta-
va kuunnella herkällä korvalla po-
tilaan puheita, sillä kokonaisval-
taiseen hoivaan kuuluu myös hen-
gellisten tarpeiden kohtaaminen”, 
muistuttaa Marja-Liisa Ingman. 
Hän oli eläkkeelle jäätyään muuta-
man vuoden Terho-kodissa vapaa-
ehtoisena. ”Helsingissä on nykyään 
monen uskontokunnan edustajia, ja 
saattohoidossa tämä tulee vastaan.”

Kuolevan ja  
omaisten apuna

Pastori Arja Vaulas on usein ollut 
kuolevien seurakuntalaisten luo-
na viettämässä ehtoollista tai har-
taushetkeä. ”Omaisen suurin huoli 
on, että eihän rakkaalla ihmiselläni 
vain ole kipuja”, Arja kertoo. ”Voi ol-
la vaikeaa ymmärtää vaikkapa nes-
teytyksen lopettamista. Potilaan te-
kemä hoitotestamentti helpottaa lä-
heisten oloa. Sekin voi helpottaa, jos 
kuolemasta ja hautajaisista on pu-
huttu kuolevan kanssa.”

Nanna Pohjalainen muistuttaa 
myös, että tilanne on omaisille ras-

kas: ”Omaiset eivät aina kykene ole-
maan kuolevan lohduttajina, koska 
kokevat itse tilanteen niin ahdista-
vana ja turvattomana. Siinä tilan-
teessa vapaaehtoinen saattohoitaja 
voi olla avuksi, koska hänellä on tie-
tynlainen etäisyys suhteessa kuole-
vaan ja omaiseen.” 

Joskus omaiset asuvat kaukana tai 
he eivät koe tarpeelliseksi käydä ta-
juttomalta näyttävän läheisen luona. 
Jotkut yksinkertaisesti uupuvat. ”Em-
me koskaan voi tietää, mitä puhuma-
ton tai muistisairas ihminen ymmär-
tää ja mitä hänessä tapahtuu. On tär-
keää, että joku kulkee kuolevan ihmi-
sen rinnalla koko matkan loppuun as-
ti. Se on yleensä tärkeää myös omai-
sille”, Marja-Liisa pohtii.  Kaikki kol-
me naista ovat yhtä mieltä saattohoi-
don keskeisimmästä asiasta: ”Läsnä-
olo. Se on tärkeintä. On tärkeää olla 
olemassa sekä kuolevaa ihmistä että 
hänen omaisiaan varten.”

Seurakunta  
rinnalla kulkijana

Marja-Liisa toteaa, että omaisten 
omat tarpeet alkavat monesti vasta 
läheisen kuoleman jälkeen, sitä en-
nen on keskitytty potilaan tarpei-
siin. Arja on samaa mieltä: ”Pappi-
na suosittelen ihmisille saattamista 
kuoleman jälkeenkin: vainajan kat-
somista, arkun kantamista. Tekee 
sielulle hyvää, ettei kaikki tapah-

du vain jossain itseni ulkopuolella.” 
Myös Nanna pitää tätä hyvänä: ”Su-
rutyö pääsee näin käyntiin”. 

Seurakunta kulkee kuolevan ihmi-
sen ja tämän omaisten rinnalla ennen 
kuolemaa, mutta matka jatkuu omais-
ten kanssa vielä hautajaisten jälkeen-
kin. ”Sururyhmässä voi keskustella 
läheisen menetyksestä samassa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa. Myös 
papin tai diakoniatyöntekijän luona 
voi käydä purkamassa sydäntään”, Ar-
ja kertoo. Seurakunta voi olla yhteisö, 
joka kantaa konkreettisin teoin ja ru-
kouksin surun keskellä.

Hanna-Kaisa Hartala

Marja-Liisa Ingman, Nanna Pohjalainen 
ja Arja Vaulas tutkivat, mitä lehdissä 
on kirjoitettu tunteita herättäneestä 
Yhteisvastuukeräyksen materiaalista.

M
arko Anttila

Hiljaisuuden päivä
Lauantaina 15.3. klo 11–18 Laajarannassa vietetään hiljaisuuden päivää. 
Retriittipäivä sisältää rukoushetkiä, virikepuheen sekä ehtoollisenvieton. 
Mukana Kristiina Selin ja Arja Vaulas. Päivän aikana on mahdollisuus lyhyeen 
keskusteluun retriitin ohjaajien kanssa, mutta muuten osallistujat sitoutuvat 
hiljaisuuteen. Ruokamaksu 5 euroa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
Arja Vaulas, p. 050 596 8858 tai arja.vaulas@evl.fi

Senioripysäkki
Syksyllä alkaa Laajasalon kirkolla uusi 15 kokoontumiskertaa kestävä 
Senioripysäkki – keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille. 
Tiedustelut diakoniatyöntekijä Kristiina Selin, p. 2340 5738

Auringonlaskun  
rukoushetki
Hetkipalvelus tai hetkirukous on 
pieni jumalanpalvelus, jota viete-
tään tiettyyn aikaan päivästä, tyy-
pillisesti aamulla, keskipäivällä, il-
lalla ja päivän päättyessä. Iltaa tai il-
tatähteä tarkoittava vesper on ilta-
rukous. Kristillinen rukousperinne 
ammentaa synagogan rukoustavas-
ta, jossa illan rukousaika on aurin-
gonlaskun hetki.

Roihuvuoren kirkossa vesperei-
tä, musiikillisia iltahartauksia vie-
tetään Kamarikuoro Cantiamon 
kanssa kerran kuussa, mutta hil-
jaisella viikolla on ainutkertainen 
mahdollisuus osallistua vesperiin 
myös Laajasalon kirkossa Chorus 
Marinuksen seurassa.

Hiljaisen viikon vesper 
Roihuvuoren kirkossa ma 14.4. klo 19.30 ja Laajasalon kirkossa ti 15.4. klo 19.

Katri Saarela

Luentoillat  
diakoniasta ja lähetyksestä
Laajasalon kirkolla perehdytään kevään aikana sekä diakonian että lähe-
tyksen teologiaan. Asiantuntemustaan ovat jakamassa TT Petri Merenlahti 
Kirkon Ulkomaanavusta ja mm. Ranskassa, Venäjällä ja Virossa Suomen 
Lähetysseuran kautta työskennellyt pastori Juhani Pörsti.

To 27.3. klo 18 Diakonian teologia, Petri Merenlahti

To 3.4. klo 18 Lähetyksen teologia, Juhani Pörsti

Tervetuloa!
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Pärskeitä

Minulla oli keRRan aaRRe. Se oli kanalassa. 
Kun olin ekaluokkalainen, sain viettää pari viikkoa kesälomas-

tani maalla. Asuin itse lähiössä, ja elämä maalla oli minulle tuttua 
vain kuvakirjoista ja tarinoista. Mutta sinä kesänä pääsin syöttä-
mään sikaa, ratsastamaan oikealla hevosella. Sinä kesänä minulla 
oli aarre kanalassa. 

Kanalassa piti kulkea rauhallisesti, sillä kanat olivat säikkyjä. 
Talon Katri-mummo kävi pari kertaa päivässä keräämässä munat 
pois. Kanat munivat munansa pehmeisiin paikkoihin - olkien päälle 
tai maalattialle. Joka sopukasta munat aina löydettiin ja vietiin pois. 
Munat menivät myyntiin. Olisin halunnut, että joku kana saa pitää 
munimansa munat itsellään. 

Kerran eräs kana oli keksinyt paikan, johon vielä ei ollut munit-
tu. Löysimme talossa asuvan ystäväni kanssa paikan vahingossa, 
kun olimme hiippailemassa kanalassa. Pesässä oli kolme munaa. 
Sovimme heti, että annetaan näiden olla meidän aarteitamme. En 
silloin ymmärtänyt, mitä kananmunista tulee. Luulin, että kaikki mu-
nat syödään ennemmin tai myöhemmin. 

Lähdin maalta kotiin pariksi viikoksi. Päätimme, että heti, kun 
tulen takaisin menemme hakemaan aarteemme, kolme puhtaan-
valkoista kananmunaa. 

Kun sitten palasin, pesä olikin tyhjentynyt. Kolmesta munasta oli 
jäljellä vain yksi. Olimme pettyneitä. Menimme kertomaan aartees-
tamme Katri-mummulle, joka nauroi ja pyysi meitä tulemaan mu-
kaansa takaisin kanalaan. Ihmettelin, miksi hän nauroi aarteemme 
hävitykselle. Kanalassa hän näytti kahta tipua, jotka olivat hänetkin 
yllättäneet. Jossain oli pesä, jota Katri-mummo ei ollut löytänyt. Kun 
näytimme hänelle salaisen paikan, hän hymyili ja sanoi meille: ”Po-
jat, se aarre, joka teillä oli, on mennyttä, mutta siitä on syntynyt jo-
tain kaunista”. Hän nappasi käteensä tipun. Silloin ymmärsin, että 
se oli syntynyt meidän aarteestamme.

Pääsiäismunakin on ylösnousemuksen vertauskuva. Jeesus ei 
jäänyt hautaan, vaan nousi kuolleista. Nyt hän on meidän ystäväm-
me ja aarteemme.

Jaani Vilkkilä

Aarre

Hartaus

Ka
tri

 S
aa

re
la

Virpomisoksien koristeluun  
voit käyttää:
 Höyheniä ja sulkia 
 Piipunrassia 
 Kreppi- ja silkkipaperia 
 Kangaspaloja ja -nauhoja 
 Serpentiiniä 
 Askarteluliikkeissä myytäviä 
roikkuvia hahmoja 
 Kiinnitykseen liimaa, teippiä ja 
rautalankaa
ps. Virpomisoksat eivät tarvitse vet-
tä. Jos laitat oksat veteen, ne alkavat 
kasvaa ja kukkia ja voivat aiheuttaa 
allergiaoireita.

Virpojan on syytä kysyä saako 
virpoa. Jos virvotaan porukalla ja jo-
kainen odottaa palkkaa, on jokaisen 
virpojan myös annettava oksa vir-
vottavalle. Lopuksi täytyy muistaa : 
Kiitos ja hyvää pääsiäistä.

Riina Lamberg

Virvon, varvon…

Virpominen on siunaamista
”Virvon varvon tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks. Vitsa sulle, palkka mulle.  
Jumala sinua siunatkoon.”

Alun perin virpominen on itäsuo-
malainen, ortodoksiseen kristilli-
syyteen liittyvä perinne. Sillä halu-
taan muistaa, miten Jeesus ratsas-
ti Jerusalemiin ja ihmiset heittivät 
palmunoksia hänen eteensä. Pohjo-
lassa palmunoksat on korvattu pa-

juilla. Sanat virpominen ja virpoma-
vitsa tulevat venäjänkielen sanasta 
”verba”, joka tarkoittaa pajua. Pal-
musunnuntain venäjänkielinen ni-
mi onkin pajusunnuntai.

Virpominen on siunauksentoi-
votus eikä sitä varten ole ollut tapa-

na pukeutua naamiaisasuun. Nyky-
ään liikkuvat pikkunoidat liittyvät 
länsisuomalaiseen trulliperintee-
seen. Kahden perinteen sekoituttua 
ihmisten ovilla on alkanut kiertää 
virpovia noitia. 

Lasten kokemuksia virpomisesta
– Musta on kivaa, kun saa virpoa. 
Kinder-munat on parhaita palkko-
ja. Mua jännittää, ettei pajunkissat 
tipu oksista, kun mä koristelen nii-
tä. Aino 10v.

– Mulla oli jotain jonkun oksan 
päässä. Kaikki nauroi, kun virpo-
misoksa kutitti nenää. Mä sain vis-
siin suklaamunia. Samuel 4v.

– Me heiluteltiin oksia mummol-
le. Mua jännitti niin paljon, että mä 
en uskaltanut sanoa mitään. Sitten 
pääsiäiskana muni mulle potkulau-
dan. Nelli 4v.

Riina Lam
berg

Riina Lam
berg

Ka
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Laituriwww.laajaranta.fi
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Vaellus pääsiäiseen
Pääsiäisen tapahtumiin on mahdollista kurkistaa pääsiäisvaelluksella. 
Lapsiryhmille on varattu omat ajankohtansa, joiden aikana sadat lapset saa-
vat vaeltaa tapahtumapaikasta toiseen näytelmän kulkua seuraten. 

Ihan kaikille tarkoitettuja vaelluksia on tänä vuonna kaksi. Tule katsomaan ja 
kuuntelemaan minkälaista on mahtanut olla pääsiäisen aikaan 2000 vuotta 
sitten. Vaellus kestää noin puoli tuntia.

Pääsiäisvaellukset 2014
Laajasalon kirkolla torstaina 10.4. klo 18

Roihuvuoren kirkolla tiistaina 15.4. klo 18

Pääsiäisen  
salaisuus
Kovan kuoren sisältä paljastuu 
pääsiäisen suuri salaisuus – 
taakka puolestamme kannettu, 
syntimme anteeksi annettu, 
väistyy suru, hiljaisuus, 
valossa suuri salaisuus – 
pääsiäismunan sisältä paljastuu, 
ihmeellinen elämä uus.

Margit Pulkkinen

  PUUHAPÄIVÄT
    Tokaluokalle meneville ja sitä vanhemmille lapsille

    2.-13.6. (ei la 7.- su 8.6.) klo 9-16

Hinta 160 euroa sisältää päivittäin lounaan, välipalan ja
askartelumateriaalit sekä ensimmäisellä viikolla retken 
Puuhamaahan & Korkeasaareen, toisella viikolla kahden 
vuorokauden leirin Kellokosken leirikeskuksessa.
Lapsilla on puuhapäivätoiminnan ajan tapaturmavakuutus.

Ilmoittautumiset Roihuvuoren srk:n nettisivuilla 5.3. alkaen. 
Etusija Roihuvuoren srk:n jäsenillä, muut voivat tiedustella 

paikkoja 7.4. alkaen. Vähävaraiset voivat hakea tukea leiri-
maksuun diakonialta.

Lisätiedot: 
nuorisotyönohjaaja Saila Lavonen 
(050-353 7979, saila.lavonen@evl.fi)
nuorisotyönohjaaja Marko Anttila 
(050-384 9055, marko.anttila@evl.fi)

Kymmenen kysymystä nuorelle 
Werneri ”Wertti” Lehti, 15v

1. Kuka olet?
Wertti Lehti

2. Mitä harrastat?
Jalkapalloa

3. Manchester United vai Chelsea?
Bayern München

4. Esikuvasi jalkapallossa?
Arjen Robben

5. Minne yläasteen jälkeen? 
Ammattikouluun

6. Miksi lähdit isoskoulutukseen?
Että saisi uusia ystäviä ja saisi oppia 
uusia asioita.

7. Miksi talvi on paras vuodenaika?
Se ei ole

8. Mikä on Jeesuksen isän nimi?
Ei voi tietää (toim. huom. vastaus 
osoittaa tulevan isosen syvää filo-
sofista oppineisuutta ja ymmärrys-
tä tai sitten papin tekemä kysymys 
on vain huono)

9. Viime lehden kysymys: Onko 
sullakin outoja kysymyksiä?
Kyllä 

10. Kysymys seuraavalle?
Missä olet tällä hetkellä?

    ARKKIKIRKKO
                  kerran kuussa

Roihuvuoren kirkossa 
keskiviikkona klo 18 
12.3., 2.4. ja 7.5.

Arkkikirkot ovat jumalanpalveluksia, 

joiden tekemiseen osallistuvat nuoret.
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Heittonuotta

Paastonaika
Ke 5.3. klo 18 Tuhkamessu Roihuvuoren 
kirkossa. Mukana Kamarikuoro Cantiamo.
Su 9.3. Jeesus, kiusausten voittaja 
klo 10 Messu, Herättäjäyhdistyksen kirk-
kopyhä Roihuvuoren kirkossa, mukana 
Chorus Marinus. Messun jälkeen soppa-
lounas ja seurat. 
klo 12 Gospelmessu Laajasalon kirkossa.
Ti 11.3. klo 18 Hiljaisuuden kirkko 
Tammisalon kirkossa.
Ke 12.3. klo 18 Arkkikirkko Roihuvuoren 
kirkossa.
To 13.3. klo 9.30 Lasten kirkkohetki 
Roihuvuoren kirkossa.
La 15.3. klo 11–18 Hiljaisuuden päi-
vä Laajarannassa, ilmoittautumiset Arja 
Vaulas 050 596 8858.
Su 16.3. Rukous ja usko 
klo 10 Kantelemessu Roihuvuoren kirkos-
sa, mukana Itä-Helsingin musiikkiopiston 
kanteleorkesteri, joht. Jatta Ehrlund se-
kä Cantiamon lauluryhmä ja Sonóruksen 
nuoret. 
klo 12 Messu Laajasalon kirkossa.
Ma 17.3. klo 19.30 Vesper Roihuvuoren 
kirkossa, mukana kamarikuoro Cantiamo.
Ke 19.3. klo 18 Iltamessu Roihuvuoren 
kirkossa
Su 23.3. Marian ilmestyspäivä, Herran 
palvelijatar  
klo 10 Laulujen ja virsien messu 
Roihuvuoren kirkossa.  
klo 12 Perhekirkko Laajasalon kirkossa.
Ke 26.3. klo 13 Soppakirkko Roihuvuoren 
kirkossa. 
klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kirkossa
To 27.3. klo 9.30 Lasten kirkkohetki 
Laajasalon kirkossa.
Su 30.3. Elämän leipä 
klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa, mu-
kana Sonóruksen nuoret. 
klo 12 Messu Laajasalon kirkossa, mukana 
Laulunystävät.
Ke 2.4. klo 9.30 Lasten kirkkohetki 
Tammisalon kirkossa. 
klo 18 Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa.
Su 6.4. Kärsimyksen sunnuntai 
klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa. 
klo 12 Messu Laajasalon kirkossa, vanhus-
ten kirkkopyhä, mukana Laulunystävät. 
Ke 9.4. klo 18 Iltamessu Roihuvuoren kir-
kossa
To 10.4. klo 18 Pääsiäisvaellus Laajasalon 
kirkossa.
Su 13.4. Palmusunnuntai, Kunnian ku-
ninkaan alennustie 
klo 10 Palmusunnuntain messu 
Roihuvuoren kirkossa.  
Chorus Marinuksen Kvartetti 
klo 12 Palmusunnuntain gospelmessu 
Laajasalon kirkossa. Bongaa messu- 
tapahtuma. 
klo 15 Lastenkirkko Tammenterho 
Tammisalon kirkossa.

Hiljainen viikko
Ma 14.4. klo 19.30 Hiljaisen viikon ves-
per Roihuvuoren kirkossa, kamarikuoro 
Cantiamo.
Ti 15.4. klo 18 pääsiäisvaellus 
Roihuvuoren kirkossa. 
klo 19 Hiljaisen viikon vesper Laajasalon 
kirkossa, kirkkokuoro Chorus Marinus.
Ke 16.4. Iltamessu Roihuvuoren kirkossa.

ja laskiaispullaa sekä arpajaiset 
Yhteisvastuun hyväksi.
Su 30.3. klo 14 kahvia ja pullaa, klo 14.30 
Virsi vitosella Roihuvuoren kirkossa 
Su 27.4. klo 18 Yhteisvastuukonsertti 
Laajasalon kirkossa. Mieskuoro Könsikkäät 
vieraanaan Laura Airaksinen.
Su 25.5. klo 12 Yhteisvastuun kiitosmes-
su Laajasalon kirkossa, mukana Chorus 
Marinus

Vappu
Ke 30.4. klo 11–14 Varaslähtö vappuun 
yhteisvastuutapahtuma Laajasalon kir-
kolla
To 1.5. klo 12–15 Vapputapahtuma 
Roihuvuoren kirkolla

Muita  
keväisiä  
tapahtumia
Su 4.5. klo 19 Laajasalon kirkossa  
Veneiden vesillelaskun siunaus 
Roihuvuoren seurakunnan alueen veneili-
jöille ja venekerhoille. Mukana Miesyhtye.
Ti 13.5. klo 18 Laajasalon kirkossa 
Kevätlaulajaiset, jonka jälkeen kahvit ja 
Anna-Mari Kaskisen kirjoittama kirkon 
10-vuotisjuhlanäytelmä.
Ti 20.5. klo 18.30 Kevätlaulajaiset 
Roihuvuoren kirkossa. Kahvit klo 18.

Diakonia auttaa 
Roihuvuoressa p. 09 2340 5758 
Laajasalossa p. 09 2340 5768

To 17.4. Kiirastorstai  
klo 13 Kiirastorstain ehtoollinen 
Roihuvuoren kirkossa.  
Klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko 
Laajasalon kirkossa, mukana Miesyhtye. 
klo 19 Kiirastorstain ehtoollinen 
Tammisalon kirkossa. 
klo 19 Kiirastorstain messu Roihuvuoren 
kirkossa.
Pe 18.4. Pitkäperjantai, Jumalan 
Karitsa 
klo 10 jumalanpalvelus Roihuvuoren kir-
kossa 
klo 12 jumalanpalvelus Laajasalon kirkos-
sa 

Pääsiäinen 
La 19.4. Pääsiäisyö, Kristus on voitta-
nut kuoleman
klo 22 Pääsiäisyön rukoushetki 
Tammisalon kirkossa.  
Ristisaatto Roihuvuoren kirkkoon. 
klo 23 Pääsiäisyön messu ja –juhla 
Roihuvuoren kirkossa, mukana Cantiamo.
Su 20.4. Pääsiäispäivä, Kristus on ylös-
noussut!
klo 10 Pääsiäispäivän perhemessu 
Roihuvuoren kirkossa, mukana lapsi- ja 
nuorisokuoro Sonórus. Pääsiäismunien 
etsintää. 
klo 12 Pääsiäispäivän messu Laajasalon 
kirkossa, mukana Chorus Marinus.
Ma 21.4. Toinen pääsiäispäivä, 
Ylösnousseen kohtaaminen
klo 10 Toisen pääsiäispäivän messu 
Roihuvuoren kirkossa, 
klo 12 Toisen pääsiäispäivän messu 
Laajasalon kirkossa.

Rukousta,  
hiljentymistä  
ja sanaa
Roihuvuoren kirkolla
Rukous- ja ylistysilta parittomien viikko-
jen tiistaina klo 18
Evästä elämään -raamatturyhmä noin 
joka toinen torstai klo 18, ilm. Lauri 
Kopponen 045 678 1357
Laajasalon kirkolla
Aamurukouspiiri keskiviikkoisin klo 6.30
Lectio Divina –raamatturyhmä parillisten 
viikkojen maanantaina klo 18
Naisten raamattupiiri parittomien viikko-
jen keskiviikkona klo 18
Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen 
tiistaina klo 18
Tammisalon kirkolla
Miestenpiiri parittomien viikkojen maa-
nantaina klo 18

Musiikkia
To 20.3. klo 19 Vanhan musiikin kon-
sertti Laajasalon kirkossa. Helsingin 
Konservatorion ja Metropolian oppilaat 
esiintyvät opettaja Timo Junturan johdol-
la. Vapaa pääsy.
Su 30.3. klo 18 Nouble singers, salut! 
Laajasalon kirkossa. Ooppera Mezzon so-
listit esittävät harvoin kuultuja aarioita ja 
duettoja. Luvassa musiikkia mm. säveltä-
jiltä Rossini, Meyerbeer ja Bellini. Vapaa 
pääsy, ohjelma 10€.  
Ke 16.4. klo 19.30 Eteläsuomalaisen 
Osakunnan Laulajat Roihuvuoren kirkos-
sa, joht. Teemu Tommila. Piinaviikon mo-
tetteja. Vapaa pääsy, ohjelma 10e.

Yhteis- 
vastuuta 
Roihuvuoren  
seurakunnassa
Ti 4.3. klo 12–14 Roihutupakahvio 
Roihuvuoren kirkossa. Hernekeittoa 

+/- 60-ryhmän  
kevättä
24.4. Uudenmaan kivikirkkokierros:  
Siuntion keskiaikainen kivikirkko, 
Espoon tuomiokirkko, 
ruokailu Kartanokylpylä Kaisankodin 
Kartanoravintolassa, 
Pyhän Laurin kirkko
14.5. Kävelyretki Itäniitynlaakson 
luonnonsuojelualueelle 
19.5. Matka Tallinnaan, Peetelin las-
tenkotiin
Tiedustelut Jukka Annala 050 620 22 
tai Juha-Matti Terämä 045 130 6324. 
Liittymiset ”kuuskymppisten”  
postituslistalle  
ritva.pykalaniemi@kolumbus.fi 

"Olen varma siitä, ettei kuo-
lema eikä elämä, eivät enke-
lit, eivät henkivallat, ei mikään 
nykyinen eikä mikään tule-
va eivätkä mitkään voimat, ei 
korkeus eikä syvyys, ei mikään 
luotu voi erottaa meitä Juma-
lan rakkaudesta, joka on tullut 
ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, 
meidän Herrassamme."

Kirje roomalaisille 8:38–39

M
arko Anttila
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Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen. Hinta 110 euroa.

Erosta eheäksi® -kurssit 2014:
17.–21.2.2014  Lehmirannan lomakeskus, Salo
12.–16.5.2014  Ilkon kurssikeskus, Kangasala
23.–27.9.2014  (yli 5 v. sitten eronneille) Lehmiranta, Salo

Tiedustelut p. (09) 7257 1177 tai erostaeheaksi@elakeliitto.fi

Kysy myös Yhtäkkiä yksin® -kursseja leskeytyneille 
p. (09) 7257 1199 tai yhtakkiayksin@elakeliitto.fi

www.elakeliitto.fi

Kurssiaikoihin ja -paikkoihin saattaa tulla muutoksia.

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Eronnut eläkeikäisenä?

Laajasalon 
oma välittäjä

Huom! ® Suomen Asuntopalvelut Oy 
Hitsaajankatu 24, 00810 HelsinkiNÄYTTÖJÄ LÖYTYY.

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.
Olen Itä-Helsingin asuntokauppojen asiantuntija. 

kunniakirjat 2012 & 2013
ansiokkaasta työstä

Ilmoittaja, ota yhteyttä! 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Huolehdi itsestäsi ajoissa -
ikäänny arvokkaasti asiantuntevissa käsissä

Lääketieteen tohtori, geriatrian erikoislääkäri

Minna Maria Raivio
Dr.Geri Oy 

Terveystalo Kamppi 
ajanvaraus p. 030 6000
www.terveystalo.com

Erityisosaamisena muistisairaudet,
ikääntyneiden psyykkiset oireet, 
monilääkitys, kuntoutus

Läheiset ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle

Sidontaa, leikkokukat,
ruukkukasvit, lahjatavarat,
kukkavälitys ja lahjakortit

Roihuvuorentie 30 Avoinna
p. 046 628 1803 Ma-Pe 10-17
myynti@roselie.fi La 10-14
www.roselie.fi

Ilossa ja surussa lähelläsi

Roihuvuoren Kukka

Palvelemme ma - la 10 - 17 
Kauppakeskus MegaHertsi 

Linnanrakentajantie 2, 00810 Helsinki
09-787 878

Diakoniatyön 
järjestämä  
virkistysleiri 
20.–22.5.14 Siuntion 
Korpirauhassa lepoa ja vaihte-
lua kaipaaville. Tarkemmat tiedot 
Kristiina Selin p. 2340 5738.

Paras palvelu:

Asiakkaiden toivoma 
valikoima 

Nopea ja ystävällinen 
palvelu 

Tuotteita myös tilauksesta

Monipuolinen valikoima: 

Lähiruoka 

Luomu 

Tuore kala 

Tuore liha

Kauppias Teitä varten

KAUPALLA TAPAHTUU 
JOKA VIIKKO 
Maanantaisin - Grillattu kokonainen 
broiler 5,95 € / kg 

Tiistaisin - Mustanmakkaran paraati 
7,99 € / kg 

Keskiviikkoisin - Kala-keskiviikko 

Torstaisin - Jokioisten hillomunkkeja 
4 kpl / 1 €

Kevään odotusta toivottaen, kauppiaanne Sasu Hamina & henkilökunta

Se palveleva lähikauppa   K-Market ROIHUVUORI 
Roihuvuorentie 24 00820 Helsinki • Puh. 09 565 8750 • Palvelemme: ark. 7-21, la 8-18, su 12-18

sasu.hamina@k-market.com
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Vuorovesi
Luopumisen tie – elämänpituinen matka
syksyssä koskettaa itseäni aina 
se, miten luopuminen ja luovut-
taminen tapahtuu luonnossa. 
Luonto on kauneimmillaan en-
nen lakastumistaan. Sitten se 
asettuu Luojansa haltuun. Ikään 
kuin kaikki kasvaminen, yrittä-
minen ja taistelu loppuisi. Ikään 
kuin luonto tekisi tilaa jollekin 
tulevalle. Jokaisessa syksyssä 
onkin uuden kevään alku. Siinä 
luopumisessa, mikä luonnossa 
tapahtuu, tulee tilaa uuden syn-
tymiselle. Vähenemiseen kät-
keytyy luova voima. 

Oikeastaan ihmisen koko 
elämä on luopumisen matkaa jo 
pienestä pitäen: Vauvan on luo-
vuttava äidin rinnasta. Päivä-
koti-ikäinen lähtee päiväkotiin, 
koululainen kouluun, nuori opis-
kelemaan, sotaväkeen jne. Nuo-
ren on itsenäistyttävä ja lähdet-
tävä kotoa. Vanhemmat joutu-
vat myös irrottautumaan lapsis-
taan. Työelämässä voit menet-
tää työpaikkasi. Terveytesi voi 
kadota. Eläkkeelle jääminen on 
monelle kova luopumisen paik-
ka. Puolison menettäminen on 
yksi suurimmista luopumisista.

Moni vanhus tai sairas on 
todennut, että elämä on myös 
opettanut jotain luopumisten 
myötä – jos ei muuta, ”niin ai-
nakin hiljaa kävelemään”. Kun 
luopuu jostakin, tulee tilaa jolle-

kin uudelle. Hiljaa kävelevä kuu-
lee, näkee, tuntee, haistaa kaik-
kea kaunista ja hyvää, jonka ohi 
riensi kiireisinä työpäivinä tai 
elämän ruuhkavuosina. Silloin 
kun luovuttaminen ja irtipääs-
täminen jostakin tuntuu ylivoi-

maisen vaikealta, jää kokemat-
ta, mitä uutta ja hyvää voi saa-
da tai löytää tilalle.

Koska luopuminen on elin-
ikäinen matka, voiko luopumis-
ta opetella? Kun lapsi menettää 
esimerkiksi rakkaan lemmikki-

eläimen, hän saa mahdollisuu-
den opetella luopumista ja sii-
hen liittyvän surun läpikäymis-
tä. Tällainen kokemus vahvistaa 
läpikäymään uusia – kenties ar-
vaamattomiakin – menetyksiä. 
Sanotaankin, että jokainen luo-

puminen on pieni kuolema. Ja 
jokaista kuolemaa on surtava. 

Kun erilaiset luopumiset 
kohtaavat, on hyvä koettaa aja-
tella niitä jostakin uudesta nä-
kökulmasta. Se saattaa helpot-
taa menetysten läpikäymistä. 
Uskon näkökulmasta kaikki, mi-
tä meillä on, on lahjaa ja lainaa 
Jumalalta. Viime kädessä me 
emme omista mitään emmekä 
ketään, vaan kaikki kuuluu Ju-
malalle. 

Ihmisen osa on myös vanhe-
ta. Silloin joutuu kohtaamaan 
yhä uusia asioita, joista on luo-
vuttava, kun taidot ja voimat vä-
henevät ja muisti heikkenee. Ja 
lopulta on luovuttava kaikesta, 
kun kuolema tulee vastaan. Kun 
lääkäri kirjoittaa kuolintodistuk-
sen, siinä on sana exitus, joka 
merkitsee kuolemaa ja loppua. 
Uskovina kristittyinä saamme 
ajatella, että kuolema on enem-
män: Se on exodus – matkalle 
lähtö, muutto toiseen maahan. 
Meillä on ylösnoussut Vapah-
taja, synnin ja kuoleman voitta-
ja. Häneen kastettuina olemme 
kastettuja myös ylösnousemuk-
sen armoon. Näin viimeinenkin 
luopuminen avaa meille jotakin 
aivan uutta: iankaikkisen elä-
män mahdollisuuden. 

Veikko Rauhaniemi

Minun kirkkoni – Laajasalon puukirkko
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Olen perheeni kanssa asu-
nut Laajasalossa kesästä 
2001 lähtien. Seurakun-
nan toimintaan olen tu-
tustunut vähitellen. Alus-
sa kävimme silloin tällöin 
messussa Yläsalissa Laa-
jasalon ostarilla ja joskus 
myös Roihuvuoren kir-
kossa sunnuntaiaamuisin. 
Nyt Laajasalon kirkko on 
kotikirkkomme.

Laajasaloon tutustuessamme seura-
simme kauppareissuilla myös Laa-
jasalon kirkon rakentamista. Kun 
luimme lehdestä, että Laajasalon 
kirkossa oli avajaismessu, suunta-
simme lasten kanssa innoissamme 
uutta omaa kirkkoa kohti ”hyvissä 
ajoin”. 

Perille päästyämme totesimme, 
että kirkko olikin aivan täysi, eikä 
meillä ollut mitään mahdollisuutta 
päästä sisälle. Ensimmäinen käyn-
ti omassa kirkossa supistui siis kä-
velykierrokseksi uuden kirkon ym-
päri. Jo silloin mieleeni jäi, kuinka 
valoisalta ja lämpimältä kirkkosa-
li näytti.

Pikkuhiljaa Laajasalon kirkko on 
tullut tutummaksi ja olen vaimoni 
kanssa melko ahkera kirkon penkin 
kuluttaja sunnuntain messuissa. 
Kirkossa käymisestä on tullut mu-
kava tapa lopettaa vanha viikko ja 
aloittaa uusi viikko. 

Metsänhoitajana ja -omistajana 

minua lämmittää kovasti, että kir-
kon sisätilat on rakennettu puus-
ta. Laajasalon kirkon rakenteissa ja 
kalusteissa käytetyt eri puulajit yh-
dessä kirkon valoisan arkkitehtuu-
rin kanssa luovat levolliset puitteet 
messussa olemiselle ja muillekin ti-
laisuuksille. 

Valoisan ja rauhoittavan kirkon 
lisäksi seurakunnan erilaiset juma-
lanpalveluksien teemat tuovat vaih-
telua sunnuntain messuihin. Vii-
me vuosilta ovat erityisesti jääneet 
mieleeni riemulliset gospelmessut. 
Myös meidän seurakuntamme pap-

pien tapa pitää erilaisia ja erityyli-
siä messuja on seurakuntamme rik-
kaus.

Mukava lisä sunnuntaipäivän 
ohjelmaan on silloin tällöin messun 
jälkeen jäädä kirkkokahveille, joilla 
monet henkilöt ovat tulleet vuosien 
aikana tutuiksi, ja heidän kanssaan 
on kiva vaihtaa kuulumisia. 

Kaiken kaikkiaan Laajasalon 
kirkko on paikka, jossa on lämmin 
henki ja kirkossa kävijä tuntee itsen-
sä tervetulleeksi kirkkoon.

Eero Mikkola


