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Merellinen alueemme 
vetää puoleensa
RoihuvuoRen seuRakunnan alueelle Itäväylän suunnasta saapuva ei 
välttämättä heti huomaa tulleensa merellisimpään Helsinkiin, 
mutta etelästä lähestyvä sen oivaltaa. Santahamina, Villinki, 
Laajasalo, Vartiosaari ja Tammisalo ovat veden ympäröimiä saa-
ria, Roihuvuori ja Marjaniemi sijaitsevat nekin rannalla. Rehe-
vät metsäsaarekkeet, kalliorannat, mäet ja saaristolle tyypilliset 
männyt tekevät alueesta moni-ilmeisen ja kauniin. 

Ihmiset viihtyvät näillä saarilla ja niemillä hyvin. Siksi muut-
toliike alueellamme on vähäisempää kuin pääkaupunkiseudulla 
keskimäärin. Alueellamme asuu keskimääräistä enemmän 
ikäihmisiä. Toisaalta täällä on myös paljon lapsia.

helsingin seuRakuntayhtymän kahdenkymmenenyhden seurakun-
nan joukossa Roihuvuoren seurakunta asettuu kokojärjestyk-
sessä seitsemänneksi. Mutta vain kolmessa seurakunnassa 
on enemmän alle kuusivuotiaita lapsia ja neljässä enemmän 
7–18-vuotiaita. Ennusteen mukaan Roihuvuoren seurakunnan 
rippikouluikäluokka on kahden vuoden kuluttua koko Helsin-
gin toiseksi suurin.

Työikäisten suhteellinen osuus on seurakunnassamme 
matala. Ainoastaan neljässä Helsingin seurakunnassa on 
vähemmän 19-39-vuotiaita kuin meillä. Kun lapsia on samalla 
paljon, se tarkoittaa, että keskimääräinen perhekoko on 
alueellamme suuri. Ilmeisesti myös monet ukit ja mummit 
asuvat täällä lähellä lastenlapsiaan.

asuinviihtyvyyden kannalta luonnonolosuhteilla on suuri merki-
tys. Siksi on huolehdittava, että tuleva uudisrakentaminen ja 
uudet liikennejärjestelyt tullaan toteuttamaan luontoa vahin-
goittamatta. Viihtyvyyteen vaikuttavat suuresti myös palvelut, 
harrastusmahdollisuudet sekä seura- ja yhdistystoiminta. Roi-
huvuoren seurakunta on alueemme suurin kolmannen sekto-
rin toimija. Se on yhteistyökumppani kouluille, päiväkodeille, 
asukasyhdistyksille, partiolle, urheiluseuroille ja lukuisille 
yhdistyksille. Tämän lisäksi seurakunta palvelee ja tukee jäse-
niään ja muitakin alueen asukkaita oman toimintansa kautta 
monin tavoin.

Loka-marraskuussa pidetään seurakuntavaalit, joissa 
valitaan seurakunnan 
resurssien käytöstä ja 
toiminnan painopisteistä 
päättävä seurakuntaneu-
vosto. Ehdokaslistat val-
mistuivat 15. syyskuuta.  

tässä kiikaRi-lehdessä ker-
rotaan siitä, mitä kaik-
kea seurakunnassamme 
on tarjolla tänä syksynä. 
Tervetuloa kirkkoon!
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Jumalan pelto
Rakas Jumala, sinä kypsytit ome-
nat, porkkanat, vadelmat, rukiin 
ja ohran. Nautimme niitä, mutta 
muistammeko kiittää? Myös me 
ihmiset olemme Sinun peltosi. 
Anna meidän kasvaa Hengen he-
delmää: rakkautta, iloa, rauhaa, 
kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, 
hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyt-
tä ja itsehillintää. Pieni hymy tai 
ystävällinen sana merkitsevät 
paljon. Jopa vesilasin antaminen 
on Sinun maailmassasi suuri te-
ko. Rohkaiset meitä ottamaan yh-
den askeleen kerrallaan. Tunnet 
meidät läpikotaisin, Sinun lähel-
läsi on turvallista. Joskus meihin 
sattuu, mutta sekin on osa suun-
nitelmaasi. Hengen hedelmä on 
muita varten, ei omaan suuhum-
me. Rohkeus ja lohdutus pisaroi-
vat sateena viljapellon ylle. Juma-
la tietää, millaista ravintoa tarvit-
semme kasvaaksemme täyteen 
tähkään. Jeesus on se vehnän-
jyvä, joka putosi maahan ja kuo-
li. Nyt Hän antaa meille ravinnon 
armosta, ja siitä voimme kiittää!

Satumaria Kurru 
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Varastoissa
Syksy on varastoihin kokoamisen aikaa.
Se, minkä kesä on kypsyttänyt, 
on nyt valmiina korjattavaksi tal-
teen. Facebook-kavereiden sivuil-
le tulvahtelee kadehdittavan me-
heviä päivityksiä suppilovahvero-
röykkiöistä ja muista metsän an-
timista valmistetuista herkullisis-
ta aterioista, kotipuutarhassa kas-
vaneista eksoottisista vihanneksis-
ta ja mehumaijoista, joiden uume-
nista virtaa kymmeniä litroja ter-
veellistä nestettä. 

Kesän varastot ovat kuitenkin 
täyttyneet, tavalla tai toisella. Siellä 
on muistoja ihmisistä, joiden kans-
sa kuljimme samaa matkaa. Siellä 
on polveilevia polkuja ja hiekkaisia 

teitä. Siellä on haahkojen pulputus-
ta ja lokkien huutoa. Siellä on lasten 
vilpittömiä kasvoja ja valoisia het-
kiä perheen seurassa. Siellä on huo-
li sairaasta läheisestä ja hauta, jota 
hoidin. Siellä on kiitollisuus siitä, 
että kaikesta on selvitty, päivä vain 
ja hetki kerrallansa.

Näissä muistoissa ei ole paras-
ta ennen -päiväyksiä. Joitakin niis-
tä voi tarkastella päivittäin. Toiset 
saavat jäädä odottamaan hetkeä, 
jolloin on enemmän voimia tart-
tua niihin. Ne eivät enää ole ir-
rallisia asioita, vaan niistä on tul-
lut osa elämänhistoriaa. Vähitel-
len niiden reunat hapristuvat ja ne 

sekoittuvat toisiinsa. Niistä tulee 
kompostimultaa, joka on valmiina 
ottamaan vastaan uusia kesiä, uu-
sia polkuja. 

Kristus, kiitos että joka päivä 
annat meille uuden mahdollisuu-
den kulkea sinun seurassasi.

Jättäydymme tänäänkin sinun 
varaasi. Tunnet keskeneräiset po-
lut ja avoinna olevat kysymykset. 
Tiedät kaiken, mikä painaa. Kiitos 
armostasi, joka ympäröi meitä. Kii-
tos, että saamme jatkaa matkaa va-
pain mielin.

Anna-Mari Kaskinen

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja

kirkkoherra
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Alfa – mikä se on?
”Kyllä mä uskon, mutten niin kuin kirkko opettaa”, on nykyään ta-
pana vastata, jos joku kysyy vakaumusta. Alfa-kurssi on mahdolli-
suus pohtia, mihin ja miten oikeastaan uskon – ja miksi. Se on myös 
tilaisuus tutustua kristinuskon keskeisiin kysymyksiin ja keskustel-
la niistä muiden pohtijoiden kanssa.

Alfa on alkujaan Englannin anglikaanikirkossa kehitetty kurssi, 
joka on sittemmin levinnyt ympäri maailman sekä kristillisten kirk-
kojen ja yhteisöjen. Kurssi on tarkoitettu erityisesti kristinuskosta 
vieraantuneille, etsijöille sekä heille, jotka ovat uusia seurakunnas-
sa ja haluavat tutustua syvemmin kristinuskon perusasioihin. Kurs-
silla käsitellään mm. kysymyksiä Kuka Jeesus on ja Miten voin vas-
tustaa pahaa. Myös Raamatun, rukouksen ja johdatuksen merkitys-
tä pohditaan. Alfa on mahdollisuus kuunnella, keskustella ja löy-
tää. Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja kaikkien mielipiteitä kunnioitetaan.

Alfa-kurssi on kokonaisuus, johon ilmoittaudutaan koko kurs-
sin ajaksi. Mukaan pääsee vielä kolmannella kokoontumiskerralla, 
jonka jälkeen ryhmä suljetaan. Näin keskustelujen luottamukselli-
suus säilyy. 

Roihuvuoren seurakunta järjestää 

alfa-kurssin
Laajarannassa, Humalniementie 15,
maanantaisin 6.10.–15.12. 
Illan kulku:
Klo 18.30 ruokailu
 19.00 musiikkia
 Luento illan aiheesta
 19.45 keskusteluryhmät
 20.30 ilta päättyy
Lisäksi kurssiin kuuluu alfa-päivä lauantaina 15.11. klo 10–18
Tämän Roihuvuoren seurakunnan alfan käymällä  
voi käydä myös aikuisrippikoulun.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset pastori Arja Vaulas,  
p. 050 596 8858 tai arja.vaulas@evl.fi
Lue lisää www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori

Ponnahduslauta seurakuntaan
Esa Vainion sysäsi Alfa-kurssille tunne muutoksen tarpeesta omassa elämässä. Tä-
nä syksynä hän on yksi Roihuvuoren seurakunnan kurssin ”isosista”.

Vuonna 2010 pitkään elämänmuu-
tosta pohtinut Esa Vainio päätti läh-
teä tutustumaan johonkin seura-
kuntaan. – Päädyin Helsingin Va-
paakirkon sunnuntain jumalanpal-
velukseen. Kirkkokahveilla minulle 
ehdotettiin Alfa-kurssia, Esa kertoo.

– Kieltämättä vähän jännitti ja 
siksi ajattelin, että mennään nyt ko-
keilemaan ainakin yhden kerran ja 
päätän sitten, jatkanko pitempään. 
Ensimmäisestä kokoontumisesta 
jäi vähän hämmentävä fiilis, mutta 
pappi piti hyvän alustuksen ja päätin 
jatkaa, koska uteliaisuuteni kasvoi.

Suurten  
kysymysten äärellä

Kurssin aikana Esan päässä pyö-

ri monia kysymyksiä. – Hain aluk-
si jotain filosofista selitystä ihmi-
sen syntisyydestä ja ylipäätään elä-
män olemassaolosta. Pohdin erityi-
sesti kysymystä, että jos Jumala on 
olemassa, miksi hän loi ihmisen ja 
miksi täällä on niin paljon kärsi-
mystä. Ihmettelin, miten ihmeessä 
ja miksi Jeesuksen piti kuolla mei-
dän tähtemme. Eikö ihmiskunnan 
pelastukseen olisi ollut joku hel-
pompikin tie?

Evankeliumi tuntui ensin Esasta 
järjellä ajateltuna hullulta. Kuiten-
kin kurssin aikana tapahtui jotakin: 
– Sain uskon varmuuden. En pysty 
sitä analysoimaan muuten kuin et-
tä se tuli jostain ulkopuolelta, ei mi-
nun tai toisten ansiosta.

Alfa-kurssi muutti myös Esan 

käsitystä uskovista ihmisistä.
– Huomasin, että he ovat aivan 

tavallisia ihmisiä, jotka ovat hyvin-
kin eri taustoista lähtöisin. Kui-
tenkin he olivat hyvin luonnollisia 
keskenään ja meidän ”pakanoiden” 
kanssa. Mitään tyrkyttämistä ja ns. 
Raamatulla päähän lyömistä ei ol-
lut. Minulle Alfa oli hyvä ponnah-
duslauta seurakuntayhteyteen. Ny-
kyisin Esa toimii aktiivisesti Roihu-
vuoren seurakunnassa. Hän rohkai-
see ihmisiä käymään Alfa-kurssin:  
– Tule kurssille jos haluat vas-
tauksia kysymyksiisi. Ehkä kaikki 
ei avaudu heti tällä kurssilla, mut-
ta saat tuntea ainakin sen, ettet ole 
yksin kysymässä.

Hanna-Kaisa Hartala

Esa Vainio haluaa olla ”alfa-isosena” jakamassa sitä hyvää, jota on itse saanut.

Alfan avaruus 
ilahduttaa
Roihuvuoren seurakunnan entinen nimikkolähetti 
diplomi-insinööri ja teologian maisteri Vesa Kosonen 
on mukana lokakuussa alkavalla alfa-kurssilla. Kurssin 
ekumeenisuudesta ja leppoisasta ilmapiiristä miehellä 
on kokemusta jo edellisiltä alfa-kursseilta.

Palattuaan lähetyskentältä Thai-
maasta 1990-luvun lopussa Ve-

sa asettui perheineen Keravalle. 
Vuonna 2004 Keravan ev.lut. seu-
rakunta toteutti yhdessä paikallis-
ten helluntailaisten kanssa Kotiin-
päin -mission, jonka seurauksena 
moni ihminen kiinnostui kristin-
uskosta. – Alfa-kurssi oli oiva keino 
tutustuttaa ihmisiä seurakuntaan. 
Alfa-kursseista onkin tullut sään-
nöllisesti toistuva työmuoto Kera-
valla, Vesa kertoo.

Yhteyttä  
yli seurakuntarajojen

Vesa toimi ryhmänvetäjänä kahdel-
la alfa-kurssilla. – Yhdellä kurssil-
la oli ryhmänvetäjänä nuori mies, 
jonka tyttöystävä oli houkutellut 
edelliselle alfa-kurssille. Vannou-
tunut ateisti oli kurssin aikana va-
kuuttunut kristinuskosta ja halusi 
nyt olla mukana alfa-toiminnassa. 
Aina kun ollaan tekemisissä Raa-
matun sanan kanssa, se vaikut-
taa, Vesa hymyilee. – Keravan al-
fa-kurssilla oli hienoa myös se, et-
tä yhteistyömme helluntailaisten 
kanssa oli niin mutkatonta. Koim-
me, että toimimme saman Hengen 
johdatuksessa.

Alfa-kurssin parhaana puolena 
Vesa pitää hienon sisällön lisäksi 
avaraa ilmapiiriä. – Kynnys halu-
taan pitää mahdollisimman mata-
lana kenen tahansa osallistua. Al-
fassa on tilaa kaikenlaisille mieli-
piteille. Ryhmänvetäjän tehtävä on 
rohkaista jokaista ilmaisemaan, 
mitä oikeasti ajattelee.

Tullaan tutuiksi  
ruokapöydässä

– Alfa-tiimi vastaa kurssin pyörit-
tämisestä. Tiimissä on seurakun-
nan työntekijöitä sekä monia va-
paaehtoisia, Vesa avaa kurssin toi-
mintaa. – Kurssipalautteen perus-
teella osallistujat arvostavat erityi-
sesti keittiössä häärivää joukkoa. 
Heidän tehtävänään on pitää huol-
ta siitä, ettei kukaan jää nälkäisek-
si. Alfaan kuuluu olennaisesti yh-
teinen ruokailu. Tämä ja keskuste-
lut ryhmissä ovat luontevia tapo-
ja tutustua uusiin ihmisiin, min-
kä vuoksi alfa sopii myös seura-
kunnan alueelle hiljattain muut-
taneille.

Arja Vaulas, 
 Hanna-Kaisa Hartala

Roihuvuoren seurakunnan merenrantahuvila Laajaranta tarjoaa kauniit puitteet 
syksyn alfa-kursille, miettii Vesa Kosonen.
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Seurakunnan arkistosta löy-
tyi vanha rippikuva vuodelta 
1958, jolloin alueemme kuu-

lui vielä isoon Malmin seurakun-
taan. Roihuvuoren alueen nuorille 
oli oma rippikoulunsa. Kuvassa nä-
kyy joulukuusi, konfirmaatio oli siis 
talvella. Rippileirit eivät vielä olleet 
kovin yleisiä. Luultavasti näidenkin 
nuorten rippikoulu on pidetty kou-
lun jälkeen iltatunteina pitkin syk-
syä. Opettajina on ollut kaksi pap-
pia. Konfirmaatiojuhlaan pojat ovat 
hankkineet ensimmäisen tumman 
pukunsa ja tytöt valkoisen juhlale-
ningin. Vasta paljon myöhemmin 
seurakuntiin levisi tapa, että rippi-
koululaiset puetaan valkoisiin ju-
malanpalveluspukuihin, alboihin. 
Ruusuja ei ollut, mutta nuoret ovat 
saaneet muita kukkia onnitteluiksi.

Kaste- ja lähetyskäskyä 
toteuttamassa

Perinteisesti rippikoulu ja konfir-
maatio ovat olleet nuorille tärkeä 
askel kohti aikuisuutta. 1950-lu-
vulla oli vielä tavallista, että nuoret 
pääsivät tansseihin vasta rippikou-
lun jälkeen. Nykyisin rippikoulu ei 
enää merkitse yhtä vahvaa rajanve-
toa aikuistumisen suuntaan, mutta 

silti se on tärkeä rajapyykki nuoren 
ja koko perheen elämässä. 

Rippikoulujen toteutustavat ovat 
vaihdelleet, mutta niin ovat vaihtu-
neet myös ajatukset siitä, mitä kon-
firmaatio merkitsee. Rippikoulun pe-
rusta on Jeesuksen kaste- ja lähetys-
käsky. Jeesus käski opetuslapsiaan 
kastamaan ja opettamaan. Kastettu-
jen tulee saada myös opetusta, tai jos 
jotain nuorta tai aikuista ei ole kas-
tettu, hänen tulee ensin saada ope-
tusta ja sitten hänet voidaan kastaa. 

Rippikouluun kuuluva opettami-
nen perustuu siis selvästi Jeesuksen 
käskyyn. Sen sijaan konfirmaatiota 
ei Raamatussa mainita. Se ei ole kir-
kossamme pyhä toimitus eli sakra-
mentti samalla tavalla kuin kaste tai 
ehtoollinen. Kuitenkin konfirmaatio 
on tärkeä nuorelle ja seurakunnalle. 

Osaksi yhteisöä  
rohkaisemassa

Sana konfirmaatio tulee latinan 
kielen vahvistamista tarkoittavas-
ta sanasta. Kaste ei tarvitse vahvis-
tamista, kaste on Jumalan teko ja 
pysyy ilman mitään lisäyksiä. Sen 
sijaan nuoren usko voi tarvita roh-
kaisua ja vahvistamista, sitä konfir-
maatiossa ainakin rukoillaan. Kon-

Konfirmaatio vahvistaa uskoa

Konfirmaatiot lokakuussa
Roihuvuoren seurakunnassa oli kesällä useita rippileirejä. Alkusyksyllä 
nuoret osallistuvat vielä nuorteniltoihin ja messuihin. Lokakuussa on 
juhlan aika. Tervetuloa konfirmaatioihin:

Roihuvuoren kirkossa 
la 11.10. klo 11 Kivisaari 1 
su 12.10. klo 13 Pilistvere 

Laajasalon kirkossa 
la 25.10. klo 11 Honkalinna 
la 25.10. klo 14 Extreme-ripari 
su 26.10. klo 12 Kivisaari 2

Yksityisrippikoulu
Onko sinulta jäänyt rippikoulu 
väliin ja haluaisit osallistua eh-
toolliselle? Haluaisitko kummiksi 
tai kirkollisen vihkimisen? Tai eh-
kä sinua tai läheistäsi ei ole kas-
tettu ja haluaisit liittyä kirkkoon? 
Soita seurakuntatoimistoon p. 
09 2340 5700, niin joku papeis-
ta ottaa sinuun yhteyttä ja pää-
set aloittamaan yksityisrippikou-
lun. Vuosittain Roihuvuoren seu-
rakunnassa kymmenkunta ai-
kuista käy yksityisrippikoulun ja 
useita aikuisia kastetaan.

Jouluinen rippikuva vuodelta 1958 kertoo seurakuntamme historiasta.

firmaation tärkeimmät osat ovatkin 
uskontunnustus ja siunaus. Nuori 
saa osallistua yhteiseen uskontun-
nustukseen ja hänet siunataan kol-
miyhteisen Jumalan nimeen. 

Konfirmaation jälkeen nuorilla 
on oikeus itsenäisesti osallistua eh-
toolliselle. Sen vuoksi konfirmaa-
tiomessussa vietetäänkin aina eh-
toollista. Rippikoulu tuo oikeuden 
kirkolliseen vihkimiseen ja konfir-
maatio tuo oikeuden toimia kum-
mina. Myös seurakunnan luotta-
mushenkilöiltä ja papeilta edelly-
tetään, että heidät on konfirmoitu.

Anja Nurminen

Tammisalon kirkonkellot ovat siitä 
erityiset, että niitä soitetaan käsin. 
Helsingin seurakunnissa on vain kol-
met käsin soitettavat kellot.

Informaatiotulva on viimeaikai-
nen ilmiö. Suhteellisen lähel-

lä on vielä aika, jolloin kylillä ko-
koonnuttiin yhden radion ympäril-
le kuuntelemaan uutisia tai muuta 
ohjelmaa. Ennen radiota oli tapana, 
että sanoma- ja aikakauslehtiä luet-
tiin iltapuhteiden ohessa ääneen 
suurelle joukolle. Lähetyspiireissä 
luettiin Lähetyssanomia, joihin en-
simmäiset suomalaiset ulkomaan-
kirjeenvaihtajat, Aasiaan ja Afrik-
kaan lähteneet lähetystyöntekijät, 
toimittivat raporttejaan kaukaisis-
ta maista ja uusista ilmiöistä. 

Ensimmäinen varsinainen jouk-
kotiedotusväline olivat Euroopas-
sa kirkonkellot. Ne tulivat yleiseen 
käyttöön 500-luvulta alkaen. Kir-
konkellojen soitolla välitettiin eri-
laisia viestejä laajalle kuulijakun-
nalle. Kirkonkellot raportoivat syn-
tymästä ja kuolemasta, kirkonme-
nojen alkamisesta ja päättymisestä, 
sodasta, vaarasta ja rauhasta. Kir-
konkello antoi myös aikamerkkejä.

Kellot soittavat elämän 
merkkihetkiä

Kirkonkelloja soitettiin tavallisten 
ihmisten elämän käännekohdissa, 
mutta aivan erityisesti ne välitti-
vät viestejä kuninkaallisten ja mui-
den silmäätekevien asioista. Nyky-
ajan lyhyet merkkisoitot ovat näi-
hin kumisteluihin verrattuina vä-
häisiä. Vuonna 1560 Kustaa Vaasan 
kuoleman johdosta kelloja soitet-
tiin keskipäivästä iltaan. Katariina 
Jagellonican kuolinkelloja soitettiin 
30 päivää vuonna 1583. Euran kir-
konkello halkesi vuonna 1645, kun 
sillä soitettiin Kustaa II Adolfin 
sielunsoittoa. Samoin kävi Akaas-
sa Kaarle IX:n soitossa vuonna 1611. 
Presidentti Kekkosen hautajaispäi-
vänä 7.9.1986 kaikkien Helsingin 
kirkkojen kellot soivat yhtä aikaa, 
kun hautaussaatto kulki Helsingin 
halki Tuomiokirkolta Hietanie-
meen. Soitolla korvattiin presiden-
tin hautajaisiin normaalisti kuulu-
vat kunnialaukaukset. 

Entisajan kuningassoitot kysyi-
vät voimia sekä soittajilta että kuu-
lijoilta. Nykyään kellot soivat har-
vakseltaan, mutta välittävät edel-
leen tärkeitä viestejä. Roihuvuoren, 
Laajasalon ja Tammisalon kirkko-
jen kellot soivat merkkinä juma-
lanpalvelusten alkamisesta ja sil-
loin, kun kirkossa ilmoitetaan vai-
najien nimet ja rukoillaan heidän 
puolestaan. Aamun varhaisimmat 
soitot olemme saamamme palaut-
teen vuoksi jättäneet pois. Kelloja 
soitetaan lisäksi pitkän perinteen 
mukaisesti ihmisten elämän merk-
kihetkissä: kasteiden, hautajaisten, 
häiden ja konfirmaatioiden yhtey-
dessä.  

Timo Pekka Kaskinen

Kun kirkonkello halkesi

Puutarhaparatiisi kaupungissa
Marjaniemen ryhmäpuutarhas-

sa on koko kuuman loppuke-
sän kasteltu ja kasvateltu. Viimein 
on koittanut sadonkorjuun aika. Hel-
teestä nauttineet vadelmat on syöty 
jo heinäkuussa, muut marjapensaat 
tyhjennetty elokuussa, raparperit al-
kavat tuntua puisilta ja omenat pu-
toilevat kilpaa ruohomatolle. Elo-
kuun lopussa on järjestetty vuosittai-
nen tuoretori, jossa alueen asukkaat 
vaihtavat ja myyvät ylijäämäsatoaan.

Ulkoilmaelämää  
ja mukavia naapureita
Mökeillä riittää vielä työtä, sillä jo-
kainen asialleen vihkiytynyt puutar-
huri yrittää käyttää hyödykseen vii-
meisetkin tarhan antimet. Luumu-
tien varrella ahkeroivat ystävykset 
Anna ja Ritva. – Pakastamme yr-
tit tuoreina ja käytämme patoihin 
ja keittoihin talvella, kertoo Anna, 
kesäisin marjaniemeläinen, talvisin 
roihuvuorelainen aktiivipuutarhuri.

– Tulemme mökille heti vapun 
jälkeen, kun vedet avataan ja syys-

kuun lopussa muutamme takaisin 
kotiin. Näihin pimeneviin iltoihin 
ystävätkin on mukava kutsua re-
hevään puutarhaan ja siirtyä sisään 
kaminan ääreen, kun viilenee, An-
na jatkaa.

Naapurin omenasato on niin 
runsas, että portille on jätetty kuk-
kuroillaan keikkuva vati ohikul-
kijoiden iloksi. Portin sisäpuolella 
kolme nuorta tyttöä juoksee kilpaa 
talon ympäri ja huikkaa mennes-
sään kuuluvan tervehdyksen. An-
na huikkaa takaisin.

– Vaikka ryhmäpuutarhan yh-
teisissä riennoissa ei tulisikaan käy-
tyä, naapureiden ja tuttujen kanssa 
jäädään juttelemaan. Syksyllä vaih-
detaan vaikka talvikurpitsoja tai 
leikkuuvinkkejä, taivastellaan ke-
sän kelejä ja jaetaan kasvitietoutta, 
kertoo Anna. 

Iloa asukkaille  
ja ohikulkijoille
Puutarhamökkien suosio on nous-
sut viime vuosina huimasti ja Mar-

janiemessä myyntiin tulevat mö-
kit menevät hetkessä. Yhteistä toi-
mintaakin järjestetään runsaas-
ti. Keväällä kerhotalolla opetetaan 
innokkaille puutarhureille käytän-
nön taitoja ja kesän mittaan erilai-
set juhlat ja tapahtumat rytmittä-
vät viikkoa. 

Alueella on oma kioski ja yh-
teinen sauna, jossa puutarhurit ta-
paavat toisiaan aktiivisesti. Lasten 
luontokerhot ja yhteiset lastenjuh-
lat ovat olleet suosittuja. Tänä syk-
synä tiedossa on vielä syystalkoot 
ja Marjaniemen ryhmäpuutarhan 
perinteinen joulupolku, jota puu-
tarhurit talkoovoimin järjestävät. 
Tapahtumat ovat avoimia yleisölle. 
Alueella liikkuminen on mahdol-
lista syyskuun loppuun, jolloin por-
tit suljetaan talveksi. 

Kannattaa muuten pitää silmät 
auki, satoa voi portinpielissä olla 
tarjolla myös ohikulkijalle!

Laura Huovinen

Nuoruuden hienoa aikaa, yhteistä menoa ja elämän syvien asioiden pohdintaa, sitä on rippikoulu. Rippikoulu on säilyttänyt suosionsa 
vuodesta toiseen. Toteutustavat ovat muuttuneet, mutta rippikoulun päättävä konfirmaatio on säilynyt suunnilleen samanlaisena.
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Laajasalolaiset Seija ja Jaakko Koikkalainen ovat vuosien 
aikana muokanneet mökkinsä pihasta kukkivan ja satoa 
tuottavan kesämaan.
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Roihuvuoren seurakunnan 
alueella on

14 634
äänioikeutettua jäsentä.

Seurakuntavaaleissa 
äänioikeuden ikäraja on

16
vuotta.

– Jotkut vanhukset ovat kerto-
neet lapsuudestaan ja elämästään ja 
sitä on ollut mielenkiintoista kuul-
la, Kreetta ja hänen kaksossiskonsa 
Rebekka kertovat. 

Kesäapurit olivat avustamas-
sa vanhuksia myös elokuussa vie-
tetyssä monen polven MoPo-mes-
sussa. Diakoniatyöntekijä Hanne-
le Juvonen osallistui nuorten pe-
rehdyttämiseen ja oli esittelemäs-
sä seurakunnan syksyn toimintaa 
MoPo-rokissa. 

– Diakonian tiivis yhteistyö Roi-
huvuoren monipuolisen palvelu-
keskuksen kanssa on meille arvo-
kas asia, Juvonen sanoi.

Eila Jaakola 

Ei
la

 Ja
ak

ol
a

Kreetta ja Kalle MoPo-rokissa
Kreetta Sihvola, 14, nappasi käsi-
puoleensa Kalle Kankkusen, 92, 
kun Roihuvuoren isien ja äitien or-
kesteri viihdytti kuulijoita moni-
puolisen palvelukeskuksen pihalla 

järjestetyssä MoPo-rokissa elokuun 
lopulla. Kreetta on yksi kuudesta 
kaupungin palkkaamasta Kesäapu-
rista, jotka ovat kesän ajan ulkoilut-
taneet ja avustaneet vanhuksia.

Kalle Kankkunen ja 
Kreetta Sihvola MoPo- 
rokin pyörteissä.

Yhteistä juhlaa tekemässä
Uudet jumalanpalvelusryhmät aloittavat toimintansa

Kaksi lettipäistä ekaluokkalaista 
tyttöä odottaa kirkon etupen-

kissä malttamattomana lähtömerk-
kiä. Vihdoin pappi nyökkää heille, 
tytöt astelevat reippaasti mikrofo-
nin eteen ja lausuvat kirkkailla lap-
senäänillään tervetulotoivotuksen: 
– Kristus on ylösnoussut! Seura-
kunnan vastauksen jälkeen tytöt 
poistuvat tyytyväisinä paikoilleen.

On kuluvan vuoden pääsiäisaa-
mun perhemessu Roihuvuoren kir-
kossa. Avustustehtävissä olleet ty-
töt ilmoittavat messun jälkeen tu-
levansa mielellään toisenkin ker-
ran ”kirkon hommiin”, jos heitä 
vain kysytään. Moni paikalla ol-
leista lausuu messun jälkeen ää-
neen ajatuksen, kuinka paljon elä-
vämpi jumalanpalveluselämäm-
me voisikaan olla, jos meillä olisi 
useammin eri-ikäisiä seurakunta-
laisia messua toteuttamassa.

Sunnuntain messu on Jumalan 
perheväen yhteinen juhla ja par-
haimmillaan kaikenikäisten vii-
koittainen kohtauspaikka. Mik-
seivät myös messun suunnittelu ja 
toteutus voisi olla yhä enenevässä 
määrin yhteistyön tulosta? Juuri tä-
tä tarkoitusta varten on Roihuvuo-

ren seurakunnassa nykäisty loppu-
kevään ja kesän aikana muutamia 
ihmisiä hihasta, kyselty kiinnos-
tusta lähteä mukaan syksyn aikana 
käynnistyviin jumalanpalvelusryh-
miin. Ensimmäisten jumalanpalve-
lusryhmien vetäjiksi ovat lupautu-
neet Marja Heimala-Pelkonen ja 
Lauri Kopponen. 

Jumalanpalvelusryhmä on noin 
5–15 ihmisestä muodostuva kiinteä 
ryhmä, joka sitoutuu osallistumaan 
ryhmänvetäjänsä johdolla muuta-
mia kertoja vuodessa messun toteu-
tukseen. Tavoitteena on, että jokai-
sessa ryhmässä olisi jäseniä vauvas-

ta vaariin. Ryhmän sisällä jaettavat 
tehtävät voivat vaihdella messus-
ta toiseen sen mukaan, kuinka mo-
ni ihminen on tehtäviin käytettävis-
sä ja minkälaiset tehtävät ryhmäläi-
set kokevat omikseen. Jumalanpal-
velusryhmiin toivotetaan tervetul-
leiksi myös kokonaisia perheitä!

Ensimmäisen kerran jumalan-
palvelusryhmät olivat toteutta-
massa messua 14.9. Roihuvuoren 
kirkossa. Jos tahdot mukaan teke-
mään seurakunnan yhteistä juh-
laa, ota yhteyttä pastori Minnama-
ri Helaseppään, p. 09 2340 5776 tai 
minnamari.helaseppa@evl.fi

VOISINKO…
… laittaa kirkon kellot soimaan?
… ripustaa virsinumerot taululle?
… olla ovella toivottamassa tervetulleeksi?
… jakaa virsikirjoja?
… kertoa toisille lapsille, mistä päivän aiheessa on kysymys?
… olla tekstinlukijana?
… pitää lapsille pyhäkouluhetkeä?
… olla laatimassa tai lukemassa esirukousta?
… kerätä kolehtia?
… avustaa ehtoollisenjaossa?
… auttaa kirkkokahveilla? 
… jotain muuta?

Polkupyöräbussi
Mikä sai sinut innostumaan työ-
matkabussailusta, Matti Kinnu-
nen?
Vaikka pyöräily onkin mukavaa, 
saman työmatkan polkeminen yk-
sin päivittäin käy joskus puudut-
tamaan. Ajatus pyöräilystä yhdes-
sä ystävien kanssa kuulosti kivalta.

Minkälaisia kokemukset ovat ol-
leet?
Hyviä. Joka kerta on ollut mukavaa, 
päivä on alkanut iloisemmin kuin yk-
sin polkiessa. Samalla olemme suun-
nitelleet kaikenlaista muuta toimin-
taa. Olen myös saanut uusia ystäviä.

Kuinka monta pyöräilijää yleen-
sä on mukana?
Yleensä vähintään 5, enimmillään 
on ollut 20.

Pitääkö olla hyvä kunto, että pää-
see mukaan?
Ei pidä. Matka on meillä vain 10 
km. Sen jaksaa huonokuntoinenkin. 

Vauhdin sovitamme aina niin, ettei 
tule hiki ja kaikki pysyvät mukana.

Minkälaiset varusteet pitää olla?
Pyörä, joka on ehjä (jarrut toimi-
vat, ilma pysyy renkaissa, talvel-
la valot ja heijastimet). Sään vaa-
timat vaatteet. Ei erityisiä pyöräi-
lyvaatteita.

Mikä tässä hommassa on parasta?
Yhteisöllisyys, raitis ilma, liikun-
nan riemu.

Jos joku nyt miettii työmatkabus-
sin perustamista tai valmiille rei-
tille hyppäämistä, miten kannus-
taisit?
Mukaan vaan. Bussi on hyvä tapa 
saada uusia ystäviä. 

Hanna-Kaisa Hartala

www.hepo.fi/bussit/
Roihuvuoren fillaristit  
löydät facebookista

Pyöräilevä työmatkabussi eli Nana Smulovitz, Antero Aunesluoma ja Matti Kinnu-
nen helmikuussa 2014.
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Meaminea  
Kerkelä on  
mielellään 
kirkon hommissa.
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Miten kaikki alkoi

2000-luvun alussa Laajasalon kir-
kon toimintaa suunniteltaessa sa-
noi kirkkoherra Matti Malmivaa-
ra: – Päivi, perustathan sinä kirk-
kokuoron uuteen kirkkoon. Si-
tä onkin jo kauan odotettu. Tämä 
ajatus oli ollut minunkin mielessä-
ni jo jonkin aikaa, niinpä aloin val-
mistella uuden ryhmän kokoamis-
ta. Monet kollegat jarruttelivat in-
toani ja varoittelivat vaikeudesta 
saada laulajia mukaan toimintaan. 
Taisipa kirkkoherra Matti kuiten-
kin tietää mistä puhui. Ensimmäi-
siin harjoituksiin 7.9.2004 saapui 
laulamaan kuoron perustajajäseniä 
yli kaksikymmentä. Yhdessä suun-
niteltiin toimintaa ja heti laulettiin 
neliäänisesti!

Kuorotoiminta vakiintuu
Ensimmäisestä illasta lähtien on 
kirkolle saapunut tiistai-iltaisin in-
nosta puhkuva kuorolaisten jouk-
ko. Lisää jäseniä on vuosien var-
rella tullut mukaan. Vuonna 2007 
kuoro rekisteröityi yhdistyksek-
si ja otti käyttöön nimen Chorus 
Marinus. Puheenjohtajaksi valit-
tiin Juha-Matti Terämä, varajoh-
tajaksi Heikki Varis ja taiteellisek-
si johtajaksi Päivi Niva-Vilkko. Se-
kakuoron lisäksi Chorus Marinuk-
sesta löytyy monenlaista osaamis-
ta. Kuoron jäsenistä on perustettu 
kvartetti, naiskuoro ja miesyhtye, 
jota johtaa Heikki Varis. Miesyhtye 
järjesti oman konsertin 3.11.2013.

Chorus Marinus 10 vuotta
Chorus Marinuksen  
10-vuotisjuhla- 
konsertti
26.10. klo 18  
Laajasalon kirkossa
Chorus Marinus ja kvartetti, 
joht. Päivi Niva-Vilkko
Miesyhtye, joht. Heikki Varis
Risto Vilkko, klarinetti
Säde Erkkilä, piano
Hanna Virtanen, urut
Soitinyhtye
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e. 
Kakkukahvit.

Sadun muistolle
Roihuvuoren eläkkeellä 
oleva lehtori Satu Helo-
honka kutsuttiin tästä 
elämästä Jumalan luok-
se 18.7.2014

Sadun elämän vii-
meiset vuodet olivat 
taistelua vakavaa sai-
rautta vastaan. Hänet 
oli juuri saateltu Roi-
huvuoren seurakun-
nan lapsityön lehtorin 
virasta eläkkeelle hyvin toivotuksin 
ja hän odotti uutta elämänvaihetta 
ja vapautta iloisin mielin. Pian tä-
män jälkeen hänellä todettiin va-
kava sairaus. Viimeiset vuodet hä-
nen kohdallaan olivat taistelua elä-
män puolesta.

Tuonakin aikana oli hyviä het-
kiä, joita Satu sai kokea sukulais-
tensa ja ystäviensä kanssa. Sairaus 
uuvutti kuitenkin Sadun voimat 
hänen viimeisinä aikoinaan. Ol-
lessamme tuolloin hänen luonaan, 
hän eräällä kerralla toisteli hiljaa: 

”Minä ihmettelen, minä ihmet-
telen...” Hän ei pystynyt ilmaise-
maan, mitä hän tarkoitti, mitä hän 
näki.  Ehkä hän tarkoitti sillä: Joko 
nyt, joko näin pian....

Satu oli jo opiskeluajoistaan läh-
tien mukana seurakunnan työssä. 
Hänen kotinsa lähellä olivat Töölön 
ja Taivallahden seurakunnat. Sa-
tu oli aluksi kirkkoherravirastossa 
apulaisena etupäässä Taivallahdes-
sa. Hänen kotinsa oli Pohjois-Hes-
perian kadun ja Runebergin kadun 
kulmatalossa. Melkein koko elä-
mänsä hän asui tuolla Hesperian 
puiston ja Taivallahden rantojen 
vieressä. Satu rakasti tuota seutua. 
Siellä hän eli lapsesta saakka, kävi 

koulunsa ja valmistau-
tui tulevaa elämäänsä 
varten. 

Satu oli sijaisena jo 
70–80-luvun vaiheilla 
Roihuvuoren seurakun-
nan kirkkoherranviras-
tossa.  Hän toimi myös 
pyhäkoulunopettajana 
ja päiväkerhonohjaa-
jana. Seitsemänkym-
mentäluvun puolivälis-

sä hän sai lehtorin oikeudet ja 1984 
lapsityön lehtorin viran vapaudut-
tua Roihuvuoren seurakunnas-
sa Satu valittiin tuohon tehtävään, 
jossa hän palveli eläkkeelle siirty-
miseensä vuoteen 2009 saakka.

Satu rakasti lapsia. Hän rakasti 
työtään lasten parissa pyhäkouluis-
sa ja päiväkerhoissa. Satu sanoi, että 
lapsissa asuu viisaus. Hän puolusti 
kaikessa lasten oikeuksia ja teki työ-
tä vanhempien tukemiseksi kotien 
arjessa. Lapset rakastivat Satua. Sa-
tu oli aina heikoimpien puolella. 
Hän ei sallinut ketään sorrettavan. 
Kun tuli erimielisyyksiä, Satu pyr-
ki löytämään positiivisen ratkaisun 
ongelmiin. Sen hän teki rakkaudella.

Satu lauloi lasten kanssa usein 
tuttua lasten virren säkeistöä: ”Ju-
mala meitä kutsuu nyt suojaan tur-
vaisaan, Jumala meitä kutsuu ja 
kantaa voimallaan. Milloinkaan ei 
hän hylkää lastensa kanssa hän on. 
Jumalan kämmenellä ei kukaan ole 
turvaton” . 

Me jäämme kaipaamaan Satua!  
Hän on nyt turvassa Jumalan rak-
kaassa huolenpidossa taivaan ko-
dissa.

Matti Malmivaara

Arkea ja juhlaa

Kuoroharrastus on jokaviikkoista 
ja ankaraa puurtamista. Siksi olen 
hyvin iloinen siitä, että kaikki lau-
lajat tulevat harjoituksiin myöntei-
sellä mielellä. He odottavat innolla, 
minkälaisia harjoitusmetodeja mi-
nulla milloinkin on mielessäni. Uu-
siin lauluihin tartutaan avoimella 
asenteella ja tehdään ahkeraa har-
joitustyötä. Vanhojen, ja aikaisem-
min harjoiteltujen laulujen kohdal-

la huomataan se kypsyminen, joka 
saadaan pitkäaikaisen työn tulok-
sena. Laulua harrastaessa mieli ko-
hoaa, tulee hyvä olo ja tuntee kuu-
luvansa mukavaan joukkoon. Lisä-
nä saa ne hyvät terveysvaikutukset, 
joista nykyään paljon puhutaan.

Joka vuosi kuoro on pitänyt 
useita konsertteja sekä laulanut 
messuissa ja erilaisissa tilaisuuk-
sissa monenlaisissa kokoonpanois-
sa. Olemme kuorolaisten kanssa 
kokeneet ne suuriksi palveluteh-

täviksi seurakunnassa ja muualla. 
On hienoa huomata se ilo ja loh-
tu, jota olemme lauluillamme saa-
neet kuulijoille välittää. Lisäksi 
olemme tehneet mieleenpainuvia 
lauluretkiä ja osallistuneet useille 
kirkon musiikkijuhlille. Seuraavat 
juhlat järjestetään luultavasti Hel-
singissä vuonna 2017.  Silloin tän-
ne odotetaan kirkkokuoroja kaik-
kialta Suomesta. Juhlien ohjelmis-
toa alamme harjoitella heti, kun se 
julkaistaan.

Tulevaisuudesta
Tunnen, että toiminnassamme on 
mukana hyvän Jumalan siunaus-
ta ja puolestamme rukoillaan pal-
jon. Nämä ovat tärkeitä asioita seu-
rakunnan kuorolle. Meidän tehtä-
vämme on harjoitella ja laulaa kuuli-
joille niin hyvin ja koskettavasti, kuin 
vain osaamme. Katson luottavaises-
ti ja innolla eteenpäin ja toivon kuo-
rolle paljon uusia haasteita tulevina 
vuosina ja vuosikymmeninä.

Päivi Niva-Vilkko, 
 Laajasalon kirkon kanttori

Lue kuorolaisten ajatuksia  
osoitteessa www.helsinginseura-
kunnat.fi/roihuvuori

Laumassa  
on voimaa
Vuonna 2010 perustettiin 
Laajasalon saarella asu-
vien lapsiperheiden äi-
tien facebook-ryhmä, jo-
ka on kasvanut nopeasti 
monisatapäiseksi, aktiivi-
seksi joukoksi. 

Perhevalmennuksessa toisiin-
sa tutustuneet seitsemän äi-
tiä tiedostivat tarpeensa ja-

kaa valmennuksen jälkeenkin äi-
tiyteen ja perhe-elämään liittyviä 
asioita. Seurakunta tarjosi mahdol-
lisuuden aloittaa vauvajumpan Laa-
jasalon kirkon tiloissa ja näin yh-
teys pääsi jatkumaan. Yksi äideistä, 
Raisa Kurtén sai idean koota vie-
lä lisää äitejä jakamaan arjen asioi-
ta ja perusti facebook-vertaisryh-
män Laajasalon Urheat Mammat 
(Lauma). Tällä hetkellä ryhmässä 
on 739 laajasalolaista äitiä.

Tukea ja toimintaa
Näin suurella joukolla vaihdetaan 
melkoisesti ajatuksia. Elämänti-

lanteeseen liittyvien luottamuk-
sellistenkin kysymysten ohella al-
koi syntyä toiminnallisia ideoita.  
– On pidetty kirpputoreja ja sii-
vouspäiviä leikkipuistoissa, on vie-
tetty äitien yhteistä laatuaikaa sau-
nailtojen merkeissä. Lauma on jär-
jestänyt keräyksiä, joilla on tuettu 
lastenkoteja Virossa ja Kolumbias-
sa sekä huomioitu Rinnekoti-sääti-
ön vammaisten Joutsenvirta-asu-
misyksikköä Laajasalossa, Raisa 
kertoo. – Meneillään on myös ke-
räysprojekti uuden lastensairaalan 
hyväksi. Kirpputorin ja lipaskerä-
yksen jatkoksi on valmistumassa 
myyntiin vuoden 2015 seinäkalen-
teri, jossa on esillä laajasalolaisille 
tuttuja vaikuttajia.

Raisa on tyytyväinen Lauman saa-
maan suosioon. – Lauman toi-
minta on upea osoitus saarel-
ta löytyvästä yhteisöllisyydestä.  
Lauman äideillä on hauskaa yhdes-
sä, mutta heitä yhdistää lisäksi voi-
makas halu auttaa apua tarvitsevia. 
Talkoohenki on näkynyt kauniilla 
tavalla myös jäsenten keskinäises-
sä arkisessa avussa.

Lauma on avoin yhteistyöhön 
”joka suuntaan”, joten seurakunta-
kin on tullut tutuksi.

– Kirkko on osa saarelaisten ar-
kipäivää, toteaa Raisa. – Seurakun-
ta on lapsiperheitten näkökulmasta 
merkittävä vaikuttaja saarella. 

Kari Laaksonen

Kännykkä ja tabletti ovat Raisalle tärkeitä työvälineitä Lauma-asioissa.
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LaajasaloMarja Heimala-Pelkonen: 

Seurakunta tarjoaa 
mielenkiintoisia tehtäviä
Helsingin Raamattukoulun 

toiminnanjohtaja Marja 
Heimala-Pelkonen on teh-

nyt pitkän päivätyön luottamus-
henkilönä Roihuvuoren seurakun-
nassa.

Ihmiset tuovat valoa
Myös vapaaehtoistyö on Marjalle 
tuttua. Hänellä on kokemusta niin 
kuorolaulusta, ehtoollisavustajana 
toimimisesta kuin raamatturyh-
mien vetämisestä. Marja Heima-
la-Pelkonen on asunut Roihuvuo-
ressa jo 23 vuotta.

– Olen viihtynyt täällä erit-
täin hyvin. Alue on ihana, se tar-
joaa monenlaisia virkistysmahdol-
lisuuksia. Luonto on lähellä, täällä 
pääsee nopeasti vaikka metsäpolul-
le tai merenrantaan.

– Kun katson iltaisin ikkunasta 
ulos, näen paljon valoja. Tulee kii-
tollinen mieli siitä, että täällä asuu 
paljon ihmisiä. Roihuvuoressa on 
kodikasta asua.  Tämä on kaupun-
ginosa, jossa halutaan rakentaa yh-
teisöllisyyttä monin tavoin. Siitä 
kertovat kylätapahtumat ja muut 
tempaukset.

Myös Helsingin Raamattukou-
lun toiminnanjohtajana Marja Hei-
mala-Pelkonen on tottunut tarttu-
maan työhön kuin työhän. 

– Sanonta kuuluukin, että täl-
laisessa tehtävässä ihminen on yh-
tä aikaa sijainen, syyllinen ja siivoo-
ja, ja lisäisin vielä sanan sydän, hän 
nauraa.

Seurakuntaneuvostossa 
katsotaan lähelle ja kauas
Seurakunnan luottamustehtävistä 
Marja Heimala-Pelkonen puhuu in-
nolla ja lämmöllä. Hänellä on usean 
kauden kokemus seurakuntaneu-
voston jäsenyydestä. Tällä hetkel-
lä hän on Roihuvuoren seurakun-
taneuvoston varajäsen ja aluetoimi-
kunnan jäsen.

– Seurakuntaneuvostossa nä-
kee koko seurakunnan aivan uudel-
la tavalla. Saa katsoa läheltä eri työ-
aloja ja toimintamuotoja. Toisaal-
ta voi tarkastella seurakuntaa ko-
konaisuutena. Pitää osata myös kat-
soa kauas.

Neuvoston jäsenenä toimimi-
nen on Marja Heimala-Pelkosen 
mielestä haastava ja mielenkiintoi-

nen tehtävä, jossa koko ajan oppii 
uusia asioita. 

– Kun tehdään päätöksiä, on ar-
vokasta pohtia vaihtoehtoja yhdes-
sä, monesta näkökulmasta. On hyvä 
kuunnella myös toisten näkemyksiä.

Neuvoston jäsenyys merkitsee 
Marja Heimala-Pelkosen mukaan 
tehtävään sitoutumista ja paneutu-
mista moniin asioihin. Siinä mielessä 
se vie aikaa. Neuvostossa päätetään 
seurakuntatyön rakenteista, henkilö-
valinnoista ja taloudesta. Neuvoston 
jäsen kantaa suurta vastuuta.

Kannattaa osallistua  
seurakunnan toimintaan
– Kannattaa myös osallistua it-
se seurakunnan toimintaan, käydä 
messussa tai vaikkapa laulaa kuo-
rossa. Sillä tavoin saa tuntumaa sii-
hen, mitä seurakunnan toiminta on 
käytännössä, Marja kannustaa.  

– Seurakunnassa on valtavan 
paljon erilaisia mahdollisuuksia toi-
mia.

– On tärkeä nähdä, että kaikki 
seurakunnassa tehtävä työ on ar-
vokasta. Ei ole niin suurta eroa sil-
lä, siivoanko vai pidänkö raamat-
tutunnin.

Traditiossa on voimaa
Kun puhutaan kirkon tulevaisuu-
desta, Marja Heimala-Pelkonen käy 
mietteliääksi.

– Toivon, että kirkko säilyisi 
kirkkona. Toivon, että kirkossa ju-
listetaan evankeliumia ja että sen 
sanoma on kirkas. Myös kohtaami-
nen ja yhdessä oleminen on tärkeää.

– Samalla kun etsitään uutta, on 
hyvä muistaa juuret, se pitkä mat-
ka, joka on kuljettu kirkon varhai-
sista vaiheista tähän päivään.

– Traditiossa on salattua voi-
maa. Toivon, että kirkkomme voisi 
pysyä juurillaan raikkaasti ja roh-
keasti. Siinä on sen vetovoima.

Anna-Mari Kaskinen

Lue lisää: seurakuntavaalit.fi

Vertausten äärellä
Raamatun vertausten juu-
ret ovat Vanhassa Testamentis-
sa, enemmän niitä kuitenkin löy-
tyy Uudesta Testamentista. Jeesus 
on tunnettu vertauksistaan, mut-
ta ne eivät pysyneet samanlaisina 
koko hänen elämänsä ajan. Marja 
Heimala-Pelkonen tulee Laajasa-
lon kirkolle kertomaan Raamatun 
vertauksista kolmena torstai-il-
tana. Illoissa käsitellään mm. si-
tä, minkälainen tapa opettaa ver-
taukset ovat ja minkälaisia tulkin-
tamahdollisuuksia vertaukset an-
tavat. Lisäksi pohditaan vertaus-
ten suhdetta Jeesuksen elämän-
kaareen ja vertausten fokusta.

Torstaina klo 18 
Laajasalon kirkolla
9.10. Vertaukset Vanhassa Testa-
mentissa
23.10. Vertaus – tapa opettaa.
6.11. Vertaukset Jeesuksen elämässä
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Seurakuntaneuvosto tarjoaa näköalapaikan seurakunnan toimintaan, toteaa Marja 
Heimala-Pelkonen.

Löydä äänesi  
ja ilo siitä!
Variksen laulukoulu aloittaa  
taas 1.10. Laajasalon kirkolla  
Heikki Variksen ohjauksessa.
Illan ohjelma on  
joka keskiviikko tuttu:
klo 17–17.45 virsitunti
klo 17.50–19 kuorotunti
klo 19–20 nuottitunti.
Mukaan voi tulla milloin vain eikä 
ennakkoilmoittautumista tarvita.  
Tule mukaan  
löytämään laulamisen ilo!
Lisätiedot:  
http://laulukoulu.ihmo.fi/

Sururyhmä tukenasi
Sururyhmä hiljattain läheisensä menettäneille alkaa Roihuvuoren kir-
kon kerhosiivessä marraskuussa. Torstaina 13.11., 27.11., 11.12., 8.1. ja 
22.2. klo 13 kokoontuva ryhmä antaa mahdollisuuden jakaa suruun liitty-
viä kokemuksia ja ajatuksia sekä tarjoaa vertaistukea. 
Ryhmää ohjaavat pastori Anja Nurminen ja diakonissa Hannele Juvonen. 
Ilmoittautumiset 3.11. mennessä Hannele Juvoselle, p. 09 2340 5718.

Vuodesta 1988 Roihuvuoren seurakuntaa vahtimes-
tari-suntiona palvellut Harri Eskelinen siirtyi eläk-
keelle tänä keväänä. Harri muistetaan erityisesti Laa-
jarannan hyvästä hoidosta. Kiitos Harri!
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Lapsi syntyy Jumalan tuoksu hiuksissaan.
Lapsi syntyy Jumalan katse silmissään.
Lapsi syntyy Jumalan rakkaus käsissään.
Lapsi syntyy Jumalan lupaus sielussaan – 
”Sinä olet Minun, en koskaan hylkää sinua”.

En koskaan hylkää sinua. Se on lohdullinen ajatus. On olemassa 
joku suurempi, joku vahvempi, joka siunaa matkaani, askeleitani. 
En ole yksin. 

Roihuvuoren seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämis-
asiakirja VAKE on nimeltään Pala taivasta, pala maata. Jokainen 
meistä, niin lapsi kuin aikuinen, saa kokea elämässään arkea ja 
pyhää, maallista ja taivaallista juhlaa, surua ja iloa, ikävää ja jäl-
leennäkemistä. Me kasvattajat haluamme olla mukana matkalla 
askeleita ohjaten, itsetuntoa tukien ja kädestä pitäen. Haluamme 
olla koko perhettä varten. Pienille kerholaisille olemme lämpöi-
nen syli, koululaisille olemme iltapäiväkoti ja vanhemmille olemme 
kasvatuskumppani. 

VAKE on ajatuksia ja toimintaa puettuna sanoiksi yksien kansien 
sisälle, kaikkia varten. Meidän palamme taivasta ja maata on Roi-
huvuoren seurakunnan alueella, jokaisessa perheessä. Yhdessä me 
voimme huolehtia toisistamme, juuristamme ja rakkaudesta. 

Siunattua syksyä jokaiseen kotiin toivottaen,

lastenohjaajat Marika ja Margit Pulkkinen

Lue VAKE: www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori
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Minä olen Päkä-lammas. Minä 
asun kirkossa, ja minusta on aina 
kiva tavata siellä lapsia. 

Erityisesti minä pidän pyhä-
koulusta! Oletko koskaan käynyt 
pyhäkoulussa? Pyhäkoulu on las-
ten oma kirkkohetki, joka pidetään 
kirkon kerhohuoneessa sillä aikaa, 
kun aikuiset istuvat kirkkosalissa 
messussa. 

Pyhäkoulussa rukoillaan ja 
kuunnellaan kertomuksia Raama-
tusta ihan niin kuin kirkossakin, 
mutta kaikki tehdään lasten ta-
valla: laulaen, leikkien ja askarrel-
len. Tässä kirkkohetkessä saa liik-
kua ja touhuta, ei tarvitse istua hil-
jaa aloillaan penkissä! Niin, ja saa-
han sieltä myös tarroja pyhäkoulu-
tauluun ja kivoja kavereitakin! Li-
säksi kotiin voi viedä kerran kuussa 

ilmestyvän Lasten Pyhäkoulu-leh-
den, jossa riittää puuhaa ja luke-
mista viikollekin – minäkin seik-
kailen siinä lehdessä. 

Pyhäkoulunvetäjät ovat muka-
vaa porukkaa, mutta jos sinua kui-
tenkin jännittää tulla yksin ensim-
mäistä kertaa pyhäkouluun, niin 
ota äiti tai isä mukaan – niin, ja saa 
pyhäkouluun aikuisetkin tulla! Ja 
pyhäkoulun lopuksi päästään kui-
tenkin kirkkosaliin ehtoolliselle äi-
din ja isän kanssa ja sinne kirkon-
penkkiinkin vanhempien viereen 
istumaan. 

Toivottavasti tavataan syksyllä 
pyhäkoulussa!

Terveisin 
Päkä-lammas ja 

pyhäkoulunvetäjät

Hei lapset!
Pyhäkoulua 
pidetään Laajasalon kirkol-
la sunnuntaisin messun aika-
na klo 12. 

Arki-iltojen pyhäkoulu toi-
mii maanantaisin klo 18–19 
”Sopukolossa” Suomensuontie 
15 C:n kerhohuoneessa. 

Pyhäkoulukausi alkaa syyskuus-
sa, tarkemmat päivät ilmoite-
taan seurakunnan nettisivuilla 
sekä pyhäkouluperheille kotiin 
lähetettävissä kirjeissä. 

Jos haluat pyhäkoulukirjeen ko-
tiisi, ota yhteyttä pyhäkoulusih-
teeriin:  
Taini Nurmesviita 050-3801602 
tai taini.nurmesviita@evl.fi

Leppäsen perheen tie maailmalle

”Minusta tulee ke-
misti”, ilmoit-
ti 5-vuotias esi-

koispoikamme eräänä kesäilta-
na Hongkongissa. Tämä ilmoitus 
ei tullut meille vanhemmille yllä-
tyksenä, sillä hän oli jo pitkään ol-
lut kiinnostunut kaikesta ”tieteel-
lisestä”. Hongkongin tiedemuseos-
ta oli tullut hänen lempipaikkansa 
tässä vieraassa kaupungissa, jon-
ne muutimme edellisen työkau-
temme päätyttyä Kambodzhassa. 
Jatkoimme Suomen Lähetysseuran 
palveluksessa, Jan-Eerik aluepääl-
likkönä ja Upu tiedottajana, mutta 
olimme muuttaneet Kaakkois-Aa-
sian köyhimpiin valtioihin lukeu-
tuvan Kambodzhan jälkeen kes-
kelle Itä-Aasian vaurautta, yli 7 
miljoonan asukkaan kaupunkiin, 
Hongkongiin.

 
Uuden naapurustomme tuntu-
massa sijaitseva tiedemuseo oli 
ensimmäinen paikka, josta kak-
si pientä poikaamme aidosti piti-
vät. Muuttomme jälkeen kesällä 
2013 koti-ikävä Suomeen ja Kam-
bodzhaan tuntui välillä kovalta 
eikä suurkaupungin hulinoiden 
keskeltä pieni poika löytänyt heti 
omaa paikkaansa. Sen sijaan, nel-
jäkerroksinen Hongkongin heure-
ka tuntui heti kiehtovalta. Poikam-
me oli löytänyt lempipaikkansa.

Miten perheemme tänne 
Itä-Aasiaan päätyi on yhtä kie-
murainen tarina kuin kenen ta-
hansa elämänpolku. Pieninä lap-
sina me molemmat vanhemmat 
unelmoimme monenlaisista am-
mateista ja elämäntehtävistä: oli 
eläinlääkärivaihe, kampaaja- ja 
insinöörihaaveet, jne. Jan-Eerikil-
le kosketus Kaukoitään tuli jo var-
hain läheisen mutta kaukana Kii-
nassa asuvan kummisetänsä kaut-
ta. Upu altistui lapsena ja nuorena 
aasialaisille vaikutteille muuttaes-
saan ympäri Aasiaa isänsä työn ta-
kia. Tämä maanosa tuli rakkaak-

si meille jo varhain, mutta varsi-
nainen kutsumuksemme hahmot-
tui pikku hiljaa.

Maantieteellinen kiinnostuk-
semme toi meidät yhteen, sillä 
tutustuimme toisiimme Helsin-
gin yliopiston Kaakkois-Aasia-ai-
heisen kurssin aikana. Tutustues-
samme jaoimme myös ajatuksiam-
me henkilökohtaisiin vakaumuk-
siimme liittyen. Koimme molem-
mat, että Jeesus on edelleen paik-
kaansa pitävä roolimalli ja Hä-
nen seuraaminen on mahdollista 
meille kaikille. Halusimme palve-
lustehtäviin seurakunnassa ja an-
taa omat työpanoksemme kirkon 
kansainväliseen työhön. Tämä oli 
se polku, joka vei meidät Suomesta 
Malesiaan, Singaporeen, Kiinaan, 
Hollantiin, Sveitsiin, Kambodz-
haan ja vihdoin Hongkongiin, tie-
demuseon portaille.

Upu Leppänen

Tiedemuseo ja sen aukio tarjoavat Lep-
pästen pojille mukavan paikan suur-
kaupungin vilskeessä.

Avoin perhekerho 

Tammisalon kirkolla  

ti klo 9.30.  
Puuhaperhekerho  

leikkipuisto Rudolfissa  

to klo 9.30. 
Muskariperhekerhot  

pe klo 9.30 Roihuvuoressa,  

klo 10 Laajarannassa.
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Laituriwww.laajaranta.fi
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Pärskeitä

Pyhää lapsiperheille
5.10. klo 12  Perhekirkko Laajasalossa VALO ON TÄÄLLÄ JO!

5.10. klo 15  Mikkelinpäivän Tammenterhokirkko Tammisalossa

26.10. klo 15  Vauvakirkko Tammisalossa

2.11. klo 15  Tammenterhokirkko Tammisalossa

16.11. klo 12  Perhekirkko Laajasalossa,  
 kummit, mummit ja vaarit mukaan!

30.11. klo 10  Koko perheen Hoosianna-kirkko Roihuvuoressa

30.11. klo 15  1. adventtisunnuntain Tammenterhokirkko  
 Tammisalossa

Syyskuun alusta kokoon-
tuvat äidit, isät ja vau-
vat jälleen vauvaolkkariin 
Laajasalon kirkon kerhosii-
peen. Esikoisvauvaperheille 
suunnattu perhekerho tar-
joaa yhteistä toimintaa van-
hemmille ja vauvoille laulu-
jen ja leikkien merkeissä se-
kä vertaistukea yhteisten 
keskustelunaiheiden äärellä, 
virvokkeita ja hiljentymistä. 

Vauvaolkkari 
tiistaisin klo 9.30–11 Laajasalon kirkolla. Tervetuloa!

Kymmenen kysymystä nuorelle
Jere Elomaa, 16v.  

1. Mitä harrastat?
Piirrän, enimmäkseen eläimiä ja 
henkilöitä. 

2. Mikä on parasta kesässä?
Kesä itsessään ja loma on hyvä jut-
tu.

3. Mikä on kiinnostavinta Raama-
tussa?
Tarinat ja pohtia onko kaikki todel-
la tapahtunut.

4. Lempiraamatunhenkilö ja mik-
si?
Jeremia, hyvä tyyppi.

5. Mitä haluaisit tehdä aikuisena?
En ole vielä varma… Mutta nuo-
risotyöntekijä tai joku sen tyylinen 
kiinnostaisi olla.

6. Mitä muuttaisit Suomessa?
Maa on liian pohjoisessa.. Siirtäisin 
sen etelämpään.

7. Mikä eläin olisit ja minkä takia?
Kotka, osaa lentää ja tarkka näkö. 
Lentäminen olisi erityisesti siistiä.

8. Jos saisit kolme toivomusta niin 
mitä toivoisit?
Rahaa, läheisille hyvää oloa ja iloa 
kaikille.

9. Mikä disney-hahmo olisit?
Mikki

10. Keksi kysymys seuraavalle 
haastateltavalle?
Jos saisit valita niin ottaisitko pal-
jon rahaa ja autionsaaren vai ei yh-
tään rahaa ja vilkkaan kaupungin?

blaze!
blaze syksyllä 2014:

14.9., 12.10., 9.11. ja 7.12.
Laajasalon kirkolla klo 17-20

musiikkia, opetusta, rentoa yhdessäoloa ja iltatee.

tule mukaan!

Kerhoja varkkareille
n Sählykerho (Make)
Tahvonlahden ala-asteella ti klo 16–17
n Näytelmäkerho (Saila)
Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä ke klo 14.30–15.30
n Kaakaoklubi (Make)
Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä ke 15.30–17
n Sählykerho (Make)
porolahden peruskoulun ala-asteella to klo 16–17
n Kokkikerhot 1 & 2 (Saila)
Laajarannassa ti klo 16–17.30 ja to klo 16.30–18

n Kokkikerho 3 (Saila)
Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä pe klo 16-18
n Kitarakerhot 1& 2 (Tomi)
Laajasalon kirkon päiväkerhohuoneessa torstaisin
klo 16–16.45 (aloittavat)
klo 16.45–17.30
Ilmoittaudu mukaan:
Saila 050 353 7979,  
Make 050 384 9055;  
Tomi 050 526 6062 Tapaamisiin!
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Helsingin seurakuntien yhteiset kuvat

Heittonuotta
Syksyn jumalanpalvelukset
ROIHUVUORI
Su 21.9. klo 10 Messu, Vilkkilä, 
Helaseppä, Filppula, vieraana 
lauluryhmä Jakaranda. Lähetys-
lounas.
Ke 24.9. klo 13 Soppakirkko. Klo 
18 Iltamessu.
Su 28.9. klo 10 pastori Juha Me-
riläinen siunataan tehtäväänsä. 
Kaskinen, Meriläinen, Kirsi Honka-
nen-Punkari.
Ke 1.10. klo 18 Arkkikirkko.
Su 5.10. klo 10 Mikkelinpäivän 
messu, mukana lapsi- ja nuoriso-
kuoro Sonórus. Helaseppä, Meri-
läinen, Filppula.
Ke 8.10. klo 18 Iltamessu.
Su 12.10. klo 10 Messu, Nurmi-
nen, Meriläinen, Filppula, Elina 
Tyni, huilu.
Ke 15.10. klo 18 Iltamessu.
Su 19.10. klo 10 Messu Nurmi-
nen, Vaulas, Filppula. Sonóruksen 
nuoret.
Ke 22.10. klo 18 Iltamessu.
Su 26.10. klo 10 Messu, Kaskinen, 
Vilkkilä, Niva-Vilkko.
Ke 29.10. klo 13 Soppakirkko. Klo 
18 Iltamessu.
La 1.11. klo 10 Pyhäinpäivän 
messu, Meriläinen, Nurminen, 
Filppula. Sonóruksen nuoret.  
Klo 18 Pyhäinpäivän illan hartaus-
hetki, Kamarikuoro Cantiamo, 
Katariina Kopsa, piano ja urut.
Su 2.11. klo 10 Herättäjän kirk-
kopyhän messu, Laaksonen, 
Helaseppä, Filppula, Veisuuveljet, 
joht. Samuli Korkalainen. Soppa 
ja seurat.

LAAJASALO
Su 21.9. klo 12 Messu, Vilkkilä, 
Niva-Vilkko.
Su 28.9. klo 12 Messu, Kaskinen, 
Vaulas, Niva-Vilkko, Laulunystävät. 
70- ja 75-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhla. 
Su 5.10. klo 12 Mikkelinpäivän 
perhekirkko, Laaksonen, Meriläi-
nen, Niva-Vilkko. Kirkon jälkeen 
soppalounas.
Su 12.10. klo 12 Gospelmessu, 
mukana Chorus Marinus ja mies-
yhtye. Vaulas, Vilkkilä, Niva-Vilkko. 
Su 19.10. klo 12 Lähetyspyhän 
messu, Nurminen, Vaulas, Evi 
Kant. Lähetyslounas.
Su 26.10. klo 12 Konfirmaatio-
messu, Laaksonen, Vilkkilä, Ku-
jansuu.
La 1.11. klo 12 Vainajien muis-
tojumalanpalvelus, Laaksonen, 
Vilkkilä, Niva-Vilkko, kvartetti.
Su 2.11. klo 12 Messu, Vilkkilä, 
Meriläinen, Niva-Vilkko.

TAMMISALO
Su 5.10. klo 15 Mikkelinpäivän 
Tammenterhokirkko, Helaseppä, 
Kujansuu.
Ti 14.10. klo 18 Hiljaisuuden kirk-
ko, lauluryhmä, Kerttu Sarkkola, 
huilu. Helaseppä, Filppula.
Su 26.10. klo 15 Vauvakirkko, 
Kaskinen, Laura Juvonen.
Su 2.11. klo 15 Tammenterhokirk-
ko, Kaskinen, Kujansuu.
Ti 11.11. klo 18 Hiljaisuuden kirk-
ko, lauluryhmä, Kerttu Sarkkola, 
huilu. Nurminen, Filppula.

”Minä annan sateet ajallaan, ja ne ovat siunauk-
sen sateet. Puut kantavat hedelmää ja maa an-
taa runsaan sadon - -” 

Hesekiel 34:26–27

Rukous ja raamattu
ROIHUVUORI
Vesper – musiikillinen 
iltarukoushetki maanantaina 13.10. 
ja 10.11. klo 19.30 
Rukoushetki kappelissa tiistaisin 
klo 12.30.
Rukous- ja ylistysillat kappelissa 
parittomina tiistaina klo 18.
Evästä elämään -raamatturyhmä 
noin joka toinen torstai klo 
18 18.9. alkaen. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset Lauri Kopponen, 
p. 045 678 1357 tai lauri.
kopponen@gmail.com

LAAJASALO
Lectio Divina –raamatturyhmä 
parillisina maanantaina klo 18. 
Ilmoittautumiset: Arja
Vaulas, 050 596 8858.

Miesten raamattupiiri parillisina 
tiistaina klo 18, tiedustelut Jukka 
Annala, p. 050 62 022.
Naisten raamattupiiri parittomina 
keskiviikkoina klo 18, tiedustelut 
Sari Ylinen, p. 040 746 5669 tai 
Marjo Mikkonen, p. 040 775 5056.
Perheiden raamattupiiri 
parittomina perjantaina klo 18.30, 
tiedustelut Ilkka Vähäaho,  
p. 0500 464132.
Aamurukous keskiviikkoisin  
klo 6.30.
Päivärukoushetki torstaisin klo 12.

Sunnuntai-ilta kirkolla – sanaa ja 
rukousta
21.9. klo 18 Anneli Fanta, Jaani 
Vilkkilä
19.10. klo 18 Nanna Pohjalainen, 
Arja Vaulas
16.11. Mikko Rautakorpi

TAMMISALO
Miesten raamattupiiri joka toinen 
maanantai klo 18
22.9. alkaen.

Seurakuntalaiset järjestävät 
Roihuvuoren seurakuntasalissa 
torstaisin klo 18 raamattuiltoja, 
jotka aloitetaan katsomalla 
brittiläisen David Pawsonin 
opetus-DVD. Tämän jälkeen 
keskustellaan opetuksen 
pohjalta. 
25.9. teemana on Luoja ja 
luominen, 2.10. pohditaan 
aihetta Luomakunta ja 
evoluutio ja 9.10. kuljetaan 
Edenistä Babeliin. Illat jatkuvat 
syksyn ajan aina 18.12. asti, 
ja mukaan voi tulla missä 
vaiheessa tahansa.

Kerhoja  
ja ryhmiä
ROIHUVUORESSA
Englannin kielen 
keskusteluryhmä tiistaisin 
klo 14.30, tiedustelut Eeva 
Silvennoinen, p. 09 323 4511.
Kutomakerho torstaisin klo 13 
(Lumikintie 5).

LAAJASALOSSA
Eläkeläisten kerho maanantaisin 
klo 13.
Kehitysvammaisten kerho 
sunnuntaina 12.10., 9.11. ja 7.12. 
klo 15, tiedustelut Kristiina
Selin, p. 09 2340 5738.
Omaishoitajien ryhmä 
parittomina torstaina klo 13, 
tiedustelut Kristiina Selin,  
p. 09 2340 5738.
Kirjallisuuspiiri kerran kuussa 
alkaen 24.9. klo 18. 
Luova joukko Laajarannassa 
(Humalniementie 15) parittomien 
viikkojen torstaina klo 12.30.

Kahvilat
ROIHUVUORESSA
Maanantaisin klo 10–11 
puurokahvila, diakoniatyöntekijä 
paikalla.
Tiistaisin klo 12–14 Roihutupa-
kahvio.

LAAJASALOSSA
Arkisin klo 10–14 aulakahvio, jossa 
vaihtuva taidenäyttely.
Syyskuun näyttely:
Valokuvanäyttely: Jarmo Meriä, 
Helsingin valot.
Lokakuun näyttely:
Seppo Elorannan maalauksia 
Laajasalosta ja muualta Helsingistä.

Diakoniatyöntekijä 
tavoitettavissa
ROIHUVUOREN ALUE
Roihuvuori, Tammisalo ja 
Marjaniemi
Diakoniatoimistosta (Tulisuontie 2) 
voi varata ajan maanantaisin 
klo 11–12 soittamalla p. 09 
2340 5758 tai tiistaisin käymällä 
diakoniatoimistossa klo 9–10. 

LAAJASALON ALUE
Laajasalo, Jollas, Santahamina, 
Vartiosaari ja Villinki
Diakoniatoimistosta 
(Reposalmentie 13) voi varata 
ajan maanantaisin klo 9–11 tai 
soittamalla p. 09 2340 5768.

Roihuvuori soi! 
MUSIIKKIVIIKKO ROIHUVUOREN KIRKOLLA
Su 12.10. klo 18 Sarastus
Musiikillinen matka improvisaatioon ja luonnon lähelle.
Ma 13.10. klo 19.30 Vesper
Musiikillinen iltahartaus.
Ti 14.10. klo 18.30 Soitinesittelykonsertti
Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajia ja oppilaita.
Ke 15.10. klo 19 Shakespeare-ilta
Vuokko Sivuranta kertoo Shakespearesta ja hänen tuotannostaan. 
Shakespearen sonettiin sävelletyn laulun kantaesitys.
To 16.10. klo 19 Lauluja ja runoja elämän polulta
Mira-Maria, laulu, Marianne Näränen, piano.
Pe 17.10. klo 19 Improvisaatiokonsertti
Pianotaiteilija Janne Maarala.
Su 19.10. klo 18 Kuorokonsertti
Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele Filppula. Evi Kant, urut.
Vapaa pääsy, ovella kolehti musiikkityön hyväksi.

Koko perheen tapahtuma
Syystori

Roihuvuoren kirkolla to 18.9. klo 16–18.
Syksyn satoa, leivonnaisia, keittoa ja kahvia, poni- 

ratsastusta, arpoja, haitarimusiikkia.
Torin tuotolla tuetaan tyttöjen koulunkäyntiä  

Eritreassa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Vanhusten virkistyspäivä –  
Aarteita muistojen kätköistä
Laajasalon kirkolla keskiviikkona 
1.10. klo 10–15. Musiikkia, muis-
telua, lounas, päiväkahvi ja ehtool-
linen. Bussikuljetus Roihuvuoren 
kirkolta klo 9.30 ja Tammisalon 
kirkolta klo 9.40, paluukuljetus sa-
maa reittiä. Invataksikuljetus jär-
jestetään tarvittaessa seurakun-
nan alueelta. 

Mukana virkistyspäivässä ovat 
pastori Kari Laaksonen sekä dia-

koniatyöntekijät. Vieraaksi saa-
puu kouluttaja-muusikko-laula-
ja-lauluntekijä Tuula Hakkarai-
nen KRS:sta. 

Virkistyspäivä on maksuton ja 
se on tarkoitettu Roihuvuoren seu-
rakunnan alueella asuville. Ilmoit-
taudu mukaan 22.9. mennessä: 
Hannele Juvonen, p. 09 2340 5718 
tai Kristiina Selin, p. 09 2340 5738.

Katri Saarela
Katri Saarela

VIRSI-ILTA Tammisalon kirkossa ma 13.10. klo 18.
Anna-Mari Kaskinen johdattelee virsien vaiheisiin ja laulattaa myös ai-
van uusia, ennen kuulumattomia virsiä. Järjestäjänä Tammisaloseura ja 
Roihuvuoren seurakunta. Tilaisuus kuuluu Itä-Helsingin kulttuuriviikko-
jen ohjelmaan. Kahvitarjoilu.
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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

Palvelemme ma - la 10 - 17 
Kauppakeskus MegaHertsi 

Linnanrakentajantie 2, 00810 Helsinki
09-787 878

Laajasalon
oma välittäjä

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki | www.huom.fi

AniArA LArmALA 
Partner, KiAT | Puh. 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!

Kunniakirjat 2012 & 2013
ansiokkaasta työstä

Hoidan asuntosi myynnin ammattitaidolla.
Olen itä-Helsingin asuntokauppojen asiantuntija.

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 €

Syysterveisin, 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

Elokuvia 
Musiikkia 

Sörnäisten rantatie 6, Hakaniemi, Helsinki 
Puh. 044 2013 093, www.suolajavalkeus.fi 

ark 10-18 
la 10-14 

Kirjoja 
Raamattuja 

Lahja-
tavaroita 

Kortteja 
Adresseja 

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERIKOISHAMMASTEKNIKOT: Joutsjoki Sini, Koivistoinen Juri

• Hammasproteesien valmistus,
 korjaukset, pohjaukset ym.

• KOTIKÄYNNIT

• Ajanvaraus
 puh. 044 345 4347

Useita vastaanottoja pääkaupunkiseudulla
esim. Tilkankuja 6, 00300 Helsinki

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

Ilmoittaja, ota yhteyttä! 
Pirjo Teva

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

Seurakunnan työntekijöiden virkistyspäivä Lekholmenissa 28.8. oli aurinkoinen ja 
iloinen kuten pastoreiden vaatteetkin antavat ymmärtää. Kuvassa: Jaani-pappi, 
Leena-suntio, Minni-pappi ja Riina-lastenohjaaja. Kansikuva: Päivän rastiradan 
voittajatiimi: Päivit, Kristiina, Markus.
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Minun kirkkoni – Taizé

Ar
ja

 V
au

la
sKirkko kuin avara syli

Kolmentoista vuoden jälkeen sain 
vierailla tänä kesänä Etelä-Rans-
kassa sijaitsevassa Taizén ekumee-
nisessa yhteisössä. 

Taizé syntyi pian 75 vuotta sitten 
toisen maailmansodan melskeissä 
kun katolisen äidin ja protestantti-
sen isän poika Roger S (1915-2005) 
koki saaneensa perinteisen luos-
tarikutsumuksen. Protestantti-
na hän jäi miettimään mitä se oli-
si. Vähitellen mukaan löytyi muu-
tama muukin saman kutsumuksen 
saanut. Veljet saivat rukouspaikak-
seen pienen katolisen kirkon köy-
hästä Taizén kylästä. Siellä kokoon-
nuttiin kolmesti päivässä rukoile-
maan.

Alusta asti veljet elättivät itsensä 
työllään eivätkä ottaneet vastaan 
lahjoituksia. Rukoushetket olivat 
kaikille avoimia. Rukous synnyt-
ti myös ymmärryksen muiden aut-
tamisesta. Miehitetyssä Ranskassa 
veljet auttoivat henkensä uhallakin 
juutalaisia ja muita pakolaisia pää-
semään rajan yli Sveitsin puolelle. 
Myöhemmin veljet tukivat myös 
saksalaisia sotavankeja. Vähitel-

len pieni kirkko kävi ahtaaksi. So-
dan jälkeen alkoi Taizén sovituksen 
kirkon rakentaminen, jossa saksa-
laisnuoret olivat vahvasti mukana.

Nuoret alkoivat löytää tiensä 
Taizéhen. Pian veljet huomasivat 
olevansa varsinaisia nuorisotyönte-
kijöitä. Tänä päivänä Taizé on kas-

vanut noin sadan veljen yhteisöksi 
ja kodiksi, jossa vierailee viikoittain 
ympäri vuoden kymmeniä tuhansia 
nuoria. Yleensä Taizéssä viivytään 
viikko. Päiväohjelma sisältää ruko-
usta, työtä, raamattutunnin ja kes-
kusteluryhmiä. Vanha luostarien 
periaate ora et labora eli tee työtä 
ja rukoile on siis käytössä.

Aikanaan nuorisopappina sain vie-
dä Taizéhen nuorten ryhmiä. Sain 
nähdä nuorten innostuksen kansain-
välisessä ja ekumeenisessa ympäris-
tössä. Kokemus siitä, mikä meitä eri 
kirkkokuntien kristittyjä yhdistää oli 
merkittävä. Myös maailman kipu-
pisteet ja kriisit olivat toisten nuor-
ten kautta konkreettisesti läsnä. Ru-

Moni asia muuttuu kolmes-
sakymmenessä vuodes-
sa. Niin myös Taiwanilla 

syntyneen Jukan lapsuuden kotika-
tu Hsinchussa, jolla ennen kuiva-
tettiin riisiä ja jonka varrella kas-
vatettiin teetä. 

Nyt teeviljelmien paikalle on 
noussut 20-kerroksinen asuinta-
lo, joka on ollut kotimme jo lähes 
kolme vuotta. Kadun tunnistaa sa-
maksi enää lähinnä vasemmassa 
reunassa näkyvästä yliopiston por-
tista. 

Riisisadon vierellä poseerannut 
poika on Taiwanilta lähdettyään 
välillä opiskellut Yhdysvalloissa 
papiksi, mennyt naimisiin Lauran 
kanssa, suorittanut teologian toh-
torin tutkinnon, ja saanut kaksi las-
ta. Vanhin tyttäremme Jemina on 
nyt saman ikäinen kuin isänsä oli 
tuossa vanhassa kuvassa. 

Jukka ei olisi ikinä arvannut pa-
laavansa joskus kotinurkilleen lä-
hetystyöhön, mutta Jumalan suun-
nitelmat ovatkin omiamme ih-
meellisempiä. Hsinchun seminaa-
rilla (China Lutheran Seminary) 

tarvittiin kipeästi systemaattisen 
teologian opettajaa kouluttamaan 
työntekijöitä Taiwanin seurakun-
tiin, ja tähän kutsuun Jukka lopul-
ta vastasi. Samalla etsitiin semi-
naarin työyhteyteen maahanmuut-
tajatyöntekijää vierailemaan vanki-
loissa ja pidätyskeskuksissa olevien 
ulkomaisten vankien luona. Pitkän 
kiinan kielikoulun päätyttyä Laura 
on aloittanut kyseisen työn. 

Se, mikä ei ole muuttunut vii-
me vuosikymmenten aikana ovat 
Jumalan meille antamat lupaukset 
olla kanssamme joka päivä. Nii-
den varassa olemme tulleet Taiwa-
nille. Raamatussa Jumala itse sa-
noo myös olevansa sama ikuises-
ti. Jumalan rakkaus ja armo ovat 
kovan maailman keskellä niin hy-
vä uutinen, että sitä kannattaa ker-
toa eteenpäin. 

Taiwanin kilpailullisessa yhteis-
kunnassa ihmisillä on paljon taak-
koja ja suorituspaineita. Koulut-
taessaan tulevia teologeja ja pappe-
ja Jukan suurin innostus on opettaa 
heitä julistamaan selkeästi ristiin-
naulitusta ja ylösnousseesta Kris-

Lähetystyöhön lapsuuden kotinurkille Taiwaniin

tuksesta, jonka luo pääsee ilman 
suorituksia. Jeesuksessa Jumala it-
se tulikin meidän luoksemme! Juu-
ri viime viikolla Jukka oli mukana 
suuressa juhlassa, kun Taiwanin 
pieneen luterilaiseen kirkkoon vi-
hittiin uusi pappi maaseudulla toi-
mivaan seurakuntaan.

Lauran tekemässä työssä van-
kilaan saa ottaa mukaan vain lä-
pinäkyvän laukun, johon hän pak-
kaa raamatun ja nenäliinoja. Välil-
lä itketään vankien kanssa yhdessä 
heidän vaikeita kohtaloitaan, mutta 
samalla kerta toisensa jälkeen Lau-
rakin hämmästyy, miten raama-
tusta löytyy lohdutusta ja rohkai-
sua joka tilanteeseen. On ihmeellis-

tä nähdä miten elinkautisen tai jo-
pa kuolemantuomion saanut vanki 
löytää elämäänsä toivoa. Jumalan 
sana muuttaa sydämiä kaltereiden 
takana ja myös seurakunnissa ym-
päri pientä Taiwanin saarta.

Halki vuosisatojen Sana kantaa 
ikuinen. Sydänäänen ihanan kuu-
len Pyhän Jumalan.

Halki maailman muuttuvan Sa-
na kantaa Jumalan. Sydänäänen 
Jeesuksen tunnen iankaikkisen.

Sana Hengen totuuden, Sana 
Herran Jeesuksen, tänään muut-
taa sydämen, Sana iankaikkinen.

(Laulusta Sana Jumalan. Lynn 
Deshazo. Suom. Pirjo Sormunen)

koushetkissä rukoiltiin ajankohtais-
ten maailman asioiden puolesta.

Kaiken sydän Taizéssä on Sovituk-
sen kirkko. Se on vaatimaton, vuo-
sien varrella vähitellen laajennettu. 
Välillä laajennusta on tehty telttaka-
toksillakin. Rukoushetkissä istutaan 
lattialla kylki kyljessä ja lauletaan 
hymnimäisiä, kauniita Taizén ru-
kouslauluja, kuunnellaan raamatun-
tekstejä eri kielillä ja hiljennytään. 
Jokainen aamu aloitetaan yksinker-
taisella ja koruttomalla ehtoollisen-
vietolla joka on kaikille avoin.

Taizéssä sinulta ei kysytä kirk-
kokuntaasi. Kaiken keskustelun ta-
voitteena on löytää Raamatusta ja 
uskostamme se, mikä meitä yhdis-
tää. Rukoushetkien ilmapiiri on 
lempeä ja hyväksyvä. Saat kokea 
tulleesi kotiin, kuin avaraan syliin.

”Rauhan Jumala, sinä rakastat ja etsit
jokaista meistä.
Sinä katsot kaikkia ihmisiä
loputtoman hellästi
ja täynnä syvää myötätuntoa.”

Taizen veli Roger

Saat lisää tietoa osoitteesta: 
www.taize.fr/fi

Arja Vaulas

Lähetyspiirit
Roihuvuoren lähetyspiiri  
kirkon kerhosiivessä 9.9. alkaen 
parittomien viikkojen tiistaina 
klo 13.

Laajasalon lähetyspiiri 
kirkolla 17.9. alkaen parillisten 
viikkojen keskiviikkona klo 13.

Radiolähetyspiiri 
Laajasalon kirkolla 
1.10., 5.11. ja 3.12. klo 13.

Teeviljelmät ovat vaihtuneet kerrosta-
loon, mutta sama Sana kantaa Kää-
riäisten perhettä vuosien kuluessa.

Jukka lapsena kotikadullaan.


