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Valoa näkyvissä
Luukas ja Matteus olisivat saattaneet laatia evankeliumikirjoi-
hinsa hieman laajemmat joulukertomukset, jos olisivat aavis-
taneet, millä laajuudella joulun juhlaa tullaan kristillisessä 
kirkossa viettämään. Meille säilyneet syntymäkertomukset 
sisältävät yhteensä vain muutaman kymmenen riviä.  Jou-
luun liittyvien tekstien määrä kasvaa, kun mukaan otetaan 
Vanhan testamentin profetiat. Jesaja kirjoitti jo seitsemän 
sataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää: ”Kansa, joka pimey-
dessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuole-
man varjon maassa, loistaa kirkkaus.” ja toisessa yhteydessä, 
”Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi 
ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.”

Kristillisen joulunvieton juuret palautuvat keisari Konstan-
tinus Suuren aikaan. Jeesuksen syntymän juhla oli luonnol-
lista sijoittaa talvipäivän seisaukseen, hetkeen jolloin pimeys 
vihdoin alkaa väistyä lisääntyvän valon tieltä. Jesajaan liittyen 
Jeesus oli sanonut itsestään: ”Minä olen maailman valo. Se, 
joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elä-
män valo.” 

Sittemmin joulu on koonnut ihmisiä yhteen kautta vuosisa-
tojen. Joulu on nostanut keskukseen lapsen, naiset ja vähä-
väkiset. Joulu kutsuu meistä esiin sisäistä lasta ja sitä kasvu-
suuntaa, joka johtaa taivasten valtakunnan löytämiseen. Tai-
vasten valtakunta on lasten kaltaisten. Sellaisten, jotka oival-
tavat, että elämä ei ole meidän hallinnassamme, ja että kes-
keistä elämässä ovat rakkautena ja armollisuutena ilmenevä 
inhimillisyys ja läheisyys.

Uusi joulu tuo tullessaan uuden mahdollisuuden keskit-
tyä elämän tärkeimpiin asioihin. Kutsumme kaikkia hiljentä-
mään vauhtia ja sytyttämään kynttilän, kohtaamaan ja muis-
tamaan läheisiä ja oudompiakin ihmisiä sekä tulemaan sei-
men äärelle katsomaan Jumalan suurta lahjaa, maailman 
Vapahtajaa. 
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Roihuvuoren
seurakunnan lehti

Sairaalakierros ja muita jouluperinteitä
Jokaisella meistä lienee joulupe-
rinteitä, joita ilman joulu ei oi-
kein tule. Joku meistä ei voisi ku-
vitella joulua ilman lanttulaatik-
koa, joku taas tarvitsee juhlatun-
nelmaan päästäkseen mummon 
suklaakakun, aattosaunan tai tie-
tyt läheiset ympärilleen.

Minun lapsuuteni ja nuoruute-
ni jouluihin kuului aivan erotta-
mattomana osana jouluaamun var-
hainen kirkko ja sen jälkeinen niin 
kutsuttu ”sairaalakierros”.  Lauloin 
seurakunnan lapsi- ja nuorisokuo-
roissa, jotka kiersivät jouluaamui-
sin kaikki pienen maalaiskaupun-
gin sairaalan sekä hoiva- ja van-
hainkotien osastot. Kierros kesti 
kolmesta neljään tuntiin. Ottaen 
huomioon, että yöuni oli jäänyt ai-
na lyhyeksi ja jo joulukirkossa sai 
nipistellä itseään, jotta olisi pysynyt 
hereillä, sairaalakierros vaati aika-
moista ponnistelua.  Väsymyksestä 
huolimatta joulun riemullinen sa-
noma ihmiseksi syntyneestä Juma-
lan pojasta, joka ihmeellisellä ta-
valla yhdistää kaikki eri-ikäiset, eri 
sosiaaliluokista, maista ja kulttuu-

reista tulevat kristityt, oli kouriin-
tuntuva. Lauloimme tästä ilosano-
masta täysin rinnoin.

Yksi mieleen painuneista sai-
raalakierroksen lauluista kuului 
seuraavasti:
Hiljenny seimen luona,
edessä Jeesuksen.
Sydäntä nöyrää pyydän
ja tuntea totuuden.
Kuningas kultaa vailla,
valtias orjana.
Halvoissa kapaloissa
on Taivahan Jumala.

Laulamamme joululaulun mukaan 
seimen lapsi näytti ensi töikseen 
meille seuraajilleen, kuinka Juma-
la voi käyttää tarkoitusperiensä to-
teuttamiseen kaikkein vähäisintä 
ja pienintäkin. Tässä on itse kulla-
kin meistä jatkuvasti opittavaa: em-
me saa väheksyä itseämme tai toi-
siamme ja ajatella, ettei Jumala voi-
si käyttää tehtäviinsä ketä tahansa 
meistä.

Joululaulun runoilijan perään-
kuuluttama sydämen nöyryys ei 
ainoastaan merkitse suostumis-

ta Jumalan suunnitelmiin vaan 
sen tiedostamista, että maailmas-
samme vaatimattomana näyttäy-
tynyt Jeesus on se sama, joka ker-
ran palaa tänne kaikessa voimas-
saan ja loistossaan. Hänen edes-
sään on kerran kaikkien polvien 
notkistuttava. Seimen lapsi on si-
ten paitsi osoitus Jumalan suun-
nattomasta rakkaudesta samal-
la myös ääneen lausumaton muis-
tutus päivästä, josta emme nöyr-
tymättä, katumatta ja ilman Kris-
tuksen apua selviä.

Siunattua joulua sinulle!

P.S. Mainitulla lapsuuteni pienel-
lä paikkakunnalla kutsuttiin var-
haisaamun jälkeistä toista, kello 
yhdeksän joulukirkkoa sen osal-
listujien toimesta ”myöhästynee-
ren” kirkoksi. Nimityksellä oli lap-
sen korvissa hauska kaiku: joulun 
sanoman äärelle saattoi tulla niin 
nopeana kuin hitaana, väsyneenä 
kuin virkeänä. Pääasia, että tuli!

Minnamari Helaseppä

Kirkolla on toivoa

Kirkon uusi tulevaisuusselon-
teko kantaa nimeä Kirkko 
monikulttuurisessa yhteis-

kunnassa. Tulevaisuustyöskente-
ly tässä muodossa on kirkossa vielä 
melko uusi asia. Ensimmäinen tu-
levaisuusselonteko valmistui vuon-
na 2008. Vuodesta 2012 kirkollis-
kokouksessa on ollut myös tulevai-
suusvaliokunta.

Tulevaisuusselonteko tulkitsee 
aikaa, jota elämme, ja muutosta, jon-
ka vauhti on yllättänyt monet. Se-
lonteossa paneudutaan yhteiskun-
nan keskeisiin muutostekijöihin ja 
etsitään näkökulmaa kulttuurien 
moninaisuuteen kirkon näkökul-
masta. Siinä hahmotellaan mahdol-
lisia tulevaisuudenkuvia ja esitellään 
tarpeellisia toimenpiteitä kirkolle, 
jotta se voisi täyttää tehtävänsä eri-
laisten kulttuurien keskellä.

Muuttunut  
toimintaympäristö
Kirkon toimintaympäristö on perus-
teellisesti muuttunut. Kirkko elää 
monikulttuurisessa ja moniarvoises-
sa yhteiskunnassa, jossa kristilliset 
arvot eivät enää ole itsestäänselvyys.

Eräiden arvioiden mukaan vuon-
na 2030 noin viidennes kaikista pää-
kaupunkiseudun asukkaista puhuu 
äidinkielenään jotain muuta kieltä 
kuin suomea tai ruotsia.

Uskonnollisiin yhteisöihin kuulu-
vien rinnalla Suomessa on yhä enem-
män myös uskontoon kuulumattomia.

Sukupolvien väliset erot kasva-
vat. Nuoret ”nettinatiivit” ovat ko-
tonaan tietoyhteiskunnassa, jon-
ka toimintakulttuuria vanhemmat 
vasta opettelevat.

1900-luvulla sotien muisto oli 
vielä kansakunnan keskuudessa elä-
vä yhteinen kertomus. 2010-luvulla 
suuret kertomukset eivät enää yhdis-
tä kansalaisia samalla tavalla kuin 
ennen. Perinteisen luterilaisen elä-
mänrytmin rinnalle on nousemas-
sa juhlakalenteri, jossa on aineksia 
muista uskonnoista ja katsomuksis-
ta. Tästä on osoituksena esimerkik-
si marraskuun ensimmäinen viikon-
vaihde, johon liittyi sekä hiljentymi-
nen pyhäinpäivän viettoon että hal-
loween-juhlat.

Onko kirkon peli siis menetetty? 
Onko kirkko uppoava laiva?

Uhkakuvien sijaan tulevaisuus-
selonteko tarjoaa toivoa. Se kan-
nustaa laskevien käyrien tuijotta-
misen sijaan näkemään ympäril-
lämme uusia mahdollisuuksia ja 
toimimaan niiden suuntaisesti.

Monikulttuurisessa ympäristös-
sä kirkko itse asiassa palaa juuril-
leen. Sen olemukseen on alusta al-
kaen kuulunut kulttuurienvälisyys ja 
kyky ylittää rajoja. Kristuksen kuo-
lema ja ylösnousemus avasivat tien 
Jumalan luo, yli kaikkien rajojen. 
Evankeliumi on tarkoitettu kaikille 
ihmisille kaikissa kulttuureissa.

Erityisen arvokasta mielestäni 
on, että tulevaisuusselonteko nos-
taa kirkkaasti esille kirkon olemas-
saolon ytimen: Kirkko on olemassa, 
jotta ihmisissä syntyisi usko Kris-
tukseen ja rakkaus lähimmäiseen. 
Kristityt on lähetetty välittämään 
rohkeasti evankeliumia sinne, mis-
sä häntä ei vielä tunneta.

Uudessa tilanteessa kristittyjen 
yhteyden merkitys yli rajojen kas-
vaa. Luterilaisten kristittyjen on 

opittava uudenlaiseen vieraanva-
raisuuteen toisten kirkkojen edusta-
jia kohtaan ja myös toisinajattelevia 
kohtaan oman kirkon sisällä. On et-
sittävä yhteyttä, vuorovaikutusta ja 
keskinäisen ymmärryksen kasvua.

Tulevaisuusselonteko esittelee 
kolme mahdollista tulevaisuuden-
kuvaa.

Kolme mahdollista  
tulevaisuudenkuvaa
Ensimmäinen niistä on kirkko, joka ei 
erityisesti pyrikään siltojen rakenta-
miseen. Toinen on kirkko, joka on ja-
kautunut moniin pieniin, keskenään 
samansuuntaisesti ajattelevien erilli-
siin yhteisöihin. Kolmas malli on yh-
teisen muutoksen kirkko. Siinä pyri-
tään tarjoamaan tilaa erilaisille nä-
kökulmille, keskustelulle ja yhteiselle 
rukoukselle. Jumalanpalvelus on hen-
gellisen elämän keskus, ja sitä voidaan 
toteuttaa monella tavalla.Tämä on jo 
todellisuutta joissakin seurakunnissa 
pääkaupunkiseudulla. Maahanmuut-
tajista monet ovat kristittyjä, mutta 
läheskään kaikki eivät ole luterilaisia. 

Jokaisella ajalla on omat haas-
teensa. Tänään kirkkoa ja sen jäse-
niä kutsutaan rakentamaan sovin-
toa jännitteiden keskelle niin pai-
kallisesti kuin maailmanlaajuisesti. 
Kutsu yhteyteen nousee Jeesuksen 
omasta rukouksesta:

Minä rukoilen, että he kaik-
ki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, 
olet minussa ja minä sinussa. Niin 
tulee heidänkin olla yhtä meidän 
kanssamme, jotta maailma uskoi-
si sinun lähettäneen minut.

Anna-Mari Kaskinen 
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Kauneimmat Joululaulut tekee hyvää
Kauneimmat Joululaulut al-

kavat taas soida joulukuun 
alusta. Viime joulun jälkeen 

eri puolilta Suomea kantautui uu-
tisia tilaisuuksien lisääntyneistä 
osallistujamääristä. Laulaessa voi 
tehdä myös hyvää osallistumalla 
Suomen Lähetysseuran köyhyyden 
vastaiseen työhön. 

Kauneimmat Joululaulut 
soivat tänä vuonna  
kehitysmaiden äideille

Tänä jouluna Kauneimmat Joulu-
laulut -tilaisuuksissa kerätään ko-
lehti kehitysmaiden äideille.

– Kehitysmaiden naiset ovat 
kahdenkertaisen ikeen alla olevia 
ihmisiä: ensiksikin he asuvat kehi-
tysmaassa, toiseksi naiset ympäri 
maailmaa ovat näkymätön voima-
vara, he tekevät erittäin paljon työ-
tä. Kehitysmaissa jopa seitsemän-
kymmentä prosenttia ruoan tuo-
tannosta on naisten aikaansaamaa. 
Sen lisäksi, että he ovat äitejä, he 
ovat koko yhteisönsä huolehtijoita 

ja heidän asemansa parantaminen 
on ehdottoman tärkeää, sanoo pre-
sidentti Tarja Halonen, Kauneimpi-
en Joululaulujen suojelija 2014. 

Kauneimmat Joululaulut 
-nettiradiossa

Kauneimmat Joululaulut -nettira-
diokanava toteutetaan jo perintei-
seen tapaan yhdessä pääkaupun-
kiseudun seurakuntien mediatoi-
mituksen eli Toivontuottajien Jou-
luradion kanssa. Joululauluja voi 
kuunnella 1. adventista loppiaiseen 
osoitteessa www.jouluradio.fi 

Verkkosivuilla voi käydä myös 
äänestämässä omaa suosikkilau-
luaan. Äänestäneiden kesken ar-
votaan ESLA-potkukelkka ja Kau-
neimmat joululaulut -nuottikirjo-
ja. 

Kolehtiin voi osallistua 
kännykällä tai kortilla 

Roihuvuoren seurakunta kokeilee 
myös maksupäätteen käyttöä ko-

lehdinkeruussa. Lähetysseura lai-
naa seurakunnille maksupäätteen. 
Maksupäätteen valikkoon on otet-
tu muutama eri Lähetysseuran 
hanke, jotka liittyvät tulevan jou-
lun teemaan. Kolehdin voi maksaa 
myös tekstiviestillä. Ohjeet viiden 
tai kymmenen euron arvoiseen lah-
joitukseen löytyvät lauluvihkon ta-
kakannesta. 

Kauneimmat joululaulut 
lauletaan 
★ Roihuvuoren kirkossa keski-
viikkona 3.12. kello 13; sunnuntai-
na 21.12. kello 16 (lasten ja perhei-
den) ja 18.

★ Laajasalon kirkossa sunnuntai-
na 14.12 kello 15 (lasten ja perhei-
den) ja 18.; sunnuntaina 21.12. kel-
lo 18 bändin säestyksellä.

★ Tammisalon kirkossa keskiviik-
kona 17.12. kello 18.30.

Adventtikynttilät syttyvät
Uusi kirkkovuosi alkaa en-

simmäisestä adventtisun-
nuntaista. Sana adventti tu-

lee latinankielisestä sanonnasta ad-
ventus Domini, Herran tuleminen.

Adventtiaika valmistaa meitä 
jouluun. Vanhastaan ensimmäi-
sen adventtisunnuntain jälkeisestä 
maanantaista on alkanut jouluaat-
toon asti ulottuva adventtipaasto. 
Tätä paastoa kutsutaan myös pie-
neksi paastoksi erotuksena pää-
siäistä edeltävästä suuresta paas-
tosta.

Hoosianna-hymni  
lauletaan ensimmäisenä 
adventtisunnuntaina 
30.11.
Ensimmäinen adventtisunnun-
tai on yksi suosituimmista juhla-
pyhistä kirkossamme. Keskiajal-
ta ulottuvan perinteen mukaisesti 
evankeliumina on palmusunnun-
tain aihepiiriin kuuluva kertomus 
Jeesuksesta, joka ratsastaa aasilla 
Jerusalemiin. Näin adventti liittyy 
palmusunnuntain ja pääsiäisen ta-
pahtumiin.

Meillä ensimmäisestä advent-
tisunnuntaista on aikojen saatos-
sa tullut ilonjuhla, jonka liturgi-

nen väri on valkoinen. Siihen kuu-
luu erottamattomasti saksalaisen 
Voglerin 1700-luvun lopulla sävel-
tämä Hoosianna-hymni, joka Suo-
messa esitettiin ensimmäisen ker-
ran 1807. Hoosianna! -huudahdus 
on alunperin rukous ”oi auta, pelas-
ta!”, mutta jo juutalaisessa traditi-
ossa ennen Jeesusta siitä muodos-
tui yleinen juhlahuuto ja riemun-
ilmaus.

Toinen, kolmas ja neljäs 
adventtisunnuntai

Liturginen väri vaihtuu heti en-
simmäistä adventtisunnuntaita 
seuraavana maanantaina violetik-
si tai tumman siniseksi. Katumuk-
sen, odotuksen ja valmistautumi-
sen aika on alkanut.

Toisen adventtisunnuntain ai-
heena on Kristuksen tuleminen 
kunniassaan aikojen lopulla. Kol-
mannen adventtisunnuntain raa-
matullinen keskushenkilö on Jo-
hannes Kastaja ja hänen kehotuk-
sensa katumukseen ja parannuk-
seen. Neljäs adventtisunnuntai on 
kirkossamme useimpien muiden 
kirkkojen tavoin omistettu lasta 
odottavalle Marialle, Herran äi-
dille.

Roihuvuoren seurakunnassa pääset laulamaan 
Hoosianna-hymnin sunnuntaina 30.11. seuraavasti:

Perheiden Hoosiannakirkko 
★ Roihuvuoren kirkossa klo 10
Minnamari Helaseppä, Anja Nurminen ja Hannele Filppula sekä 
Kamarikuoro Cantiamo, Lapsi-ja nuorisokuoro Sonórus.

Hoosiannakirkko 
★ Laajasalon kirkossa klo 12
Timo Pekka Kaskinen, Kari Laaksonen ja Päivi Niva-Vilkko sekä 
Chorus Marinus.

★ Tammenterhokirkossa Tammisalossa klo 15
Timo Pekka ja Anna-Mari Kaskinen ja Tomi Kujansuu
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Joulujuhlat:
★ Ti 9.12. klo 18 Joulujuhla kaikenikäisille Laajasalon kirkolla 
Jouluista ohjelmaa, joulukuvaelma, Tiernapojat, mukana lapsikerholaisia, Chorus Marinus-kuoro, joulu-
pukki vierailee. Joulupuuro.
★ Ti 16.12. klo 18 Joulujuhla kaikenikäisille Roihuvuoren kirkolla.
Jouluista ohjelmaa, pikkuinen muistaminen lapsille, puuro ja torttutarjoilu. Mukana muskariperheker-
holaiset.
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Teatterilavojen tähti, nurmikenttien ohjus  
ja kirjoihin uppoutuva tutkija
Kuinka yhdistää kokemus 

teatterilavoilta ja nurmi-
kentiltä papin työhön? 

Kuinka saada tieto ja taito kul-
kemaan käsikkäin? Roihuvuoren 
seurakunnan pastori Juha Meri-
läinen osaa sen. Tarvitaan impro-
visaatiota, heittäytymiskykyä, pe-
lisilmää, yhteistyötaitoja, älyä ja 
kutsumusta. Millainen mies on tä-
mä monitaituri?

Lapsuus
Millaiseen maailmaan synnyit?
– Synnyin keskelle pientä pohja-
laista kylää ja suuren suurta pihaa, 
tosin en kirjaimellisesti. Äitini oli 
silloin sairaanhoitaja ja isä maan-
viljelijä. Minulla oli isoveli ja myö-
hemmin sain pikkusiskon. Isoäitini 
asui samassa pihapiirissä. Turval-
lista ja yhteisöllistä elämää 70-lu-
vun lopun ja 80-luvun alun maa-
seudulla.

Lapsuutesi paras muisto?
– Jostain syystä on mieleeni 

jäänyt serkkujen kanssa tehty lai-
vamatka Ruotsiin. Muistan myös 
sen, että ansaitsin pipollisen kark-
kia helikopterilla kylälle laskeutu-
neelta joulupukilta, koska olin ai-
noa lapsi, joka uskalsi laulaa hä-
nelle.

Miksi halusit tulla isona?
– Koko ura oli suunniteltu jo en-

nen kouluikää. Ensin halusin voit-
taa olympiakultaa pitkän matkan 
juoksijana. Urheilu-uran jälkeen 
työskentelisin villieläintutkijana 
ja eläkkeellä kirjoittaisin jännitys-
kirjoja. Korkeasaaren intendent-
ti oli parasta, mihin Suomessa voi-
si päästä.

Nuoruus

Miten selvisit murrosiästä?
– Helposti. Olin tasapainoinen 

ja vanhempien näkökulmasta kiltti 
nuori. Olin seurakuntanuorien vas-
tuunkantajia, näyttelin teatteriryh-
mässä, pelasin jalkapalloa, sählyä 
ja roolipelejä sekä nauratin tyttöjä. 
Koulu sujui ongelmitta. 

Nuoruuden idolisi?
– Mitä pitäisi ajatella pojasta, 

jonka idoli oli Tapio Rautavaara ja 
joka halusi Ilkka Koivistoksi tai Sir 
David Attenboroughiksi? Ihailin 
myös isoisääni.

Opinnot
Mistä oppiaineista olet pitänyt?

– Matematiikka on aina ollut 
vahvin aineeni, ja lukiossa suun-
nittelin lääkärin uraa. Minusta tuli 
kuitenkin teologi, pääaineena kirk-
kohistoria ja sivuaineena psykiat-
ria. Historia vei mukanaan.

Olet väitellyt myös teologian 
tohtoriksi. Esittele väitöskirjasi 
ydin kahdella virkkeellä.

– Tutkin kirkkojen tekemää jäl-
leenrakennustyötä Euroopassa toi-
sen maailmansodan jälkeen. Mi-
nua kiinnosti, millaiseksi kirkolli-
set johtajat halusivat rakentaa suur-
sodan jälkeisen maailman.

Työ
Mikä oli ensimmäinen palkkatyö-
si, ja montako työpaikkaa sinul-
la on ollut?

– Ensimmäinen palkka tuli työs-
tä turvetyökoneen kuljettajana, ja 
sen jälkeen minulla on ollut luke-
mattomia työpaikkoja pätkätöiden 

viidakossa. Olen toiminut mm. tut-
kijana, yliopistonlehtorina, pastori-
na, kielenkääntäjänä ja näyttelijänä.

Parasta työssäsi?
– Ihmiset. Seurakuntatyössä li-

säksi työn merkityksellisyys sekä 
yliopistolla työn älyllinen haasta-
vuus ja joustavuus.

Mitä työ sinulle merkitsee?
– Sillä on merkitystä monella 

tasolla. Minulle on annettu mah-
dollisuus puhua rakastavasta Ju-
malasta ja kohdata erilaisia ihmisiä.

Onko sinulla työn alla projek-
teja?

– Olen parhaillaan mukana yh-
dessä teatteriprojektissa, teen tois-

ta väitöskirjaa ja suoritan opetta-
jan pätevyyteen johtavia pedagogi-
sia opintoja. Lisäksi kirjoitan kol-
legan kanssa englanninkielistä tie-
tokirjaa. 

Siviili
Minkä kokoisia kenkiä löytyy ko-
tisi eteisestä?

– 42, 36 ja 32.
Vanhin tavara kotonasi?
– Kirjallisuutta löytyy 1800-lu-

vun lopulta. Lisäksi yksi pellos-
ta löytynyt, kivikautista työkalua 
muistuttava kivi.

Intohimosi?
– Jalkapallo, teatteri, kirjoitta-

minen ja saunominen.
Ruumiin ja sielun ravintoa si-

nulle?
– Musiikki, ystävät, jalkapallo ja 

muu sosiaalinen liikunta, heittäy-
tyminen teatterin lavalla, pizza ja 
rukous.

Tulevaisuus
Tulevaisuuden haaveitasi?

– Asua ulkomailla. Kirjoittaa 
kaunokirjallinen teos. Minulla on 
paljon haaveita ja tavoitteita.

Jos kirjoittaisit itsellesi kirjeen 
30 vuoden päähän, mikä olisi en-
simmäinen lauseesi kirjeessä?

– ”Huh huh!”

Persoona
Kuvaile itseäsi neljälle eri adjek-
tiivilla etunimesi mukaan.

J – joustava
U – utelias
H – hassu
A – aktiivinen
Elämäsi motto:
– ”Kun on mielikuvitusta, ei tar-

vitse hiiliä”. Sanonta on peräisin puu-
seppä Geppettolta, joka oli niin köy-
hä, ettei hänellä ollut varaa lämmittää 
kotiaan, joten pakkasella hän lämmit-
teli seinään maalatun takan ääressä. 
Niin moni asia on kiinni asenteesta, 
mielikuvituksesta, uskosta ja kyvys-
tä heittäytyä. Myös isoäitini ”veleka 
pitää virkiänä” toimii hyvin mottona.

Monipuolisen työnsä, erilaisten pro-
jektien, intressien ja isyyden myö-
tä pastorimme Juha Meriläinen elää 
mottonsa mukaan – virkeänä.

Margit Pulkkinen

70 vuotta sitten Suomi oli  
ulkomaisen avun varassa
Jouluaatto

Hyytävä pimeys lepäsi Rovaniemen 
kauppalan yllä, jos sitä kauppalaksi 
saattoi enää kutsua. Ennen niin vil-
kas pieni pohjoinen taajama oli kuin 
öinen kulottunut metsä, jossa noen 
mustaamat korkeat savupiiput loivat 
tähtien valossa varjojaan rauniokaso-
jen ylle. Oli jouluaatto vuonna 1945.

Erityisestä juhlaillasta huoli-
matta savupiippujen luomien var-
jojen lomassa liikkui askareissaan 
muutamia tummia hahmoja, jot-
ka kiertelivät punaisilla piikkilan-
goilla ja valkoisilla lapuilla merkit-
tyjä miinoitettuja alueita sekä pa-
laneiden autojen luurankoja, joi-
den suojissa vielä edelliskesänä oli 
yövytty. Rakennuksia ei ollut ni-
meksikään, sillä vetäytyneet saksa-
laisjoukot olivat edellisenä talvena 
polttaneet likipitäen kaiken. Siel-
lä täällä kohosi yksittäisiä nopeas-
ti kyhättyjä mökkejä sekä parakke-
ja, joita oli pystytetty tilapäisasun-
noiksi tai varastotiloiksi. Yksi niis-
tä sijaitsi kauppatorin laidassa.

Yön hiljaisuudessa ohi lentänyt 
varis saattoi uteliaana todeta, että 
juuri tuon parakin ympärillä pyö-
ri ihmisiä enemmän kuin muual-
la. Sisältä parakista hehkui pala-

vien kynttilöiden ja pienen kami-
nan luomaa valon kajoa sekä kan-
tautui laulua ja puheensorinaa. Jos 
varis olisi ymmärtänyt jotakin ih-
misten äänistä, hän olisi yllättynyt 
kuullessaan englannin kieltä. Pa-
rakissa nimittäin työskenteli pieni 
joukko amerikkalaisia kveekarei-
ta suomalaisten tulkkiensa kanssa.

Lahjoja ulkomailta
Suomi oli välttynyt itäisen Kes-
ki-Euroopan sanoinkuvaamatto-
milta tuhoilta, mutta tilanne eri-
tyisesti saksalaisten polttamis-
sa Lapin taajamissa oli paikka pai-
koin lohduton. Rakennukset oli-
vat tuhoutuneet, tieverkosto vau-
rioitunut eikä sähköä ollut. Monet 
ihmiset kärsivät aliravitsemukses-
ta, eivätkä perheet pystyneet lähet-
tämään kaikkia lapsiaan kouluun, 
koska kenkiä ei ollut riittävästi.

Apua oli saatavilla rajoitetus-
ti, sillä Suomi oli sodan molempien 
osapuolten näkökulmasta joko vi-
hollismaa tai vähintäänkin poliit-
tisesti arkaluontoinen. Ensimmäis-
ten avustajatahojen joukossa oli-
vat YK:n ja Punaisen Ristin ohella 
kirkot. Ruotsin lupaavasti alkanut 
kirkollinen avustustoiminta kaatui 
pian sisäisiin skandaaleihin, mut-

ta yksityisten ruotsalaisten lähet-
tämiä avustuspaketteja saatiin toki 
paljon. Ruotsin ohella apua lähetti-
vät muun muassa Tanskan, Englan-
nin, Sveitsin ja ennen muuta Yhdys-
valtain kirkot.

Ensimmäinen yhdysvaltalainen 
avustajataho oli poliittisesta sitou-
tumattomuudesta ja rauhantyöstä 

tunnettu kristillinen kirkkokunta, 
kveekarit, joiden edustajat saapui-
vat Rovaniemelle joulukuussa 1945. 
Kveekarit jakoivat parin vuoden ai-
kana Lapissa sekä Keski- ja Län-
si-Suomeen sijoitettujen evakoiden 
keskuudessa noin 400 tonnia pää-
asiassa amerikansuomalaisten ke-
räämiä käytettyjä vaatteita ja kenkiä. 

Mittavan elintarvikejakelun turvin 
Lapin kunnat saattoivat käynnistää 
kouluruokailun. Kveekarien jaka-
milla vitamiineilla ja lisäravinnolla 
oli ratkaiseva merkitys sille, että ali-
ravitut Lapin lapset selviytyivät en-
simmäisten sodanjälkeisten talvien 
yli. Joulu oli saapunut pohjoiseen.

Pastori  
Juha Meriläinen: 
Minulle on annettu 
mahdollisuus puhua 
rakastavasta Juma-
lasta ja kohdata eri-
laisia ihmisiä.
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Roihuvuori

silla tarpeen sillä he eivät pääs-
seet enää kouluun kun ei ollut 
kenkiä ja minulle villa paita sil-
la ei olekuin kesä pukuja ja nekin 
huonoja, niin senkun vetää mekon 
päälle niin ei kylmä. kyllä yö pai-
taki on hyvä sillä sen laista minul-
la ei ole ensinkää ja on kylmä huo-
ne ja lasten kansa pitää aina yöl-
läkin nousta. Kaikki oli terve tul-
lutta tuhannet kitokset vain. Sillä 
meiltä isä kuoli ja jäi visi pikku 
tyttöä minulle yksin hoitaa ja kak-
si on ihan pientä en pääse töihen-
kään ei ole millä ostaa ja olemme 
vielä kaiken päälle sirtolaisia, ei 
ole kotiakaan ja lapset ovat kaik-
ki pieniä 10 vuaten vanha on van-
hin ja sitten 8 vuatias ja 6 vuati-
as ja nyt vielä kaksi 1 vuaten van-
haa pikkusta. Tuhannet kitokset 
vain paketista ja lämpimäisin ter-
veisin.

Kveekarien lyhytkestoisen hä-
täavun jälkeen alkoi Ameri-
kan luterilaisten pidempikes-

toinen avustusohjelma, jonka pai-
nopiste oli tuhoutuneiden kirkko-
jen jälleenrakentamisessa ja kristil-
listen järjestöjen toiminnan elvyttä-
misessä. Luterilaiset kirkotkin jakoi-
vat kuitenkin humanitaarista apua 
sekä itsenäisesti että yhdessä Kirk-
kojen maailmanneuvoston kanssa. 
Ohessa nuoren suomalaisen sota-
lesken kiitoskirje ja -kuva avustuk-
sia lähettäneille Yhdysvaltain luteri-
laisille kirkoille elokuulta 1947.

Juha Meriläinen

Sydämmeliset kitokset paketis-
ta jonka sain ilolla vastaan ottaa 
kyllä se oli terve tullut sillä sinä 
oli juuri nitä vaatteita joita me ki-
peimmin tarvittiin kenkät oli lap-
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Jukka ANNALA
tietohallintopäällikkö
Laajasalo

Hannu JOKIPALTIO
johtaja, eläkkeellä
Marjaniemi

Lauri KOPPONEN
lakimies
Roihuvuori

Kirsti KOSONEN
lehtori, monikulttuurisuustyön 
asiantuntija, Laajasalo

Ilmo LIIMATTA (UUSI)
opiskelija, teol.yo
Marjaniemi

Juhani LÖNNROTH (UUSI)
pääjohtaja emeritus
Tammisalo

Seija MUURINEN
TtT, sairaanhoitaja-diakonissa
Laajasalo

Mialeena PÄRSSINEN
koulutussuunnittelija
Marjaniemi 

Kecia SALMENKARI
sosionomi-diakoni, sosiaaliohjaaja
Laajasalo

Ville SALONEN
oopperalaulaja
Laajasalo

Margit SJÖROOS (UUSI)
suunnittelija, tietokirjailija
Roihuvuori

Juha-Matti TERÄMÄ
eläkeläinen
Laajasalo

Wiking VUORI
opiskelija
Roihuvuori

Varpu VÄLIMAA (UUSI)
kasv.tiet.lis., henkilöstöpäällikkö
Marjaniemi

Roihuvuoren seurakunnan uusi seurakuntaneuvosto
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Joulupuu-keräys
Haluatko antaa ja saada joulumieltä?

Laajasalon ja Roihuvuoren 
kirkoilla on ensimmäise-
nä adventtina, sunnuntai-

na 30.11. joulupuu, jonka oksilla 
on vähävaraisten perheiden jou-
lulahjatoiveita lapsille.

Toimi näin: Ota joulukortti 

puusta ja osta korkeintaan 40 eu-
ron arvoinen lahja. Paketoi lahja ja 
tuo se Laajasalon tai Roihuvuoren 
kirkon diakoniatoimistoon viimeis-
tään 12.12. mennessä.

Lahjat toimitetaan eteenpäin 
diakoniatyön kautta.

Raamatun sanomaa ja 
yhdessäoloa pyhäkoulussa
Annina ja Tomi Verkkomäkeen 
saatat törmätä messun jälkeen 
kirkkokahveilla Laajasalon kir-
kolla. Tomi on ammatiltaan len-
tokapteeni, Annina toimii yrit-
täjänä teollisen väri- ja materi-
aalisuunnittelun parissa, mut-
ta sunnuntaisin he pitävät toisi-
naan pyhäkoulua kirkon kerho-
huoneissa. Mitä on pyhäkoulu? 
Mitä siellä tehdään ja miksi? Ja 
miksi pyhäkoulua pidetään?

– Pyhäkoulu on lasten oma juma-
lanpalvelus, vastaa Annina. – Se 
on lasten oma paikka, jossa saa 
olla oma itsensä ja kysellä kysy-
myksiä. Monilla vanhemmilla voi 
mennä sormi suuhun vaikkapa sel-
laisen kysymyksen edessä kuin mi-
ten Jumalaa palvellaan. Pyhäkou-
lussa siihen voidaan etsiä vastaus-
ta yhdessä toisten lasten ja vetä-
jien kanssa. Pyhäkoulussa tärkeää 
on hengellisen opetuksen lisäksi 
mukava yhdessäolo ja turvallinen 
ilmapiiri. 

Annina muistuttaa, että jo Jee-
sus toivotti lapset tervetulleik-
si luokseen: ”Antakaa lasten tulla 
minun luokseni!” Meidän aikuis-
ten pitää huomioida myös lapset 
tasavertaisina ihmisinä ja yksilöi-
nä.

Miksi te lähditte mukaan pyhä-
koulutoimintaan?

– Poikamme Amos, joka nyt on 
jo viisivuotias, alkoi olla sopivas-
sa iässä pyhäkouluun. Tykkääm-
me tehdä lasten kanssa töitä, ja jo 
pari vuotta sitten oli mielessä, et-
tä me voisimme olla avuksi pyhä-
koulutyössä. Kun sitten syksyllä 
2013 osallistuimme uusille seura-

kuntalaisille järjestetylle risteilyl-
le, jolla esiteltiin eri tapoja osallis-
tua vapaaehtoisena seurakunnan 
toimintaan, me ilmoitimme kiin-
nostuksemme pyhäkoulutyöhön. 

Verkkomäet toivovat lasten saavan 
pyhäkoulusta monenlaisia elämän 
eväitä.

Annina toivoo, että lapset 
saisivat pyhäkoulusta hyviä ja 
lämpimiä muistoja. Monet nyt 
30–40-vuotiaat muistavat lapsuu-
tensa pyhäkoulusta flanellokuvat, 
”taikataulut”. Ja tietenkin tärkeää 
on, että Raamatun kertomukset 
tulevat tutuiksi. Tomi nostaa esil-
le myös sen, miten he pariskun-
tana ja perheenä voivat pyhäkou-
lussakin kenties antaa lapsille tur-
vallisen parisuhteen ja turvallisen 
perheen mallin. Täydellisiä Verk-
komäetkään eivät väitä olevansa, 
vaan ihan tavallinen perhe, jossa 
lapset saavat olla lapsia, ja aikuiset 
aikuisia. Sellaista mallia ei kaikil-
la valitettavasti lähipiirissään ole, 
ja tapa olla perheessä ja parisuh-
teessa yleensä periytyy lapsuus-
perheestä aikuisuuteen. Siksikin 
Tomi kutsuu erityisesti miehiä 
mukaan pyhäkoulutyöhön. Lapset 
kasvavat usein hyvin naisvaltai-
sissa ympäristöissä: päiväkodit ja 
koulut ovat naisvaltaisia paikkoja. 
Lapset tarvitsevat arkeensa myös 
miehisiä esikuvia.

Mitä pyhäkoulunohjaajalta sitten 
edellytetään – tarvitaanko jotain 
koulutusta tai erityistaitoja? 

– Ei missään tapauksessa! Verk-
komäet vastaavat. He vakuuttavat, 
että jokaisella on jotain annetta-
vaa ja jokaista tarvitaan. Pyhäkou-

lun pitäminen on heistä rentoa ja 
hauskaa yhdessäoloa. Koulutusta 
tai kokemusta ei tarvita: pyhäkou-
lun pitämiseen saa valmiin mate-
riaalin ja työkaluja, joita saa sovel-
taa omien taitojen mukaisesti. Py-
häkoulun kynnys on matala, tär-
keää on, että tehdään lasten mu-
kaan, lapsille. ”Tule vaikka meille 
juttelemaan messun jälkeen kirk-
kokahveilla, niin pääset mukaan!” 
Verkkomäet kutsuvat. Eikä pyhä-
kouluja tarvitse taakaksi asti pi-
tää, jokainen osallistuu voimiensa 
ja jaksamisensa mukaan.

Miten valmistaudutte jouluun ja 
miten joulua teillä vietetään?

– Joulumme on toisaalta ihan 
perinteinen suomalainen joulu, jo-
hon perusasiat aina valmistellaan, 
mutta silti se jotenkin pääsee joka 
vuosi yllättämään. Tomi on toisi-
naan jouluisinkin töissä, joten vie-
tämme joulua vähän vaihteleval-
la porukalla. Tärkeää on, että ym-
pärillä on rakkaat ihmiset, mut-
ta kutsumme joulunviettoom-
me myös sellaisia ihmisiä, joilla ei 
ole muuta paikkaa juhlia Jeesuk-
sen syntymäjuhlaa. Siksipä jokai-
nen joulu muodostuu aina oman-
laisekseen paikalla olevien ihmis-
ten mukaan. Joulun perussanoma 
pysyy kuitenkin vuodesta toiseen 
samana: Jeesus-lapsi ja rento yh-
dessäolo.

Samat asiat taisivat nousta esiin 
haastattelun alussa pyhäkoulusta 
puhuttaessakin. Siinäpä taitaa olla 
seurakuntakin pähkinänkuoressa! 

Taini Nurmesviita

Verkkomäet osallistuivat uusille seurakuntalaisille järjestetylle risteilylle ja ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi pyhäkoulunohjaa-
jiksi Laajasalon kirkolle.

Perinteinen kaiken ikäisten 

yhteisvastuutapahtuma 
Euron-päivä 
lauantaina 7.2. klo 11–15 Laajasalon kirkolla
Monenlaista mukavaa tekemistä ja syötävää, kilpailuja ja arpajaisia 
hyvään tarkoitukseen.

Itsenäisyyspäivä  
Laajasalossa

Lipunnosto klo 9 Ylistalon pihalla. Tomi Kivenjuuri.

Juhlajumalanpalvelus klo 12 Laajasalon kirkossa, Juha 
Meriläinen, Kari Laaksonen, Miesyhtye Heikki Variksen johdolla, 

Päivi Niva-Vilkko

Kahvit klo 13

Itsenäisyyspäivän juhla Laajasalon kirkolla 6.12. la klo 13.30. 
Eero Prepula, Jenni Fabritius, Kadettikuoro, Tuomas Loikkanen, 

Anna-Maria Viksten viulu, Päivi Niva-Vilkko ja Arja Vaulas.

Variksen laulukoulu täyttää 5 vuotta.  
Kutsumme toiminnassa mukana olleet yhteiseen 

laulujuhlaan 
Laajasalon kirkkoon 10.1.2015  kello 15–17. Tervetuloa!
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Blaze! 
Tilaisuus kohdata Jumalaa  
yhdessä ja vapautuneesti
Kello tulee viisi sunnuntai-il-

tapäivänä, kun jyväskyläläi-
nen nuori perhe, Laura Kes-

ki-Lusa, 25, Sampo Keski-Lusa, 24, 
ja heidän tyttärensä Helmi-Maria, 
8 kk, saapuvat Laajasalon kirkkoon. 
Nuorten ja nuorten aikuisten ilta 
Blaze! on juuri alkamassa. Ovella 
heidät toivottaa tervetulleeksi yksi 
nuorten aikuisten seurakunta-ak-
tiiveista. ”On kiva kun on lämmin 
vastaanotto”, Sampo toteaa. ”Joku 
on ovella ja kertoo uudelle kävijäl-
le, miten hommat toimii”.

Sattumalta Keski-Lusat eivät 
ole paikalle löytäneet. Roihuvuori 
on Sampon entinen kotiseurakun-
ta, jossa hän on käynyt riparinsa 
ennen kuin opiskelut veivät Jyväs-
kylään. Kavereiden suosittelemana 
Sampo ja Laura päättivät tulla tu-
tustumaan Blazeen.

Perhe istuu salin perälle seu-
raamaan illan kulkua. Bändin al-
kaessa soittaa nuori neiti saa hie-
not vihreät kuulosuojaimet korvil-
leen. Tyylikäs neiti kerääkin joku-
sen katseen ja hymyn yleisön jou-

kosta. Ilta etenee, bändi ottaa tau-
on ja estradille astuu pastori Jaani 
Vilkkilä. Jaani alkaa puhua ja opet-
taa, kuinka meidän on helppo tehdä 
muista syntipukkeja ja miten Jee-
suksesta tehtiin syntipukki. Opetus 
on värikästä, ja paikalle keräänty-
nyt yleisö hörähtää nauruun aina 
silloin tällöin. Kaikki kuuntelevat 
opetusta keskittyneesti.

 
Kun opetus on päättynyt ja tu-
lee ehtoollisen vuoro, alkaa Hel-
mi-Maria väsähtää paikallaan istu-
miseen. Äiti ottaa tyttärensä mu-
kaan ja poistuu kirkkosalin ulko-
puolelle leikittämään häntä, kun 
taas isä menee nauttimaan ehtool-
lista.

Bändi soittaa vielä muutaman 
kappaleen ehtoollisen jälkeen, ja 
musiikin vaiettua siirrymme naut-
timaan tarjoiluista, jotka Blazen 
vastuulliset nuoret ja nuoret aikui-
set ovat valmistaneet. Kahvipöydän 
ääressä Laura kertoo tykänneensä 
Blazesta; ilta on vastannut odo-
tuksia. Sampo puolestaan kehuu 

tunnelmaa kotoiseksi ja rennoksi: 
”Kukaan ei katso pahalla, jos käve-
lee salissa musiikin aikana. Tuli jo-
pa fiilis, että olenko kirkossa.”

Tarkkaa tietoa Blaze-illan ku-
lusta perheellä ei ollut. ”Ei niin kaa-
vallinen kuin messut. Enemmän 
musiikkia, nuorille suunnattua, se-
kä muutakin kun veisukirjan biise-
jä. Enemmän ylistystä”, Sampo ku-
vailee ennakko-odotuksiaan. Mu-
siikilla ja valkokankaalle heijaste-
tuilla yhteislauluilla onkin iso mer-
kitys Blazessa. Laulut ovat osaksi 
nuorten laulukirjoista ja osaksi ko-
timaisilta tai kansainvälisiltä gos-
pel-artisteilta. Tämän syksyn si-
sällöllisenä teemana on Jeesus, jo-
hon kaikki opetus tavalla tai toisel-

la liittyy. ”Puhe oli huumoripitoista 
ja interaktiivista, kaiken kaikkiaan 
hyvä sekä kiinnostusta herättävä”, 
Sampo toteaa.

Keskusteluun liittyy toinen 
Blaze-toiminnasta vastaava pasto-
ri, Markus Ek, joka kertoo toimin-
nan tulevaisuudesta. Jos lapsiper-
heitä alkaa käydä enemmän, iltoi-
hin pyritään järjestämään lasten-
hoitoa, jotta vanhempien on hel-
pompaa nauttia illasta ja lapset saa-
vat leikkiä rauhassa. Laura ja Sam-
po ehdottavat, että kirkkosalin ääni 
ja kuva voitaisiin toistaa matalam-
malla volyymilla johonkin toiseen 
tilaan, jossa voisi olla lasten kans-
sa ja seurata samalla illan kulkua 
ilman järjestettyä lastenhoitoakin.

”Jos asuisi täällä päin, niin kävisi 
säännöllisesti”, Keski-Lusat totea-
vat lopuksi. ”Rento ja hyvä meinin-
ki”, Laura kuvaa, ja Sampo jatkaa: 
”Tilaisuus kohdata Jumalaa yhdes-
sä ja vapautuneesti. On tilaa myös 
hengailulle ja kuulumisten vaih-
dolle.”

Blaze! on järjestetään joka kuu-
kauden toinen sunnuntai klo 17–
20 Laajasalon kirkolla, poikkeuk-
sena tänä vuonna joulukuu. Lop-
puvuoden Blaze-illat ovat 9.11. ja 
7.12. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja pastori Markus Ek 09 
2340 5726 tai pastori Jaani Vilkkilä 
09 2340 5766

Markku PitkänenPastori Jaani Vilkkilä vauhdissa

Laura, Sampo ja Heli-Maria Keski-Lusa testasivat nuorille aikuisille tarkoitetun Blaze-tapahtuman Laajasalon kirkolla.
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Tim
o Pekka Kaskinen

Pärskeitä

VIISIVUOTIAANA SAIN LÄHTEÄ yksin ulos leikkimään. Minulla ei 
vielä ollut kotiavainta mukana, etten olisi hukannut sitä. Joku oli 
aina kotona, ja sisään pääsi ovikelloa soittamalla. 

Eräänä syksyisenä iltapäivänä olin päivällisen jälkeen pihalla 
leikkimässä. Oli jo niin kylmää, että maa alkoi jäätyä. Kaverini 
ehdotti minulle, että hän näyttäisi paikan, johon saisi talvella 
hyvän pulkkamäen. Innostuin heti ja lähdin hänen mukaansa. 
En kuitenkaan huomannut ajan kulumista enkä hämärää, joka jo 
alkoi laskeutua.

Kun palasin kotiinpäin huomasin tähtitaivaan. En ollut ikinä 
aikaisemmin yksin ollut tähtitaivaan alla. Hetki oli juhlava. Ajatte-
lin, että tähdet on sytytetty koristeiksi taivaalle. 

Kotiovella soitin tuttuun tapaan ovikelloa, mutta kukaan ei tul-
lutkaan avaamaan. Soitin kovempaa, mutta kukaan ei vieläkään 
tullut. Hädissäni aloin itkeä suureen ääneen rappukäytävässä. 
Naapuri vastapäiseltä ovelta kuuli itkuni, tuli luokseni ja sanoi: 
”Äiti ja isä ovat lähteneet etsimään sinua. Tule meille siksi aikaa.” 
Hänen luonaan riisuin ulkovaatteet ja menin istumaan sohvalle. 

Sitten minulle tarjoiltiin unohtumaton ateria.  Sain mehua, 
maksamakkaravoileivän ja sarjakuvalehden. 

Kun äiti ja isä tulivat takaisin, naapuri oli heitä vastassa. Kaikki 
oli hyvin. Minä olin rauhoittunut ja saanut iltapalaa. Lähtiessäni 
naapuri antoi minulle tuon sarjakuvalehden omaksi. Se oli minulla 
monta vuotta muistuttamassa seikkailustani. Aina, kun syön mak-
samakkaraa, muistan tuon enkelin, jolla ei ollut siipiä, mutta pal-
jon voimaa: hän rauhoitti hädässä ja antoi turvan, jossa sain olla. 
Hän kertoi minulle teoillaan sen, minkä enkelit: älä pelkää. 

Mehusta ja maksamakkaravoileivästä tuli unohtumaton ateria 
– koska enkeli tarjoili sen minulle.  

Jaani Vilkkilä

Unohtumaton ateria

Hartaus
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Joulun odottaminen on jännittä-
vää. Jouluiset valot ja tuoksut saa-
vat meidät iloiselle mielelle. Joulu 
on kuin suuri salaisuus, joka avau-
tuu hiljalleen: luukku luukulta, päi-
vä päivältä.

”Tallissa kaksi onnellista kat-
sovat omaa lasta. Silmissä tuiket-
ta tähtien, alussa elämä ihmeiden. 
Pieni on Jumalan lahja, isona kal-
lis Vapahtaja. Hiljainen, hellä kuis-
kaus, lausuttu pyyntö, rukous. An-
na pienelle siunaus, voimaksi ikui-
nen rakkaus.”

Seimi-askartelu  
1. adventista jouluun

Tarvikkeet: Kenkälaatikko, säk-
kikangasta, tarlatania, peiteväriä, 
lahjapaperia, tähti-tarroja, Joosef 
ja Maria -värityskuva, kaksi pien-
tä ja yksi iso massapallo, pieni juo-
tava jogurttipurkki, kakkupaperia, 
narua, villaa, villalankaa, tikku-
ja, olkia/heinää, huopaa, kangasta, 
piipunrassia, lankarulla, puuhelmi, 
puupala sekä tulitikkulaatikko. Li-
säksi liimaa, tusseja, sakset, pens-
seli ja teippiä.

1. adventti
Koristele kenkälaatikko ulkopuolel-
ta lahjapaperilla. Sisäpuolelle voit 
kiinnittää kanteen vihreää tarla-
tania tai huopaa ruohikoksi. Pohja 
maalataan siniseksi, jonne kiinnite-
tään tähtitarroja. Toiseen reunaan 
kiinnitetään säkkikangasta tallin 
lattiaksi, johon liimataan myös ol-
kia/heinää. Tähtitaivaalle, keskelle 
pohjaa, kiinnitetään väritetty kuva 
Joosefista ja Mariasta. Lisäksi voit 
askarrella tulitikkulaatikosta sei-
men valmiiksi Jeesusta varten. Lai-
ta laatikkoon heinää/olkia ja ase-
ta seimi (tulitikkulaatikko) keskel-
le tallia.

2. adventti
Enkeli askarrellaan tyhjästä, juota-
vasta jogurttipurkista. Pieni mas-
sapallo kiinnitetään jogurttipurkin 
suuaukkoon. Enkelille piirretään 
kasvot sekä liimataan hiukset vil-
lalangasta. Purkin taakse kiinnite-
tään enkelin siivet kakkupaperista. 
Pään päälle laitetaan sädekehä kul-
taisesta/ hopeisesta piipunrassista. 
Enkelin voi koristella oman mielen 

mukaan. Enkeli asetetaan seimen 
oikealle puolelle seisomaan.

3. adventti
Paimen askarrellaan puunpätkäs-
tä. Kasvot piirretään tussilla. Puun-
pätkä kiedotaan huopaan jättäen 
kasvot näkyviin. Päähän laitetaan 
piipunrassista panta. Piipunrassi-
sa taivutetaan paimensauva, jon-
ka voi kiinnittää huopaan. Lam-
mas askarrellaan kahdesta massa-
pallosta, joista pienempi on pää ja 
isompi vartalo. Piirrä lampaan naa-
ma pienempään palloon, ja kiinni-
tä se liimalla ja puutikulla varta-
loon kiinni. Liimaa villaa/pumpu-
lia lampaalle vartaloon. Asettele 

lammas ja paimen seimen vasem-
malle puolelle.

4. adventti
Jeesus askarrellaan puuhelmestä, 
lankarullasta, kankaasta ja narusta. 
Puuhelmeen piirretään Jeesukselle 
kasvot, jonka jälkeen helmi kiinni-
tetään liimalla lankarullaan. Kan-
kaasta tehdään Jeesukselle kapalo, 
joka kääritään narulla. Jeesus asetel-
laan keskellä tallia olevaan seimeen.

Halutessasi voit askarrella sei-
meen vielä itämaan tietäjän lahjoi-
neen tai lisää eläimiä. Jouluna voit lu-
kea jouluevankeliumin Raamatusta.

Marika ja Margit Pulkkinen

Adventista jouluun askartelemalla

Lasten tapahtumia
29.11. Adventtimyyjäiset Laajasalon kirkolla klo 11–14. Lapsityöllä myynti-
pöytä kummilapsen hyväksi.

30.11. klo 10 Perheiden Hoosiannakirkko Roihuvuoren kirkossa.

30.11. klo 15 Tammenterhokirkko Tammisalon kirkossa.

9.12. klo 18 Seurakunnan joulujuhla Laajasalon kirkossa.

10.12. klo 9.30 Lasten joulukirkkohetki Roihuvuoren kirkossa.

11.12. klo 9 ja 10 Lasten joulukirkkohetki Laajasalon kirkossa.

14.12. klo 15 Perheiden kauneimmat joululaulut Laajasalon kirkossa.

16.12. klo 18 Seurakunnan joulujuhla Roihuvuoren kirkossa.

24.12. klo 15 Perheiden aattohartaus Laajasalon kirkossa.

TYTTÖLEIRI
Tyttöleiri 7–13-vuotiaille 
Kellokoskella viikonloppuna 10.–
12.4.2015. Leirin hinta on 40 eu-
roa sisältäen täysihoidon leirillä 
sekä kuljetukset ja tapaturmava-
kuutuksen.

Lisätiedot: nuorisotyönohjaa-
ja Saila Lavonen; p. 050-3537979, 
saila.lavonen@evl.fi

POIKALEIRI
Poikaleiri  7–13-vuotiaille Lohjan 
Lohirannassa la-su 11.–12.4.2015. 
Leirin hinta on 30 euroa sisältäen 
täysihoidon leirillä sekä kuljetuk-
set ja tapaturmavakuutuksen.

Lisätiedot: nuorisotyönohjaa-
ja Marko Anttila; p. 050 3849 055, 
marko.anttila@evl.fi

TALVILOMAN  
PUUHAPÄIVÄT
Roihuvuoren seurakunnan var-
haisnuorisotyö järjestää Lasten 
Puuhapäivät Laajarannassa 
ala-asteikäisille 16.–20.2. klo 
9–16. Puuhapäivätoiminnan hin-
ta on 100 euroa sisältäen päivit-
täisen lounaan ja välipalan se-
kä askartelumateriaalit ja retket 
HopLopiin & Korkeasaareen 
(retkikohteet saattavat muuttua). 
Lapsilla on puuhapäivätoimin-
nan ajan tapaturmavakuutus. 
Ryhmän koko on 25 lasta. Leiriä 
ei järjestetä, mikäli ilmoittautu-
neita on alle 10 henkilöä.

Toiminnasta vastaavat nuoriso-
työnohjaajat Saila Lavonen ja 
Marko Anttila. Mukana on myös 
isosina seurakunnan nuoria. 

Roihuvuoren seurakunnan jäse-
nillä etusija, muut voivat tiedus-
tella jäljelle jääneitä paikkoja. 
Vähävaraiset voivat hakea tukea 
leirimaksuun diakoniatyöltä.

Ilmoittautumiset:  
nuorisotyönohjaaja Marko 
Anttila; marko.anttila@evl.fi,  
p. 050 3849 055

Lisätiedot:  
nuorisotyönohjaaja Saila 
Lavonen; saila.lavonen@evl.fi,   
p. 050 353 7979

TULOSSA KESÄLLÄ 
2015 PUUHAPÄIVÄT 
LAAJARANNASSA   
1–5.6. ja 8.–12.6.2015

Koko perheen retki  
Vivamon jouluvaellukselle
Perjantaina 12.12. Tule mukaan 
kokemaan ensimmäisen joulun ta-
pahtumat ja ihmeet Vivamon Raa-
mattukylän elämyksellisellä ja tun-
nelmallisella jouluvaelluksella. 

Lähtö Roihuvuoren kirkolta klo 
16 ja paluu noin klo 21.30. Hinta: ai-
kuiset 15 €, lapset alle 15 v. 5 € ja al-
le 3 v. veloituksetta. Hinta sisältää 
bussimatkan, pääsylipun ja joulu-
puuroaterian.

Jouluvaellus tapahtuu ulkona ja 
se kestää noin tunnin. Mukaan on 
hyvä ottaa lämpimät vaatteet! 

Ilmoittautuminen netin kautta 
9.12. mennessä (www.helsinginseu-
rakunnat.fi/roihuvuori). 

Tiedustelut lapsi- ja perhetyön 
pappi Minnamari Helaseppä. p. 
050 3613 718.

Enkeli, paimenet ja lampaat kuuluvat jouluevankeliumiin. Etualallla itse Jeesus 
-lapsi.

Kenkälaatikon sisälle rakennetaan jouluseimi vaihe vaiheelta. Kuvassa Meea ja 
Mikael.
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Kymmenen kysymystä nuorelle
Oona 

1. Kuka olet ja mistä tulet?
Oona on nimeni ja tulen Helsin-
gistä.

2. Vaikuttaako pimeä vuodenai-
ka sinuun?
Vaikuttaa! Ei tule niin helposti 
lähdettyä ulos kavereiden kanssa, 
kun siellä ei nää mitään.

3. Missä jutuissa olet mukana 
seurakunnassa?
Käyn isko2:sta eli isoskoulutuk-
sen toista osaa, vedän kokkiker-
hoa ala-astelaisille. Toki käyn 
myös nuortenilloissa eli parkeis-
sa sekä messuissa.

4. Mikä sinusta tulee isona?
Toivottavasti oikeuslääkäri, mut-
ta jos haave ei toteudu niin auton 
korjaaja.

5. Millainen on Jumala?
Minä näen Jumalan rakastavana 
ja hyväksyvänä hahmona.

6. Kumman ottaisit: paljon ra-
haa autiolla saarella vai ilman 
rahaa Stadissa?
Paljon rahaa ja aution saaren, kos-
ka rahalla voin ostaa veneen, jolla 
pääsen kaupunkiin.

7. Mitä odotat tulevaisuudeltasi?
Koulumenestystä, hyvää onnea ja 
hauskoja tilanteita.

8.  Minne haluaisit matkustaa?
Tällä hetkellä jonnekin, missä on 

vähintään 25 astetta lämmintä.

9. Kenen julkkiksen haluaisit ta-
vata?
Amy Winehousen, mikä tosin on 
aika mahdoton haave (koska brit-
tilaulaja on kuollut).

10. Keksi kysymys seuraavalle 
haastateltavalle
Jos olisit kirja, millainen kirja oli-
sit? Mistä kertoisit, ja minkä nä-
köinen olisit?

Seurakuntaneuvostoon valittu Ilmo Liimatta

Vastuu pitää yllä 
mielenkiintoa
Uuden seurakuntaneuvoston nuorin jäsen on  
Ilmo Liimatta, 18-vuotias teologian ylioppilas  
Marjaniemestä. 
– Olen asunut koko ikäni Marjanie-
messä, ja tämä on minun kotiseutuni. 
Minulla on yksi sisko ja veli, isä ja äi-
ti. Harrastan lenkkeilyä ja pyöräilyä, 
mutta en kumpaakaan kilpailumie-
lessä. Yliopisto-opinnot aloitin tänä 
syksynä. 

Olet uuden seurakuntaneuvoston 
nuorin jäsen. Miksi asetuit ehdolle?

– Minussa heräsi kiinnostus seu-
rakuntaneuvostoa kohtaan jo viime 
vaalien aikaan neljä vuotta sitten. Olin 
silloin vielä liian nuori ehdokkaaksi, 
mutta kovin kiinnostunut vaikutta-
misesta. Olen toiminut sekä yläasteel-
la että lukiossa oppilaskunnan halli-
tuksen puheenjohtajana. Sen lisäksi 
olen toiminut kaksi kautta Ruudin eli 
Helsingin nuorten vaikuttamiskana-
van ydinryhmässä. Lepokitkani oli ko-
vin matala, kun minua pyydettiin eh-
dokkaaksi seurakuntavaaliin.

Oliko sinulla tukijoukkoja?
– Kyllä, perhe, ystävät ja seurakun-

nan nuoret. Minulla on sellainen käsi-
tys, että tämä tukijoukko teki hyväk-
seni jonkinlaista vaalityötä ja olen sii-
tä heille kovin kiitollinen.

Milloin ja miten olet tullut mu-
kaan seurakunnan toimintaan?

– Seurakunta on tullut minulle ko-
vin tutuksi vuoden 2010 jälkeen. Kä-
vin tuona vuonna vaellusriparin La-
pissa ja siellä minut kutsuttiin mu-
kaan isostoimintaan. Sen jälkeen kut-
suja erilaisiin tehtäviin on riittänyt, ja 
seurakunnan toiminta on innostanut 
minua. Tuskin muuten olisin lähtenyt 
opiskelemaan teologiaa. 

– Olen toiminut isosena ja apuoh-
jaajana leireillä neljänä vuonna. Vas-
tuut ovat jatkuvasti kasvaneet, ja se on 
pitänyt hyvin yllä mielenkiintoa. Us-
kon oppineeni tänä aikana paljon esi-

merkiksi esiintymistaitoja ja ryhmän 
johtamista.

– Erityisen mielenkiintoista on ol-
lut parkkitoiminta eli perjantai-illan 
avoimet ovat Laajarannassa. Laajaran-
ta on minulle kuin toinen koti. Meillä 
on tosi hyvät nuorisotyöntekijät, nuo-
risokanttori ja rippikoulupappi.

– Tänä vuonna toimin ensimmäis-
tä kertaa isoskoulutuksen apuohjaaja-
na. Apuohjaajaksi kutsutaan, kun ko-
kemusta leireiltä on kertynyt riittävästi.

Millaisia tavoitteita tai toiveita 
sinulla on neuvostoa ajatellen?

– Luottamustehtävässä minun 
odotetaan edustavan nuorten näkö-
kulmaa seurakunnan asioihin. Yritän 
nyt parhaani mukaan kuunnella nuor-
ten mielipiteitä ja toiveita ja tuoda nii-
tä sitten sopivasti esille seurakunta-
neuvostossa. 

Vaalien teema liittyi hyvän teke-
miseen ja siihen uskomiseen. Miten 
koit tämän teeman?

– Vaalien teema oli mielestäni tosi 
onnistunut. Kirkko on usein esillä me-
diassa aivan toisessa valossa, kuin mi-
kä minun mielestäni on todellisuutta. 
Minun mielestäni kirkossa ja meidän 
seurakunnassamme tehdään tosi pal-
jon hyvää, ja se oli syytä nostaa esil-
le vaaleissa.

Jännittääkö ajatus siitä, että tulet 
olemaan seurakuntaneuvoston nuo-
rin jäsen?

–Ei jännitä. Lähden mukaan suu-
rella mielenkiinnolla – työ tekijäänsä 
opettaa. Tässä vaiheessa en vielä tun-
ne muita neuvoston jäseniä lainkaan, 
mutta kai se on ihan hyvää joukkoa, 
kun jotkut ovat heitä äänestäneetkin.

Timo Pekka Kaskinen 

Ilmo Liimatta haluaa  
seurakuntaneuvostossa 
tuoda esiin nuorten  
mielipiteitä ja toiveita.

Tim
o Pekka Kaskinen
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Heittonuotta
MUSIIKKITILAISUUDET 
ROIHUVUOREN ALUEEN  
KIRKOISSA JOULUNA 2014

Su 30.11. klo 18 Adventin musiik-
kia Roihuvuoren kirkossa. Kama-
rikuoro Cantiamo, joht. Hannele 
Filppula, uruissa Katariina Kopsa, 
liturgina Anja Nurminen. Ohjel-
massa mm. Juhani Haapasalon Ad-
venttivesper. Kolehti diakoniatyön 
joululahjakeräykseen.
Ti 2.12 klo 18.30 Tapahtuipa ker-
ran… 50 vuotta sitten. Itä-Hel-
singin musiikkiopiston perus-
tamiskokouksen juhlakonsertti 
Roihuvuoren kirkossa.
Ke 3.12. klo 13 Kauneimmat jou-
lulaulut Roihuvuoren kirkossa. 
Hannele Juvonen, Hannele Filp-
pula, Veijo Varpio, tenori. Kolehti 
lähestystyölle.
Su 7.12. klo 18 Adventtikonsertti 
Roihuvuoren kirkossa. Helsingin 
Lauluveljet, joht. Viive Mäemets, 
Airi Saloniemi, urut, Matti Malmi-
vaara, puhe. Ohjelma 10 €.
Ti 9.12. klo 18.30 Itä-Helsingin 
musiikkiopiston jousisoittajien 
joulukonsertti Roihuvuoren kir-
kossa.
Su 14.12. klo 19 Joulukonsertti 
Roihuvuoren kirkossa. Merja Var-
tia, laulu, Anemone Tsurkka, piano. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Ke 17.12. klo 18.30 Kauneimmat 
joululaulut Tammisalon kirkossa. 
Timo Pekka Kaskinen, Hannele 
Filppula, Helsingin Poliisisoitto-
kunnan konstukvintetti. Kolehti 
lähestystyölle.
To 18.12. klo 18.30 Joulukonsertti 
Roihuvuoren kirkossa, Itä-Helsin-
gin musiikkiopiston jousiorkeste-
rit.
Su 21.12. klo 16 Perheiden kau-
neimmat joululaulut Roihuvuo-
ren kirkossa. Timo Pekka Kaskinen, 
Hannele Filppula, Lapsi- ja nuo-
risokuoro Sonórus. Kolehti lähes-
tystyölle.
Su 21.12. klo 18 Kauneimmat jou-
lulaulut Roihuvuoren kirkossa. 
Anja Nurminen, Hannele Filppula, 
Katariina Kopsa, urut ja piano,  Ka-
marikuoro Cantiamo. Kolehti lä-
hestystyölle.
Ke 24.12 klo 23 Jouluyön musiik-
ki Roihuvuoren kirkossa. Jaani Vilk-
kilä, Hannele Filppula, laulu, Sirk-
ka-Liisa Jussila-Gripentrog, urut ja 
lauluryhmä.

MUSIIKKITILAISUUDET  
LAAJASALON KIRKOSSA:
Su 30.11. klo 18  Joulukonsertti.
Lauluyhtye Aikamiehet, joht. Märt 
Ratassepp. Vapaa pääsy, ohjelma 
10 €.
To 4.12. klo 18.30 Joulukonsertti.
Itä-Helsingin Musiikkiopiston nuo-
ret musisoijat.
Su 14.12. klo 15 Perheiden kau-
neimmat joululaulut. Jaani Vilkki-
lä ja Päivi Niva-Vilkko.
Su 14.12. klo 18 Kauneimmat 
joululaulut. Kari Laaksonen, Päivi 
Niva-Vilkko, Chorus Marinus, Kvar-
tetti ja Miesyhtye.
Ke 17.12. klo 19 Joulukonsertti. 
Helsingin Suomalaisen klubin kuo-
ro, joht. Henrik Lamberg. Seura-
kunnan tervehdys Kari Laaksonen.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Su 21.12. klo 18 Kauneimmat 
joululaulut bändillä. Tomi Kujan-
suu ja Roihuvuoren seurakunnan 
juhlabändi.

MESSUT  
ROIHUVUOREN KIRKOSSA
Su 30.11. klo 10 1. adventti-
sunnuntain Hoosianna-kirkko 
Roihuvuoressa. Minnamari He-
laseppä, Anja Nurminen ja Han-
nele Filppula sekä Kamarikuoro 
Cantiamo, Lapsi- ja nuorisokuoro 

Sonórus ja Pertti Vanhatalo, trum-
petti.
La 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän 
messu Roihuvuoressa. Lipunnos-
to klo 9.30, Matti Kinnunen ja Ka-
marikuoro Cantiamo. Timo Pekka 
Kaskinen, Jaani Vilkkilä ja Hannele 
Filppula.
Su 7.12. klo 10 2. adventtisun-
nuntain messu Roihuvuoressa. 
Minnamari Helaseppä, Jaani Vilkki-
lä ja Hannele Filppula.
Su 14.12 klo 10 3. adventtisun-
nuntain messu Roihuvuoressa. 
Jaani Vilkkilä, Kari Laaksonen ja 
Tomi Kujansuu.
Su 21.12 klo 10 4. adventtisun-
nuntain messu Roihuvuoressa. 
Markus Ek, Kari Laaksonen ja Han-
nele Filppula.
Ke 24.12. klo 15 Jouluaaton har-
taus Roihuvuoressa. Minnamari 
Helaseppä, Hannele Filppula ja 
Pertti Vanhatalo, trumpetti.
To 25.12. klo 8 Joulupäivän mes-
su Roihuvuoressa. Timo Pekka 
Kaskinen, Juha Meriläinen ja Han-
nele Filppula.
Pe 26.12. klo 14 Tapaninpäivän 
kauneimpien joululaulujen mes-
su. Jaani Vilkkilä ja Tomi Kujansuu.
Su 25.1. klo 16 messu yhdessä 
kansainvälisen seurakunnan kans-
sa. Nurminen, Meriläinen, Filppula.
Su 1.2. klo 10 Yhteisvastuun 
avausmessu. Kaskinen, Nurmi-
nen, Filppula.
Ke 18.2. klo 18 Tuhkamessu. Nur-
minen, Vaulas, Filppula ja Kamari-
kuoro Cantiamo.

MESSUT  
TAMMISALON KIRKOSSA
Su 30.11. klo 15 Tammenterho-
kirkko Tammisalossa. Timo Pek-
ka Kaskinen ja Tomi Kujansuu.
La 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus Tammi-
salossa. Anja Nurminen ja Tomi 
Kujansuu.
Ke 24.12. klo 17 Jouluaaton har-
taus Tammisalossa. Arja Vaulas, 
Tomi ja Virpi Kujansuu ja lapset, 
musiikki.
To 25.12. klo 10 Joulupäivän mes-
su Tammisalossa. Juha Meriläi-
nen ja Tomi Kujansuu.

MESSUT  
LAAJASALON KIRKOSSA
Su 30.11. klo 12 Hoosiannakirkko. 
Timo-Pekka Kaskinen, Kari Laakso-
nen, Anja Nurminen, Chorus Mari-
nus Päivi Niva-Vilkon johdolla.
La 6.12. klo 12 Itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus. Juha Meri-
läinen, Kari Laaksonen, Miesyhtye 
Heikki Variksen johdolla, Päivi Ni-
va-Vilkko.
Su 7.12. klo 12 Taize-laulujen 
messu. Arja Vaulas, Jaani Vilkkilä, 
Ylistyskuoro, Päivi Niva-Vilkko.
Su 14.12. klo 12 messu. Jaani 
Vilkkilä, Kari Laaksonen, Päivi Ni-
va-Vilkko.
Su 21.12. klo 12 messu. Kari Laak-
sonen, Tomi Kujansuu.
Ke 24.12. klo 13 Perheiden aat-
tohartaus. Minnamari Helaseppä, 
Päivi Niva-Vilkko.
Ke 24.12. klo 15 Aattohartaus 
Kari Laaksonen, Päivi Niva-Vilkko, 
Ville Salonen, tenori.
Ke 24.12. klo 22 Jouluyön messu 
Kari Laaksonen, Arja Vaulas, Päivi 
Niva-Vilkko, Kvartetti.
To 25.12. klo 10 jouluaamun sa-
najumalanpalvelus. Timo Pekka 
Kaskinen, Päivi Niva-Vilkko, Chorus 
Marinus.
Pe 26.12. klo 12 Tapaninpäivän 
messu. Jaani Vilkkilä, Tomi Kujan-
suu.
Su 28.12. klo 12 messu. Arja Vau-
las, Juha Meriläinen, Katariina Kop- 
sa.
To 1.1. klo 12 messu. Anja Nur-

minen, Jaani Vilkkilä, Kirsi Honka-
nen-Punkari
Su 4.1. klo 12 messu. Arja Vaulas, 
Jaani Vilkkilä, Päivi Niva-Vilkko.
Ti 6.1. klo 12 Kauneimpien joulu-
laulujen messu. Jaani Vilkkilä, Arja 
Vaulas, Päivi Niva-Vilkko, Chorus 
Marinus. 
Su 11.1. klo 12 messu. Uusien luot-
tamushenkilöiden tehtäväänsiu-
naaminen Timo Pekka Kaskinen, 
Kari Laaksonen, Päivi Niva-Vilkko. 
Su 18.1. klo 12 messu. Juha Meri-
läinen, Minnamari Helaseppä, Filp-
pula.
Su 25.1. klo 12 Helsingin etelä-
pohjalaisten kirkkopyhä. Kari 
Laaksonen, Minnamari Helaseppä, 
Päivi Niva-Vilkko.

KAUNEIMMAT  
JOULULAULUT :
Ke 3.12. klo 13 Kauneimmat jou-
lulaulut Roihuvuoren kirkossa. 
Hannele Juvonen, Hannele Filppu-
la, Veijo Varpio, tenori.
Su 14.12. klo 15 Laajasalossa lau-
letaan kauneimpia joululauluja 
perheille, Jaani Vilkkilä, Päivi Ni-
va-Vilkko. 
Su 14.12. klo 18 Kauneimmat jou-
lulaulut Laajasalossa, Kari Laakso-
nen, Chorus Marinus-kuoro, kvar-
tetti ja Miesyhtye, Päivi Niva-Vilkko
Ke 17.12. klo 18.30 Kauneimmat 
joululaulut Tammisalon kirkossa. 
Timo Pekka Kaskinen, Hannele 
Filppula, Helsingin Poliisisoitto-
kunnan konstukvintetti.
su 21.12 klo 18 Kauneimmat jou-
lulaulut Juhlabändin säestyksellä 
Laajasalon kirkossa. Tomi Kujan-
suu, Jaani Vilkkilä.
Su 21.12. klo 16 Perheiden kau-
neimmat joululaulut Roihuvuo-
ren kirkossa. Timo Pekka Kaskinen, 
Hannele Filppula, Lapsi- ja nuoriso-
kuoro Sonórus. 
Su 21.12. klo 18 Kauneimmat jou-
lulaulut Roihuvuoren kirkossa. 
Anja Nurminen, Hannele Filppula, 
Katariina Kopsa, urut ja piano, Ka-
marikuoro Cantiamo. 

DIAKONIATYÖN  
AJANVARAUKSET  
JA VASTAANOTOT
Roihuvuoren kirkolla,  
Tulisuontie 2
- ajanvaraus soittamalla  
ma klo 11–12, p. 09-2340 5758 tai 
käymällä ti klo 9–10 paikanpäällä
Laajasalon kirkolla,  
Reposalmentie 13
- vastaanotto ma klo 9–11,  
p. 09-2340 5768
Viimeinen ajanvaraus 
ennen joulua
Laajasalo ma 8.12.
Roihuvuori ti 9.12.

JOULUPUU-KERÄYS
Haluatko antaa ja saada joulu-
mieltä? Laajasalon ja Roihuvuoren 
kirkoilla on ensimmäisenä advent-
tina, su 30.11. joulupuu, jonka ok-
silla on vähävaraisten perheiden 
joululahjatoiveita lapsille.

Toimi näin: Ota joulukortti puusta, 
osta korkeintaan 40 euron arvoi-
nen lahja. Paketoi lahja ja tuo se 
Laajasalon tai Roihuvuoren kirkon 
diakoniatoimistoon viimeistään 
12.12. mennessä.
Lahjat toimitetaan eteenpäin dia-
koniatyön kautta.

Kristillisen toipumisen päivä la 
24.1. klo 10.30–16.30 Laajaran-
nassa. Aihe: ”Matkalla valoon – 
kriisistä voi toipua”, alustaa pastori 
Ulla Halttunen, ryhmäkeskustelua. 
Osallistumismaksu 10 euroa, sisäl-
tää ruoan ja kahvin.
Ilmoittautuminen tammikuussa, 
seuraa Kirkko- ja kaupunki lehteä. 
Tiedustelut diakoniatyöntekijä 
Hannele Juvonen, p. 09-2340 5718.

+/-60 -ryhmän suunnitelmia
13.12. klo 10–16.30
Menneen Ajan Joulumarkkinat 
Lohjalla
- omatoimista ohjelmaa kirkossa ja 
markkinoilla
- ruokailu Ravintola Rantasipi 
Siuntion Kylpylässä
Vuonna 2015
- tammikuussa +/- 60 -ryhmän yh-
teistapaaminen
- helmikuussa operetti-/musikaali-
matka Tallinnaan
- maaliskuussa teatterimatka
- huhtikuussa Kivikirkkokierros 
Itä-Uudellamaalla
- 18.5. Peetelin lastenkodin matka
- 10.6. retki Vallisaareen
Tiedustelut Ritva Pykäläniemi, 
p. 050 5468 804
ritva.pykalaniemi@kolumbus.fi 

KAHVILAT
Roihuvuoressa
Maanantaisin klo 10–11 puurokah-
vila, diakoniatyöntekijä paikalla. 
Tiistaisin klo 12–14 Roihutupa-
kahvio, klo 12.30 päivärukous-
hetki kappelissa. Kahvilat tauolla 
22.12.2014–25.1.2015
Laajasalossa
Joulukuussa nautimme Marjo Hy-
värisen taidenäyttelystä: Marian 
symbolit.
Aulakahvio arkisin klo 10–14. Päi-
värukoushetki torstaisin klo 12., 
4.12. ehtoollinen. Kahvila joulutau-
olle 22.12.2014–7.1.2015.

LAAJASALON PIIRIEN 
ALKAMISAJAT:
Raamatturyhmät  
Laajasalon kirkolla;
Naisten raamattupiiri parittomilla 
viikoilla 14.1. keskiviikkona lähtien 

klo 18. Yhteyshenkilö Sari Ylinen 
p. 040 7465 669
Miesten raamattupiiri parillisilla vii-
koilla 20.1. tiistaina lähtien klo 18.
Yhteyshenkilö Jukka Annala  
p. 050 62022.

Kuorojen kevätkausi alkaa viikol-
la 3.
 
Perheiden raamattupiiri paritto-
milla viikoilla 16.1. perjantaina läh-
tien klo 18.30.
 
Lectio Divina raamatturyhmä 
kokoontuu parillisilla viikoilla maa-
nantaisin 19.1. lähtien klo 18. Lec-
tio Divina on raamattutyöskentely 
jossa lukeminen, hiljaisuus ja jaka-
minen vuorottelevat. Yhteyshenki-
lö Arja Vaulas p. 050 5968 858
 
Roihuvuoren kirkon lähetyspiiri
Lähetyspiiri joka toinen tiistai al-
kaen 13.1. klo 13 Lähetyspiiri tukee 
Suomen Lähetysseuran työtä.

Laajasalon kirkon lähetyspiirit
Lähetyspiiri joka toinen keskiviikko 
alkaen 14.1. klo 13 Lähetyspiiri tu-
kee Suomen Lähetysseuran työtä.
 
Radiolähetyspiiri keskiviikkoisin 
kuukauden ensimmäisenä kes-
kiviikkona 7.1. alkaen klo 13. Piiri 
tukee Medialähetysjärjestö Sanan-
saattajien työtä.

Roihuvuoren kirkko on kiinni 
remontin vuoksi 28.12.–18.1., 
kirkossa ja seurakuntasalissa ei ole 
tilaisuuksia 
 
Raamattuluennot Roihuvuoren 
kirkon seurakuntasalissa
to 22.1. klo 18.30 Yhteyttä etsimäs-
sä -luentosarja 1. Anja Nurmisen 
aiheena Lähetystyö avaa yhteyk-
siä. 
to 29.1. klo 18.30 Yhteyttä etsimäs-
sä -luentosarja 2. Minnamari He-
lasepän aiheena Kristuksen kirkko 
vai Hitlerin kirkko?
to 5.2. klo 18.30 Yhteyttä etsimäs-
sä -luentosarja 3. Juha Meriläisen 
aiheena Uutta maailmaa rakenta-
massa.

Adventtimyyjäiset Laajasalon kir-
kossa lauantaina 29.11. klo 11–14
Tarjolla mm. hirvikeittoa, käsitöitä, 
leivonnaisia, joulukortteja, arpajai-
set.

Lähetystyö, Chorus Marinus, 
nuoriso- ja lapsityö.
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Roihuvuoren kirkon 
remontti etenee
n Roihuvuoren kirkossa ja toi-
mistorakennuksessa on tehty 
korjaustöitä pitkin syksyä. Suu-
rimpana työnä on ollut kiinteis-
tön ilmanvaihdon uudistami-
nen. Korjaukset jatkuvat joulun 
jälkeen. Vanhat putkistot kaipaa-
vat korjausta, ja samalla voidaan 
tehdä muita korjaustöitä. Kirkko 
ja seurakuntasali ovat suljettuna 
ilmeisesti 27.12.2014–18.1.2015. 
Remontin aikana kirkossa ei jär-

jestetä messuja tai muuta toi-
mintaa.

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

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 €

Joulun 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

Sörnäisten rantatie 6, Hakaniemi, puh. 044 2013 093!
avoinna ma-pe 10-18, la 10-14

Siunattua Joulua ja  
Hyvää Uutta Vuotta 

!
t. Kristillisen kirjakaupan väki

Sörnäisten rantatie 6, Hakaniemi, puh. 044 2013 093
avoinna ma-pe 10-18, la 10-14

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

Jouluiset kimput, ruukkukukat 
ja jouluistutukset. Kranssit ym. 
koristeet. Joulu- ja lahjakortit 
sekä kukkalähetykset. 

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

Joulunakin lähelläsi
Roihuvuoren Kukka
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Béla Jakab on Obudan seurakunnan uusi kirkkoherra
Budapestissa sijaitseva Obudan seu-
rakunta sai uuden kirkkoherran, 
kun pastori Béla Jakab asettiin vir-
kaan lokakuun alussa. Mukana ystä-
vyysseurakunnan juhlassa olivat Ti-
mo-Pekka ja Anna-Mari Kaskinen.

Roihuvuoren seurakunnan pit-
kään hiljaista vaihetta eläneet ystä-
vyysseurakuntayhteydet inkeriläi-
sen Tyrön seurakunnan ja unkari-
laisen Obudan seurakunnan kans-
sa vierisivät uudelle tasolle Neuvos-
toliiton romahtamisen ja rautaesiri-
pun katoamisen myötä. Yhteys Un-
kariin oli syntynyt jo paljon aiem-
min, seurakuntamme toisen kirkko-
herran, Väinö Karhumäen henkilö-
kohtaisten kontaktien kautta. Kar-
humäki oli opiskellut teologiaa Un-
karissa 1930-luvulla. 

Seurakunnan lisäksi Karhumäen 
Unkari-kontakteista hyötyi aika-
naan merkittävästi myös alueemme 
musiikkielämä. Karhumäki oli puu-
hamiehenä mukana perustamassa 
Itä-Helsingin musiikkiopistoa, jo-
ka aloitti toimintansa Roihuvuoren 
kirkossa. Rautaesiripun ollessa vie-
lä tukevasti paikoillaan Karhumäki 
kuuli kerran jonkun puhuvan un-

karia Helsingissä. Unkarinkielen-
taitoisen miehenä hän meni teke-
mään tuttavuutta. Vieras oli viulisti 
Géza Szilvay. Syntyneen ystävyyden 
seurauksena musiikkiopisto sai sit-
temmin työntekijöikseen loistavat 
musiikkipedagogit, Géza ja Csaba 
Szilvayn ja yhteys Unkariin vahvis-
tui. Musiikkiopiston toimisto sijait-
si pitkään Roihuvuoren seurakunta-
toimistossa, oppitunteja pidettiin – 
ja edelleen pidetään – seurakunnan 
tiloissa.

Muuttuva yhteistyö
Itä-Euroopan vapautuminen viritti 
vilkkaiksi ystävyysseurakuntasuh-
teet budapestilaiseen Obudan seu-
rakuntaan. Matkoja on tehty suun-
taan ja toiseen 1990 luvulta alkaen 
useita. Seurakuntamme nuoret kä-
vivät Obudassa viime vuonna. Roi-
huvuoren seurakunta on myös tuke-
nut Obudan seurakuntaa taloudelli-
sesti. Nykyään Unkari on Eu:n jäsen 
ja vaikka maan talous rämpii tällä 
hetkellä vaikeuksissa, ulkopuolisen 
tuen tarve on Obudassa vähentynyt. 
Mutta ystävyysseurakuntayhteydel-
le on edelleen tilausta. 

Kesäkuussa Obudan seurakun-
nan pitkäaikainen kirkkoherra Bá-
lintné Varsányi Vilma jäi eläkkeel-
le ja Transsilvaniasta kotoisin ole-
va uusi kirkkoherra Béla Jakab ase-
tettiin virkaan lokakuun alussa. 
Osallistuimme hänen virkaanaset-
tajaisiinsa, jota vietettiin lauantai-
na 4.10. – lauantaina jotta mahdol-
lisimman moni Béla Jakabin kollega 
pääsi osallistumaan juhlaan. Paikal-
la olikin lähes kolmekymmentä pap-
pia, lähinnä luterilaisia, mutta myös 
roomalaiskatolinen isä ja metodisti-
kirkon pastori.

Obudan seurakunta on monel-
la mittarilla mitaten ottanut suuria 
harppauksia eteenpäin viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Seurakunnan kirkkorakennuksen ja 
siihen liittyvät asuin-, kokous- ja toi-
mistotilat olivat erinomaisessa kun-
nossa. Ystävyysseurakuntatyötä on 
hyvä jatkaa ja seurakuntavierailu-
ja voidaan edelleen tehdä suuntaan 
ja toiseen. Unkarissa eletään tällä 
hetkellä yhteiskunnallisesti sellais-
ta vaihetta, että yhteyden pito ulko-
maailmaan on tarpeellista.

Timo Pekka Kaskinen

Luottamushenkilön tehtävä vaatii pitkäjänteisyyttä
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käaikainen vastuunkantaja Kau-
ko Nyroos muutti Helsinkiin 
vuonna 1956. Kun Roihuvuoren 
seurakunta perustettiin vuonna 
1965, hänestä tuli sen ensimmäi-
sen seurakuntaneuvoston jäsen. 
Samalla hänet valittiin yhteiseen 
kirkkovaltuustoon. Varsinaisia 
vaaleja ei ollut vaan jäsenet valit-
tiin jumalanpalveluksen jälkeen 
pidetyssä kirkonkokouksessa. Ju-
malanpalvelukset vietettiin kou-
lun yläkerrassa.

Suunnitelmat Roihuvuoren kirkon 
rakentamisesta olivat tuolloin jo 
olemassa, mutta rakentaminen vii-
västyi kaavoituksen vuoksi. Seura-
kunnan ensimmäinen kirkko oli-
kin pieni Tammisalon kirkko, jonka 
piispa Aarre Lauha vihki käyttöön 
vuonna 1966.

Pian sen jälkeen alkoi Roihuvuo-
ren kirkon rakentaminen. Seuraa-
vat seurakuntavaalit järjestettiin jo 
lippuäänestyksellä. Silloin Kauko 
Nyroos ei itse työkiireiden vuoksi 
asettunut ehdolle, mutta valituksi 
tuli hänen puolisonsa. Sen jälkeen 
Kauko Nyroos on ollut luottamus-
henkilönä Roihuvuoren seurakun-
nassa.

Laajasaloon oma kirkko
Vuonna 1970 koitti odotettu juh-
lapäivä: Roihuvuoren kirkko vihit-
tiin käyttöön. Mutta vaikka seura-
kunnalla oli jo kaksi kirkkoa, nä-
mä eivät riittäneet kasvavan seu-
rakunnan  tarpeisiin. Laajasaloon 
alettiin kaivata omaa kirkkoa. Seu-
rakunnan tilaisuuksia järjestettiin 
aluksi pienessä Jollaksen kappelis-
sa. Seuraava kokoontumispaikka 
oli Yliskylässä sijaitsevan liikera-
kennuksen toiseen kerrokseen ra-
kennettu Yläsali, jossa alettiin viet-

tää jumalanpalveluksia. Saliin joh-
tava portaikko oli vaikeakulkuinen, 
ja toive omasta kirkosta eli vahva-
na. Uudelle kirkolle oli jo varattu 
oma tontti.1980-luvun alussa jär-
jestettiin arkkitehtikilpailu Laa-
jasalon kirkkoa varten. Yhteinen 
kirkkovaltuusto hyväksyi vuon-
na 1984 yksimielisesti ehdotuksen 
Elävä vesi.

Hanke pitkittyy
Kirkkoa ei kuitenkaan tuolloin pääs-
ty vielä rakentamaan. sillä seura-
kuntayhtymässä oli vireillä muita-
kin hankkeita, lisäksi verotuloissa 
oli huomattavaa laskua. Vaikka yh-
tymän taloudellinen tilanne pikku-
hiljaa koheni, Laajasalon kirkkohan-
ke tuntui vain polkevan paikoillaan.

– Ehkä hieman pettyneenä kirk-
kohankkeen siirtymisestä olin aja-
tellut jäädä pois vuoden 1998 seu-
rakuntavaaleista. Tapasin samana 
syksynä eläkkeellä olevan kirkko-
herra Väinö Karhumäen, jolle ker-
roin aikomuksestani. Karhumä-
ki vetosi minuun, että vielä jatkai-
sin. Hän uskoi, että voisin vaikut-
taa kirkkohankkeen edistymiseen.

Väinö Karhumäki toivoi har-
taasti saavansa vielä nähdä Laaja-
salossa oman kirkon. Hänen veto-
ava puheensa sai Kauko Nyroosin 
asettumaan vielä ehdolle. Hän tu-
li valituksi niin seurakuntaneuvos-
toon, yhteiseen kirkkovaltuustoon 
kuin yhteiseen kirkkoneuvostoon.

Unelmista totta
Kauko Nyroos ei aikaillut Jo ensim-
mäisessä yhteisen kirkkoneuvoston 
kokouksessa hän teki aloitteen in-
vestointitoimikunnan asettamises-
ta. Toimikunnan tulisi tehdä esi-
tys hankkeiden toteuttamisjärjes-
tyksestä. Aloite hyväksyttiin, ja uu-
si toimikunta tutustui tarkoin jokai-

seen vireillä olevaan rakennushank-
keeseen. Väliraportissaan toimi-
kunta esitti yksimielisesti, että Laa-
jasalon kirkkohanke toteutettaisiin.

– Kun uusia hankkeita otettiin 
listalle, esitin aina merkittäväk-
si pöytäkirjaan, että tämä ei sivuu-
ta aikaisemmin hyväksyttyjä hank-
keita, Kauko Nyroos kertoo.

Yhteinen kirkkoneuvosto ja val-
tuusto hyväksyivät toimikunnan 
esitykset.

– Silloin olin varma, että Laa-
jasaloon saataisiin vihdoinkin oma 
kirkko.

Hankkeesta järjestettiin taas 
arkkitehtikilpailu. Kauko Nyroos 
nimitettiin palkintolautakunnan 
puheenjohtajaksi. Voittajaehdotus 
valittiin keväällä 2000 ja peruskivi 
muurattiin 2.9 2002.

– Erityisesti mieleeni jäi Väinö 
Karhumäen läsnäolo ja hänen tyyty-
väisyytensä, Kauko Nyroos muistaa.

Laajasalon kirkko vihittiin käyt-
töön ensimmäisenä adventtisun-
nuntaina 2003.

– Koin tuon tilaisuuden yhdek-
si merkittävimmistä luottamushen-
kilöurani aikana. Olen iloinen, et-
tä Laajasalon kirkko on yksi eniten 
käytetyistä kirkoista Helsingissä.

Seurakuntavaaliehdokkaaksi ei 
Kauko Nyroos enää tänä syksynä 
asettunut. Seurakunta on edelleen 
hänelle rakas. Hän käy Tammisalon 
kirkossa miestenpiirissä ja osallistuu 
jumalanpalveluksiin Roihuvuoren 
kirkossa, joka sijaitsee lähellä hänen 
Marjaniemessä sijaitsevaa kotiaan. 

Roihuvuoren seurakunta kiittää 
pitkäaikaista luottamushenkilöä 

ja toivottaa siunausta 
 tuleville vuosille.

Anna-Mari ja 
 Timo Pekka Kaskinen

Kauko Nyroosin pitkän luottamushenkilökauden kohokohta oli Laajasalaon kirkon 
vihkimisjuhla vuonna 2003.

Obudan seurakunnan uusi kirkkoherra Béla Jakab vierellään seurakunnan toinen 
pastori Agod Anett.
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