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Reformaation merkkivuosi on alkanut
EnkELi taivaan lausui näin, alkaa reformaattori 
Martti Lutherin kirjoittama jouluvirsi. Sama Luther 
nousi kirkon harjoittamaa anekauppaa vastustaan 
julkaisemalla 95 teesiään Saksan Wittenbergissä. 
Lutherin vaatimus epäkohtien poistamisesta ja kirkon 
uudistumisesta käynnisti uskonpuhdistuksena eli re-
formaationa tunnetun tapahtumasarjan 31. lokakuu-
ta 1517.  Uskonpuhdistuksen merkkivuoden vietto on 
nyt alkanut ja juhlinta huipentuu ensi vuoden loka-
kuussa.

Luther vaati kirkon elämän ja uskon uudistamista ve-
toamalla Raamattuun. Lutherin suuri löytö oli Jumalan 
armo Kristuksessa. Hän oivalsi erityisesti apostoli Paa-
valin kirjoitusten pohjalta, kuinka ihminen ei voi mil-
lään teoilla tehdä itsestään Jumalalle kelpaavaa.  Jee-
sus Kristus on ristinkuolemallaan ja ylösnousemisel-
laan avannut tien Jumalan luo. Ihmiseltä kysytään vain 
uskoa, sillä yhteyden perusta on Jumalan armossa.

REfoRMaation vaikutuksEt koskettivat myös 
taiteita, tieteitä, esivaltaa ja tavallisten ihmisten joka-
päiväistä elämää. Luther oli musiikkimies ja laati koko 
joukon kansankielisiä lauluja. Virret, kuten uskonpuh-
distuksen ”tunnuslauluksi” noussut Jumala ompi lin-
namme, levisivät seurakuntiin ja juurruttivat uskon sa-
laisuutta ihmisten mieliin. 

Raamatun aseman ja henkilökohtaisen uskon koros-
tamisesta seurasi vaatimus saattaa Pyhä kirja kansan 
ulottuville. Kielimiehenä Luther käänsi Raamatun alku-
kieliltä saksaksi ja tuli samalla luoneeksi saksan kirja-
kielen perustan. Lutherin oppilas Mikael agricola teki 
saman palveluksen suomalaisille. 

Uskonpuhdistuksen perusajatukset ja lukutaito vah-
vistivat tavallisen kansan itsetuntoa ja valmistivat 
maaperää tasa-arvolle ja demokraattiselle yhteiskunta-
järjestykselle. Uskonpuhdistus kannusti ihmisiä myös 
rehellisyyteen ja uutteruuteen.

uskonpuhdistus ajoi kristittyjä erilleen 500 vuot-
ta sitten, mutta nyt merkkivuotta vietetään yhdessä 
ekumeeniselta pohjalta. Näkyvänä merkkinä kristit-
tyjen välisestä uudesta yhteydestä paavi franciscus 
saapui lokakuun lopussa Ruotsin Lundiin osallistuak-
seen ensimmäistä kertaa yhdessä luterilaisten kanssa 
reformaation alkua juhlistavaan merkkipäivään.

Vaikka kristittyjen välinen yhteys on ollut käytännös-
sä laajaa ruohonjuuritasolla jo kauan, paavin vierailul-
la oli tärkeä symbolinen merkitys. Näkyvä yhteys on tär-
keä, sillä Jeesuksen sanojen mukaan hänen seuraajien-
sa tunnusmerkkinä on ennen muuta keskinäinen rak-
kaus. Ilman toinen toistensa kunnioittamista kristittyjen 
on vaikea antaa vahvaa todistusta Jeesuksesta ja toi-

mia maailmassa Jumalan kunniaksi. Vain yhdessä voi-
daan uskottavasti laulaa Lutherin jouluvirttä:
Nyt Jumalalle kunnia,
kun antoi ainoon Poikansa.
Siit enkelitkin riemuiten
veisaavat hälle kiitoksen.

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja
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kustantaja:

Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale, 
niin että sinne, missä on vihaa, 
toisin rakkauden, 
missä loukkausta, toisin anteeksiannon, 
missä epäsopua, toisin yksimielisyyden, 
missä erehdystä, osoittaisin totuuden, 
missä epäilystä, auttaisin uskoon, 
missä epätoivoa, nostaisin luottamukseen, 
missä pimeyttä, loisin sinun valoasi, 
missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen. 
 
Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon 
etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita, 
hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia, 
pyytää rakkautta kuin rakastaa muita, 
 
sillä antaessaan saa, 
kadottaessaan löytää, 
unohtaessaan saa anteeksi,  
kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.

fransiskus 
assisilaisen 
rukous

Tuom
as Aro

Syyrian rauhan puolesta järjestetyssä mielenosoituksessa muodostettiin rauhanmerkki Tuomiokirkon portaille YK-päivänä 24.10.2016. Päivä oli myös 
rukouksen, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun päivä. Luterilaiset kirkot Suomessa ja maailmalla soittivat saattokelloja sodan Aleppon uhreille 
kymmenen päivän ajan 24.10. asti. Tuona päivänä monissa kirkoissa järjestettiin rukoushetkiä rauhan puolesta, niin myös Roihuvuoren kirkossa, jossa 
luettiin muun muassa Fransiskus Assisilaisen rukous.
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Studio Tapio

Vuorovesi

kutsu elämän- 
mittaiseen dialogiin
Varhaisnuorena taaplasin 
Raamattua, en ymmärtä-
nyt siitä paljon. 15-vuoti-
aana sattui käteeni Victor 
Hugon Kurjat ja äkkiä oi-
valsin, mistä Uudessa tes-
tamentissa puhuttiin. 

Kirjan päähenkilö vastavapautet-
tu vanki Jean Valjean pääsi piispan 
hoteisiin, kun entistä rikollista ei 
huolittu muualle. Kiitokseksi hän 
kähvelsi talon hopeat. Mies narah-
ti poliisille, mutta piispa väitti an-
taneensa hopeat lahjaksi. Vielä hän 
työnsi hopeiset kynttilänjalat ros-
mon säkkiin: ”Unohdit nämä.” 

Armo on vertaisuutta
Siitä alkoi Jean Valjeanin toi-
puminen. Leivän anastaminen 
nälkäiselle perheelle oli vienyt hä-
net vuosiksi pakkotyöhön ja hänes-
tä oli tullut se, minä häntä oli pidet-
ty, rikollinen. Pienellä eleellä piispa 
tarjosi entiselle vangille uskon, toi-
von ja armon. Lyhyesti, arvon. Jean 
Valjean sai arvonsa takaisin, vertai-
suuden.

Kirja vaikutti kypsymättömään 
mieleeni niin, että aloin hotkia kir-
jallisuutta. Fjodor Dostojevski pu-
hui mielestäni samasta Jumalasta 
kuin Hugo, samoin Mika Waltari 
ja Quo Vadiksen kirjoittaja Henryk 
Sienkiewicz, jopa pähkähullu Niko-
lai Gogol! 

Olin innoittunut, olin liikutet-
tu, olin löytänyt jotakin. Ulkoises-
ti en tehnyt mitään, sisälleni kas-
voi kaupunki. Paljon myöhemmin 
ymmärsin sen olleen kutsu tai kut-
sumus, johon olin intuitiivisesti 
vastannut koko nuoruuden vim-
mallani.

Elämänmittainen  
dialogi

Kutsu on iso pieni sana. Se on jokin, 
mikä tipahtaa postiluukusta ja ke-
hottaa osallistumaan siihen, tähän 
tai tuohon. Samalla se on jotakin, 

Ulkoisesti en tehnyt 
mitään, sisälleni  
kasvoi kaupunki.

joka tuivertaa sydänalassa vaativa-
na, dynaamisena ja inspiroivana. 

Se on enemmän kuin kutsu tai 
kutsumus, se on elämänmittainen 
dialogi. Uskon ja järjen kiirastuli, 
veitsenterällä liukastelua, lepoa ja 
leikkiä ja työtä, syvää tyyntä vettä. 
Se on persoonallinen suhde, Juma-
lan palvelemista parhaimmillaan. 

Miten sitten Jumala palvelee ih-
mistä? Outo kysymys. Asia on vä-
hän sama kuin erittelisin, mitä an-
nan puolisolleni ja mitä saan vasti-

neeksi sen sijaan, että vain heittäy-
tyisin johonkin, mistä en etukäteen 
tiedä pelastaako vai tuhoaako se mi-
nut. Vapaaehtoinen rakkaus on riski, 
muunlaista rakkautta ei ole: kukaan 
ei rakasta velvollisuudesta, edes Ju-
malaa. Sen vuoksi palvelemista ei 
voi suorittaa, sen luonne on toinen.

Jumala murtautuu 
omaan ja toisten  
pimeyteen

Mielestäni Hengen symbolit, tuli, 
vesi ja kyyhky, viestivät jotakin Ju-
malan palveluksesta ihmiselle: va-
pautta, liikettä, intensiteettiä. Tun-
keutumista rationaaliseen mieleen, 
murtautumista omaan ja toisten 
pimeyteen, valkoisia siiveniskuja 
kun kaikki muu on vaiti. 

Misku Välimäki

Pixabay

punainen sulka -konsertti Roihuvuoressa 
ehkäisee nuorten syrjäytymistä 

Suomessa on yli 50 000 nuorta yh-
teiskunnan ulkopuolella, ja jouk-
ko kasvaa koko ajan. Nämä nuo-
ret eivät ole työssä tai opiskele, ei-
kä heillä ole siteitä yhteiskuntaan. 
Nuorten syrjäytymisen estäminen 
on ihmisarvokysymys, ja sillä on 
myös taloudellista merkitystä. 

Vuoden 2016–2017 Punainen 
Sulka -keräyksen tuotto käytetään 
suomalaisten nuorten syrjäyty-
misen ehkäisemiseen. Keräyksen 
suojelija on  Suomen tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö.

Punaisen Sulan valtakunnalli-
nen keräystavoite on viisi miljoo-
na euroa. Roihuvuoren Lions Club 

kantaa kortensa kekoon järjestä-
mällä hyväntekeväisyyskonsertin 
Roihuvuoren kirkossa 29. tammi-
kuuta 2017 klo 17. 

Kirkossa kuullaan Espoon Pu-
hallinorkesteria, jota johtaa Okko 
Kivikataja. Ohjelman hinta on 18 
euroa, ja se sisältää väliaikatarjoi-
lun. Ennakkovaraukset Erkki Pih-
koluomalle osoitteeseen erkkipih-
koluoma@welho.com.

Toivomme, että paikalle saa-
puu runsaslukuinen yleisö tuke-
maan hyvää hanketta.

Erkki Pihkoluoma
Espoon Puhallinorkesteri

koko perheen retki
Vivamon jouluvaellukselle 
lauantaina 10.12.

Tule kokemaan ensimmäisen joulun 
ihmeet Vivamon Raamattukylän 
elämyksellisellä jouluvaelluksella.

Lähtö Laajasalon kirkolta klo 
14, Tammisalon kirkolta noin 
klo 14.10 ja Roihuvuoren kirkol-
ta noin klo 14.15, paluu samoihin 
paikkoihin noin klo 20. 

Esitys alkaa klo 16 ja kestää 
noin tunnin. Hinta: 20 € aikui-
nen, 10 € lapsi. Perheliput: 2 ai-
kuista ja 1–3 lasta yht. 50 € tai 1 
aikuinen ja 1–3 lasta yht. 30 €. 
Hinta sisältää bussimatkan, pää-
sylipun ja joulupuuroaterian.

Pukeuduthan lämpimästi, jou-
luvaellus tapahtuu ulkona.

Ilmoittautuminen verkossa pe 
2.12. mennessä: www.roihuvuo-
renseurakunta.fi.

Tiedustelut seurakuntasihtee-
ri Jouni Maijaselta, jouni.maija-
nen@evl.fi, p. 09 2340 5730.

Jouluvaellus 
Ihmeellinen ilo

Ohjaus, Matias Nyman
Käsikirjoitus, Anna-Mari Kaski-
nen
Sävellykset, Tommi Kalenius
Koreografiat, Sari Perttu
Musiikin johto, Rosa Nyman

itsenäisyyspäivän 
juhlamessu
Laajasalon kirkolla ti 6.12. klo 12 
Arja Vaulas, Kari Laaksonen, Jaani Vilkkilä, Päivi Niva-Vilkko. 
Miesyhtye. Juhlakahvit.  
Klo 13.30 Itsenäisyysjuhla, järj. Laajasalo-Degerö Seura, 
Roihuvuoren srk ja Laajasalon Martat.

Laulamme suomelle! 
Laajasalon kirkossa  
ke 7.12. klo 18–19 
Suomen sadan  
vuoden juhlinnan 
avaukseksi Variksen lau-
lukoulu laulaa ja  
laulattaa. Tule koke-
maan laulun mahti!
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kuntien ja Kotimaanavun yhteis-
työprojekti. Yhteistyön hedelminä 
on julkaistu ensimmäiset helsin-
kiläiset lähikeräyskohteet. Tähän 
mennessä on esimerkiksi hankit-

Uusi keino auttaa, osallistua ja vai-
kuttaa lähialueilla ovat Kotimaan- 
avun ”lähikeräykset”. Lähikeräyk-
set tukevat köyhyydestä kärsiviä ja 
katastrofien uhreja Suomessa syn-
typerään, uskontoon tai poliitti-
seen vakaumukseen katsomatta. 
Keräykset laaditaan ja apu toimite-
taan perille seurakuntien diakonia-
työn kautta.

Mikä Kotimaanapu? 
Kotimaanapu on kristillistä lähim-
mäisenrakkautta toteuttava hyvän-
tekeväisyystoimija. Se on kiinteäs-
sä yhteistyössä Suurella Sydämellä - 

kotimaanavun lähikeräykset: 

uusi tapa lievittää hätää lähellä

Keräysten etenemistä 
voi seurata verkossa.

Seurakuntien vapaaehtoistyö on perinteisesti tarkoittanut oman osaamisen ja ajan antamista yhteiseksi hyödyksi. Moni löytääkin näin 
yhteisön, johon kuulua ja mielekkään tavan tehdä hyvää. Vaan entä jos ajan antaminen ei ole mahdollista tai tunnu omalta, tai jos tekisi 
mielellään muutakin?

vapaaehtoisverkoston kanssa, jon-
ka kautta voi ilmoittautua sopival-
ta tuntuvaan vapaaehtoistehtävään 
tai pyytää itselleen apua. 

Kotimaanapu keskittyy varain-
hankintaan sekä lahjoitusten koor-
dinointiin yhteistyössä seurakun-
tien kanssa. 

Pyykkikone eläkeläiselle 
ja silmälasit  
yksinhuoltajalle

Syyskuun 2016 alussa starttasi 
kymmenkuukautinen Itä-Helsin-
gin evankelisluterilaisten seura-

tu pyykinpesukone velkaantuneel-
le eläkeläiselle ja silmälasit yksin-
huoltajaäidille. 

Kuka tahansa voi lahjoittaa 
verkkopankkitunnusten avulla ja 
seurata verkossa keräysten etene-
mistä. Joulunaikaan etenkin lap-
siperheissä taloudellinen huoli ko-
rostuu, mutta hätä ei lopu pyhien 
päättyessä – lähikeräykset jatkuvat 
ympäri vuoden. 

Keräyskohteet verkossa
Kotimaanapua ja Suurella Sydä-
mellä -toimintaa hallinnoi Kirkko-
palvelut ry, joka on evankelisluteri-

laisten seurakuntien ja kristillisten 
yhteisöjen yleishyödyllinen, valta-
kunnallinen yhteistyö- ja palvelu-
järjestö.

Ajankohtaiset keräyskohteet 
löytyvät osoitteesta www.kotimaa-
napu.fi

Lisätietoja projektista ja lähi-
keräyksistä saa projektityöntekijä 
Leena Nygårdilta, leena.nygard@
evl.fi, p. 050 409 0651.

Leena Nygård 
 ja kotimaanapu.fi

Rakenna joulupuu 
-keräys 2016
Roihuvuoren seurakunnassa

n Tänä jouluna  voit ilahduttaa 
alueen vähävaraisten perheiden 
lapsia tai yksinasuvia vanhuksia.
Ensimmäisenä adventti-
na 27.11. Roihuvuoren ja 

Laajasalon kirkoilla on ”joulupuu”. 
Puusta voit ottaa kortin joko  lap-
sen tai  vanhuksen joulumuista-

mista varten. Kortti  sisältää tar-
kemmat ohjeet.  

pääkaupunkiseudun 
seurakuntalehdet yhdistyvät
Pääkaupunkiseudun seurakunnat julkaisevat ensi vuoden 
alusta yhteistä mediaa, kun Helsingin Kirkko ja kaupunki, 
Espoon Esse ja Vantaan Lauri yhdistyvät. Uuden yhteisen 
median nimeksi tulee Kirkko ja kaupunki. Lehti ilmestyy 
kerran kahdessa viikossa.

Kirkko ja kaupunki -nimen alla il-
mestyy jatkossa yhteinen verkko-
media ja paperilehti, jossa on yh-
teisen aineiston lisäksi vahvat kau-
punkikohtaiset osiot. Lehti alkaa 
ja päättyy paikallisella aineistol-
la. Saman toimituksen yhteydes-
sä toimii myös suosittu Jouluradio.

Paperilehden yhteislevikki on 
noin 350 000. Puolitoista vuotta 
toiminut verkkomedia Valomerk-
kikin alkaa toimia Kirkko ja kau-
punki -brändillä. 

Päätoimittajaksi  
Jaakko Heinimäki
Kirjailija Jaakko Heinimäki aloit-
taa uudistuvan Kirkko ja kaupun-
ki -lehden päätoimittajana vuoden 
2017 alussa. Hän on tehnyt pitkän 
tietokirjailijan uran. Heinimäki on 
aiemmin toiminut myös viestintä-
päällikkönä, toimittajana ja pap-
pina.

– Kirkollista kärkeä ei tarvit-
se yhtään häpeillä, vaan sen kans-
sa mennään innolla eteenpäin. Sa-

malla median pitää olla myös hä-
peämättömän kaupunkilainen, 
Heinimäki totesi lokakuussa Valo-
merkin haastattelussa.

Uusi lehti ilmestyy  
harvemmin – seurakuntien 
viikkoilmoitukset vähenevät
Uusi Kirkko ja kaupunki ilmestyy 
vain joka toinen viikko, ja seura-
kuntien viikkoilmoituksille on ai-
empaa vähemmän tilaa. Viikko- 
ilmoitukset ovat jatkossa rovasti-
kunnittain, eivät aakkosjärjestyk-
sessä seurakunnittain. Roihvuoren 
seurakunnan ilmoitukset ovat sa-
malla sivulla muiden Itä-Helsingin 
seurakuntien kanssa. 

Seurakunnan toiminnasta ei ole 
mahdollista enää ilmoittaa entises-
sä laajuudessa vaan tiedot löytyvät 
ensisijaisesti seurakunnan verkko-
sivuilta www.roihuvuorenseura-
kunta.fi sekä Kiikarin Heittonuot-
ta-palstalta.

Misku Välimäki

Raha-asiain 
neuvontaa
Mitä minun pitäisi tehdä  
oman talouteni kanssa? 

Pelottaako laskujen  
avaaminen? 

Mietitkö rahojen riittämistä 
kuukaudesta toiseen? 

Kuinka selviän veloistani? 

Älä enää mieti yksin.

Voit keskustella ja saada 
neuvoja omaan talouteesi 
liittyvistä kysymyksistä 
vapaaehtoisilta raha-
asiain neuvojilta. 
Vapaaehtoiset, koulutetut 
neuvojat ovat tavattavissa 
Matteuksenkirkolla 
Itäkeskuksessa. He selvittävät 
kanssasi talouteesi liittyviä 
asioita luottamuksellisesti.

Ota rohkeasti yhteyttä 
oman asuinalueesi 
diakoniatyöntekijään 
tapaamisen sopimiseksi.

Neuvontaa on tarjolla kaikille 
Itä-Helsingin (Herttoniemi, 
Mikael, Roihuvuori, Vartiokylä 
ja Vuosaari) seurakuntien 
alueilla asuville. Sinun ei 
tarvitse kuulua seurakuntaan 
neuvontaa saadaksesi.
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Laajasalon Martat ry  
viettää tänä syksynä  
toimintansa 40-vuotis- 
juhlaa. Toiminta alkoi  
syksyllä 1976, kun 31  
laajasalolaista naista  
kokoontui perustamaan 
yhdistystä. Nyt sen jäsen-
määrä on vakiintunut  
70 paikkeille ja puheen-
johtajana on Marjatta 
Lauronen. Yhdistys toi-
mii maan kattavan, lähes 
120-vuotiaan marttajär-
jestön arvojen ja kolmi-
vuotisteemojen pohjalta.

Yhdistyksen kokoontumispaikka 
on nykyisin Laajasalon kirkko, ja 
Roihuvuoren seurakunta on mart-
tojen tärkeä yhteistyökumppani. 
Vastavuoroisesti martat toimivat 
vapaaehtoisina monissa kirkon ti-
laisuuksissa ja tapahtumissa, esi-
merkiksi kahvittajina juhlissa. 

Yhteistyökumppaneita ovat li-
säksi kirjasto, päiväkodit, koulut, 
Laajasalo-Degerö Seura ja Suomen 
Punaisen Ristin paikallisosasto. 
Toimintaa on myös muiden Hel-
singin alueen marttayhdistysten 
kanssa.

Jokasyksyiset myyjäiset ja keväi-
sin Kierrätyskeskuksen kanssa jär-
jestetyt tarpeettomien tavaroiden 
keräykset ovat olleet suosittuja ta-
pahtumia laajasalolaisten keskuu-
dessa. Yhdistys tukee erilaisia hy-
väntekeväisyysprojekteja ja Mart-
taliiton kansainvälisiä hankkeita.

Alussa autettiin  
laajasalolaisia koteja

Perustajajäsen Maila Kokkonen 
on edelleen toiminnassa mukana. 
Kokkonen kertoo, että yksi mart-
tojen tavoitteista alkuaikoina oli lä-
hestyä ja auttaa laajasalolaisia kote-
ja. Toiminta keskittyi lähinnä käy-
tännön taitojen jakamiseen ja opet-

tamiseen. Martat ovat alusta alkaen 
olleet nimenomaan kotitalous- 
neuvontajärjestö.

Maila Kokkonen pitää tärkeänä 
sitä, että marttayhdistys on voinut 
vaikuttaa Laajasalon asioihin. Hän 
on saanut martoissa uusia ystäviä ja 
oppinut sosiaalisia taitoja toimies-
saan yhdistyksen puheenjohtaja-
nakin. Kokkonen toivoo, että myös 
nykyiset laajasalolaiset nuoret nai-
set tulisivat mukaan marttoihin ja 
vaikuttaisivat Laajasalon kasvaessa 
sekä vanhoja että uusia laajasalolai-
sia yhdistävänä voimana.

Martat  
arvostavat käsityötä

Mirja Jaakkolalla on marttakoke-
musta jo 50 vuotta. Aluksi hän toi-

mi Myllypuron Martoissa, joihin 
hän hakeutui tutustuakseen alueen 
ihmisiin. Jaakkola kertoo saaneen-
sa nuorena perheenemäntänä pal-
jon tietoa ja jopa lapsenhoitoapua 
marttojen kautta. 

Laajasalon Martoissa hän on toi-
minut yhdistyksen perustamisesta 
alkaen ja toiminta on hänen mieles-
tään ollut mukavaa. Erityisesti hän 
pitää käsitöistä ja toivoisi käsityön 
arvostuksen näkyvän yhdistyksen 
ohjelmissa nykyistä enemmän.

Ilo tehdä  
konkreettista hyvää

Helena Airaksinen liittyi yhdistyk-
sen jäseneksi vajaa kolme vuotta sit-
ten ja edustaa Laajasalon Marttojen 
nuorempaa polvea. Hän on aktiivi-

nen yhdistyksessä ja iloitsee erityi-
sesti siitä, että on voinut toiminnan 
ja tapahtumien myötä tehdä konk-
reettisesti hyvää. 

Airaksinen kertoo tutustu-
neensa uusiin mukaviin ihmisiin, 
saaneensa monia vinkkejä ja pal-
jon tietoa myös marttojen toimin-
nasta. Hän painottaa, miten mer-
kittävää on, että laajasalolaiset te-
kevät yhdessä hyvää. Helena Ai-
raksinen toivoo yhdistyksen nuor-
ten jäsenten aktivoituvan ja tule-
van toimintaan mukaan.  

Elämä on parasta  
itse tehtynä

Martat pitävät omasta virkistäy-
tymisestään huolta osallistumal-
la kulttuuritapahtumiin, matkai-

lemalla tai järjestämällä juhlia. 
Myös koulutusta järjestetään ja 
siihen kannustetaan.

Marttaliitto on valinnut vuon-
na 2017 alkavan kolmivuotiskau-
den teemaksi ”Elämä on parasta it-
se tehtynä”. Se kannustakoon meitä 
Laajasalon marttojakin jatkamaan 
toimintaa yhteiseksi parhaaksi yk-
silöitä unohtamatta.

Eeva Uusi-Rauva 
 ja Tuula Santala

Marttatoimintaa 
Laajasalossa jo 40 vuotta

Martat ovat alusta 
alkaen olleet nimen-
omaan kotitalous- 
neuvontajärjestö.

M
arko Anttila

Kuvassa Laajasalon Marttojen perus-
tajajäsen Maila Kokkonen (vas.), mar-
tat Mirja Jaakkola ja Helena Airaksinen 
sekä yhdistyksen puheenjohtaja Mar-
jatta Lauronen.

Roihuvuoren seurakunta teki vuoden 2016 
Yhteisvastuukeräyksen Helsingin korkeimman tuloksen, 

24 251,47 €.
Keräyksellä tuetaan työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
Suomessa ja Ugandassa. Kotimaassa panostetaan partiotoimintaan 
ja Ugandassa nuorten ammattikoulutukseen ja toimeentuloon. 

Yhteisvastuukeräyspäällikkö Kari Laaksonen kiittää yhteisvastuu- 
työryhmää ja kaikkia keräykseen osallistuneita! 

Perinteinen yhteisvastuutapahtuma kaikenikäisille

Euron päivä 
lauantaina 11.2. klo 11–15 Laajasalon kirkolla 
Monenlaista mukavaa tekemistä ja syötävää,  
kilpailuja ja arpajaisia hyvään tarkoitukseen.

Tervetuloa!
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Metsäasiantuntijan mieli 
rauhoittuu metsässä ja messussa
Laajasalolainen Eero Mikkola, 52, tuntee Suomen metsät. Ja huolehtii työkseen siitä, että muutkin 

tuntevat. Hän välittää Luonnonvarakeskuksen tuottamaa tutkimustietoa ja asiantuntijuutta asiakkaille, 

jotka haluavat siirtyä luonnon kestävämpään käyttöön esimerkiksi yritystoiminnassaan. Vapaa-ajallaan 

Mikkola rentoutuu omalla metsätilallaan raivaushommissa tai kesällä järvellä vesisukset jalassa tai 

surffilauta alla.

Eero Mikkola ei ensin ollut met-
säihminen. Lukion jälkeen hän 
tarttui oikeustieteellisen pääsykoe- 
kirjoihin, mutta jätti ne pian kes-
ken. Juristisuunnitelmien tilalle tu-
li meriupseerikoulutus.

– Heti alokasaikana tajusin, että 
se homma ei ollut mua varten. Kun 
olin armeijasta lomilla, näin kave-
rin pöydällä maa- ja metsätalous-
tieteellisen opinto-oppaan, siitä se 
lähti, Mikkola muistelee.

Kesät suvun metsätilalla
Aivan pystymetsästä ei Mikkola 
kuitenkaan alalle hakeutunut.

–  Äidin suvulla on metsätila. 
Siellä vietin lapsuuden kesät.

Nykyisin Mikkolalla on oma 
metsätila yhdessä siskonsa kanssa. 
Muutaman kerran vuodessa hän 
matkustaa kolmensadan kilomet-
rin päähän tilalle metsätöihin poi-
kansa Tobiaksen, siskon pojan tai 
hyvän ystävänsä kanssa. 

18-vuotias Tobias on lapsista ai-
noa, joka asuu vielä kotona. Tyttä-
ret Ella ja Aliisa asuvat omillaan.

–  Raivaushommia tehdään ko-
ko päivä, se rentouttaa. Parasta on, 
kun näkee konkreettisesti kätten-
sä työn. Illalla lämmitämme sau-
nan. Sen jälkeen ei unta tarvitse 
odotella.

Eero Mikkola nauttii myös kul-
jeskelusta metsässä. Silloin hän 
tarkkailee mitä metsässä tapah-
tuu ja miten se voi. Marjastus- tai 
sieni-ihmiseksi hän ei kuitenkaan 
tunnustaudu.

–  Periaatteessa tykkäisin, mut-
ta olen huono löytämään sieniä. Jos 
etsin vaikka kanttarelleja, en näe 
niitä missään ja sitten kaveri osoit-
taa jalkojeni juureen, että tuossa-
han niitä on, Mikkola naurahtaa.

Vihreä vestinviejä
Valmistuttuaan maa- ja metsätalous- 
tieteiden maisteriksi Eero Mikko-

la pääsi Metsäntutkimuslaitoksel-
le (Metla) töihin. Samalla työnan-
tajalla hän on yhä, joskin Metla yh-
disti vuonna 2015 voimansa Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, 
Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskuksen sekä Maa- ja metsä-
talousministeriön tietopalvelukes-
kuksen tilastopalvelujen kanssa. 
Syntyi Luonnonvarakeskus, Luke.

Luke on tutkimus- ja asiantun-
tijaorganisaatio, joka edistää biota-
loutta ja luonnonvarojen kestävää 
käyttöä. Mikkola on Luken met-
säpuolen asiakaspäällikkö sekä si-
nisen biotalouden projektikoordi-
naattori. Sininen biotalous sisältää 
laajasti ottaen kaiken veteen ja ve-
siin liittyvät resurssit, joita ihmi-
nen hyödyntää toiminnassaan. 

–  Biotalousbuumi näkyy, asi-
akkaat ovat kiinnostuneita Suo-
men luonnonvaroista. Kysymyk-
set voivat koskea esimerkiksi puu-
varoja, niiden kehitystä, riittävyyt-
tä ja laatua.

Mikkolan työnkuvasta 40 pro-
senttia on asiakaspäällikön ja toi-
set 40 prosenttia projektikoordi-
naattorin työtä. Loput 20 prosent-
tia täyttyvät kansainvälisen Global 
Forest Information Service -portaa-
lin koordinaattorina toimimisesta.

Mikkolan ensisijainen tehtä-
vä on välittää Luken tutkimustie-
toa ja asiantuntijuutta asiakkail-
le, jotka etsivät luonnon kannalta 
kestävämpiä ratkaisuja. Asiakkaita 
ovat esimerkiksi suomalaiset ja ul-
komaiset yritykset. Työssä miestä 
motivoi juuri viestinviejän tehtävä.

–  Metsäpuolella on laajasti tie-
toa, toisaalla tarve. Jo ennen Luken 
syntyä näin, miten kysyntä ja tarve 
eivät kohtaa, se harmitti. Nyt saan 
tehdä justiinsa sitä, mitä haluankin 
eli yhdistää nämä kaksi.

Tutkimuksen ja maksukykyis-
ten asiakkaiden yhdistäminen 
saattaa monista kuulostaa vieraal-
ta. Valtion rahoituksen pienentyes-

sä asiakkaat ovat kuitenkin yhä tär-
keämpiä myös Lukelle.

– Eihän Lukelle olisi tarvetta il-
man palveluiden ja tietojen käyttä-
jiä. On kuitenkin löydettävä tasa-
paino maksavan asiakkaan ja oman 
tuotekehityksen välillä. Jos men-
nään liikaa rahan perässä, tutkimus 
ja tuotekehitys vaarantuvat, Mik-
kola selittää.

Suomen metsät  
kasvavat ennätystahtia

Suomen metsät voivat Eero Mikko-
lan mukaan hyvin.

–  Metsää on ennätysmäärä, 
ja se kasvaa eniten mitä Suomen 
historiassa koskaan aikaisemmin, 
mies kertoo vilkkaasti ja nojautuu 
tuolissaan eteenpäin.

Mikkolan mielestä sekapuus-
toa voisi kuitenkin olla enemmän, 
se on metsälle parempi kuin vaik-
ka laajat kuusipellot, joita Suomes-
sa on paljon. Metsäasiantuntijaa 
huolettaa kuitenkin eniten ilmas-
tonmuutos. 

–  Luonto on muuttunut viime 
sadan vuoden aikana paljon, lii-
kaa. Uskon, että ihmisen ansios-
ta. Nyt mennään riskirajoilla. On-
neksi monet sijoittajat ovat vetä-
neet sijoituksensa pois fossiilisista 
polttoaineista ja siirtäneet ne uu-
siutuviin luonnonvaroihin ja luon-
non kannalta kestävimpiin ratkai-
suihin, Mikkola sanoo.

Jouluihminen  
”silleen sopivasti”

Eero ja Hanna Mikkola ovat tut-
tu näky Laajasalon kirkossa sun-
nuntaisin.

–  Sellainen sunnuntai on ai-
ka erikoinen, että oltaisiin vaimon 
kanssa kotona mutta ei mentäisi 
messuun. Kirkko on hyvä paikka 
mielen rauhoittamiseen.

Rauhaa ja rauhoittumista edus-
taa Mikkolalle myös joulu. Hän 
kertoo olevansa jouluihminen ”sil-
leen sopivasti”.

–  Tykkään joulusta mutta en 
hössötä. Joulu on pysähtymisen ai-
kaa, levollisuutta.

Mikkolaa olisikin vaikea kuvi-
tella hössöttämässä. Edessäni istuu 
rauhallinen mies, joka pohtii aidos-
ti jokaista kysymystä ja vastaa nii-
hin harkiten.

Kun puheeksi tulee Roihuvuo-

ren seurakuntaneuvoston varajäse-
nyys sekä seurakunnan nuorisotoi-
mikunnan jäsenyys, Mikkola kat-
soo jonnekin kattoon kulmat kur-
tussa.

–  Olen myös Pääkaupunkiseu-
dun Metsänomistajien puheenjoh-
taja, se vie paljon vapaa-aikaa täl-
lä hetkellä. Muuten olisin varmaan 
aktiivisempi seurakunnan toimin-
nassa. 

– Mistähän tuo nuorisotoimi-
kunnan työ oikein lähti, taisin näh-
dä Maken [Roihuvuoren seurakun-
nan nuorisotyöntekijä Marko Ant-
tila] jossakin tyttöjen riparitilai-
suudessa ja hän pyysi mukaan. Joo, 
niin se varmaan meni.

Jos en liikkuisi,  
en jaksaisi työssä

Eero Mikkolan työpäivään mahtuu 
paljon kokouksia, niin talon sisäisiä 
kuin ulkoisiakin asiakkaiden kans-
sa. Sähköpostia tulee jatkuvasti ja 
sosiaalisen median runsas käyttö 
kuuluu työn luonteeseen.

–  En jaksaisi tätä työtä, jos en 
liikkuisi. En ylipäänsä selviäisi hen-
gissä ilman liikuntaa, kertoo Mik-
kola.

Mies hiihtää, pelaa jääkiekkoa, 
käy kuntosalilla ja polkee noin nel-
jäkymmentävuotiasta yksivaihteis-
ta Suomen armeijan pyörää 18 kilo-
metriä suuntaansa.

–  Talvipyöräilyistä kuitenkin 
luovuin muutama vuosi sitten, kun 
lensin kerran liukkaalla kelillä tan-
gon yli. Mitään ei mennyt poikki, 
mutta kuulin rintaluiden rutise-
van. Ajattelin, ettei ole mitään jär-
keä riskeerata terveyttään ja hen-
keään enää tässä iässä, Mikkola sa-
noo ja asettaa kätensä nyrkkiin rin-
talastan päälle demonstroidakseen 
miten otti kaatumisen vastaan.

Biotalousbuumi 
näkyy, asiakkaat ovat 
kiinnostuneita Suomen 
luonnonvaroista.

Metsää on 
ennätysmäärä, ja se 
kasvaa eniten mitä 
Suomen historiassa 
koskaan aikaisemmin.

En ylipäänsä selviäisi 
hengissä ilman 
liikuntaa.

Eero Mikkolalle luontoarvot ovat tär-
keitä. Luonnon kestävä käyttö ulottuu 
ruokavalintoihinkin, ja Mikkoloilla suo-
sitaan luomua ja lähiruokaa myös jou-
luna.

–  Lätkää käyn pelaamassa ker-
ran viikossa vanhojen lukiokave-
reiden kanssa. Porukka on pysynyt 
hyvin kasassa. Pelatessa ei työmur-
heet paina, Mikkola naurahtaa.

Kuntosalilla mies pyrkii käy-
mään kaksi kertaa viikossa. Joskus 
se tarkoittaa salilla käymistä kesken 
työpäivän.

–  Saatan mennä lounastauol-
la salille, olen sitten vain vähän pi-
dempään töissä. Aloin käymään sa-
lilla, kun selkä alkoi reistailla muu-
tama vuosi sitten. Epäiltiin välile-
vynpullistumaa, joka olisi mahdol-
lisesti pitänyt leikata. Nyt ei leikka-
usta tarvita, kivut jäivät salille.

Eero Mikkola kertoo rentoutu-
vansa erityisesti veden äärellä. Ke-
sämökki onkin hänelle tärkeä paik-
ka. Aina ei ”äärellä” kuitenkaan rii-
tä vaan on päästävä veden päälle.

–  Pari kertaa kesässä pitää pääs-
tä surffamaan ja pari kertaa vesi-
hiihtämään, ne on semmoisia nuo-
ruudesta jääneitä harrastuksia, 
Mikkola naurahtaa.

Matalan kynnyksen  
kirkko

Vaikka Eero Mikkolan lapsuuden-
perheessä hengellisyys ei ollut eri-
tyisen korostunutta, olivat iltaru-
koukset ja kirkko luonteva osa elä-
mää.

–  Isä oli seurakuntayhtymässä 
töissä, joten varmaan se on vaikut-
tanut kirkkomyönteisyyteeni, mut-
ta kyllä se kirkko tulee jostakin hy-
vin kaukaa, Mikkola miettii.

–  Haluaisin, että kirkkoon oli-
si mahdollisimman matala kynnys 
kaikkien tulla, hän jatkaa.

Kun joulu kolkuttaa ovella, on 
lopuksi kysyttävä, kaataako metsä-
asiantuntija joulukuusen itse omas-
ta metsästä.

–  En kaada. Bongailen vuoden 
aikana omasta metsästä kyllä usein 
hienoja puita, jotka sopisivat joulu-
kuusiksi, mutta ei pyhien alla viitsi 
lähteä hakemaan kuusta kolmensa-
dan kilometrin päästä.

Misku Välimäki
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Pärskeitä

periodipyhäkoulussa 
perehdyttiin enkeleihin
Iloinen joukko lapsia kookontui syksyllä uuden periodipyhäkoulun 
merkeissä Laajasalon kirkolla neljänä peräkkäisenä sunnuntaina messun 
aikana. Teemana olivat enkelit. 

Periodipyhäkoulu on uusi toimintamuoto Roihvuoren seurakunnassa. Syksyllä 
pyhäkoululaiset askartelivat enkeleitä. 

Enkeliaiheeseen syvennyttiin kol-
mena kertana. Vapaaehtoisten ve-
täjien avulla tutustuttiin siihen, mi-
tä Raamattu opettaa enkeleistä ja 
minkälaisia tehtäviä enkeleillä voi 
olla. Vaiheittain etenevässä askar-
telussa jokainen lapsi sai valmistaa 
toiveidensa mukaisen oman suoje-
lusenkelin kotiin vietäväksi. 

Enkelin päivänä  
perhemessuun

Periodipyhäkoulu huipentui 2. lo-
kakuuta Laajasalon kirkolla pidet-
tyyn Mikkelinpäivän eli enkelien 
sunnuntain perhemessuun. Pyhä-

koululaiset saivat tuoda omat enke-
linsä eteen alttarille kaikkien näh-
täväksi. Messussa laulettiin myös 
yhdessä etukäteen harjoiteltuja en-
keliaiheisia lauluja. Tunnelma oli 
lämmin ja iloinen.

Periodipyhäkoulu  
Roihuvuoressa  
adventista alkaen

Seuraava periodipyhäkoulu ko-
koontuu Roihuvuoren kirkolla nel-
jänä peräkkäisenä kertana. Ensim-
mäisellä kerralla osallistutaan Hoo-
siannakirkkoon eli adventin aloit-
tavaan perhemessuun sunnuntaina 

27. marraskuuta klo 10–11. Teema-
na on joulukertomus. Lisäksi yhdes-
sä askarellaan jouluseimi kolmena 
eri kertana.

Muistathan ilmoittautua
Periodipyhäkouluun tulee ilmoit-
tautua etukäteen lapsityönteki-
jä Nina Haddadinille, nina.hadda-
din@evl.fi. Mukaan ovat tervetul-
leita 4–10-vuotiaat lapset, pienim-
mät voivat tulla yhdessä vanhem-
man, mummin tai kummin kanssa. 

Tule rohkeasti mukaan, yksin ei 
saa jäädä kukaan!

Nina Haddadin

Sarjakuva

Nina Haddadin

Tuula Hakkarainen

uusi kummikohde 
Botswanassa
Suomen kouluissa pinnistetään digiloikkaan ja harjoitellaan uuden 
opetussuunnitelman mukaista ilmiöoppimista. Samaan aikaan toisaalla 
maailmassa voi koulunkäynti jäädä haaveeksi, jos perheen  
rahat eivät riitä vaikkapa  kouluasuun. 

Meillä Roihuvuoren seurakunnan 
lastenohjaajilla on vuosien varrella 
ollut monia kummilapsia Suomen 
Lähetysseuran kautta. Heistä jot-
kut ovat valmistuneet tuellamme 
ammattiin asti.

Adventtimyyjäisillä  
tukea kummilapsille

Varat on perinteisesti kerätty myy-
mällä adventtimyyjäisissä lasten-
kerhoissa tehtyjä askarteluja ja lei-
vonnaisia. Kerholapset ovat kuul-

leet kaukaisista kummilapsista ja 
päässeet osallistumaan auttami-
seen. Kummilapsilta on tullut kir-
jeitä ja kuvia, joiden kautta on opit-
tu heidän elämästään.

Masasi-päiväkodissa  
tuttuja piirteitä

Tänä vuonna aloitimme uuden 
kummisuhteen: tuemme nyt Bot-
swanan Francistownissa sijaitsevaa 
päiväkotia. Olemme nähneet kuvia 
Masasi-nimisestä päiväkodista, ja 

niistä tulee kovasti mieleen Laaja-
salon kirkolla ja Laajarannassa oh-
jaamamme päiväkerhot.

Olemme kuulleet myös koulu-
laisten iltapäiväkerhosta Francis- 
townissa, jonka järjestäjä on paikal-
linen seurakunta – aivan kuin meillä 
Laajasalon ja Tammisalon kirkoilla.

Kohta teemme taas lasten kans-
sa kerhoissa   joulukortteja, -koris-
teita ja -leivonnaisia myyntiin. Ad-
venttimyyjäisissä tavataan!

Riina Lamberg

Lapsityön kerho-
toiminta 
jatkuu 

vuonna 2017 
tammikuun toisella 
viikolla, tervetuloa!

Suom
en Lähetysseura

Masasi-päiväkoti on hyvin varustettu ja viihtyisä ympäristö lapsille.

Vanhempi–lapsi-muskarit jatkuvat ma 9.1.  
Ilmoittautuminen avautuu seurakunnan verkkosivuilla 1.12.  

ja jatkuu 20.12. asti. Kevätkauden hinta 40 €. 
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Laituriwww.laajaranta.fi

1. Millaista unta näit viimeksi? 
Näin unta hyvästä ruuasta. 
 
2. Parasta syksyssä? 
Ei mikään, todella kylmä. 
 
3. Minkälaiseksi kuvittelet tai-
vaan? 
Voi tehdä kaikkea mitä haluaa. 
 
4. Kahvi, tee, Cocis vai vesi? 
Kahvi. 
 
5. Minkä Jeesuksen vertauksen 
muistat parhaiten? Miksi? 
Kylväysvertauksen (viljelijä heit-
ti siemeniä ja ne pääty eri paikkoi-
hin). 
 
6. Ketä Raamatun henkilö muis-
tutat eniten? 
Tuomasta. 
 
7. Mitä arvostat eniten ystävyy-
dessä? 
Luottamusta. 
 
8. Homer, Moe, Flanders vai Mr. 
Burns? 
Homer. 
 
9. Kysymys edellisestä: Miten pär-
jäisit viikon ilman somea vuoril-
la? 
Aluks ois varmaa vaikeet, mutta 
ehkä siihen tottuis.

10. Keksi kysymys seuraavalle 
haastateltavalle.  
Mitä toivot tulevaisuudelta?

Markus Ek

10 kysymystä nuorelle
Onni Tenkanen, 16 v.

M
arko Anttila

Varhaisnuorisotyö  
Kerhot 
Kokkikerho  
Laajarannassa (Humalniementie 15) 
maanantaisin klo 16.30–18 

tiistaisin klo 16–17.30  
torstaisin klo 16.30–18

Sählykerho 
tiistaisin klo 16–17 Tahvonlahden ala-asteella 
torstaisin klo 16–17 Roihuvuoren ala-asteella

Kaakaoklubi  
Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä (Tulisuontie 2) 
keskiviikkoisin klo 15.30–17 

Tyttöjen ja poikien leiri 
Lohirannassa 10.–12.3.2017
Viikonloppuleiri ala-asteikäisille tytöille ja pojille.  
Leirin hinta 40 euroa sisältää täysihoidon sekä kuljetukset  
ja tapaturmavakuutuksen.

Talviloman puuhapäivät 
Laajarannassa 20.–22.2.2017 klo 9–16 ala-asteikäisille 

Puuhapäivien 50 euron hinta sisältää päivittäisen lounaan ja välipalan,  
askartelumateriaalit, pääsyliput retkikohteisiin sekä tapaturmavakuutuksen. 

Toiminnasta vastaavat nuorisotyönohjaajat Saila Lavonen  ja Marko Anttila.  
Mukana seurakunnan nuoria isosina. 

Roihuvuoren seurakunnan jäsenillä etusija, muut voivat tiedustella jäljelle 
jääneitä paikkoja. Vähävaraiset voivat hakea tukea leirimaksuun seurakunnan  
diakoniatyöltä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Nuorisotyönohjaaja Saila Lavonen  
p. 050 353 7979,  
saila.lavonen@evl.fi 

isko-leirin 
kuulumiset
Syyskuun lopulla melkein kuudenkymmenen  
henkilön joukko lähti Laajarannan laiturilta laivalla  
Lekholman saarelle isoskoulutus- eli IsKo-leirille. 
Ohjaajien lisäksi mukana oli ensimmäisen ja toisen 
vuoden isoskoulutuslaisia sekä raiderikoulutukseen 
osallistuvia vanhempia nuoria, raidereita, joilla  
kaksivuotinen isoskoulutus on jo takana.

Koulutusviikonloppu Lekholman, 
Lekiksen, kauniilla saarella kir-
peässä syyssäässä sisälsi monen-
laista mukavaa: tutustumista uu-
siin ihmisiin, leikkimistä, pelailua, 
uintia, saunomista, hartauksia, ru-
kousta, yhdessä soittamista ja lau-
lamista, uskon hoitamista, uskon 
pohtimista, isosen ja raiderin tai-
tojen oppimista, ryhmätyösken-
telytaitojen hiomista sekä yhdes-
sä olemista. 

IsKo-leirillä tuli selkeästi nä-
kyviin, miten nuorten polku seu-
rakunnassa voi jatkua isoskoulu-
tuksen jälkeen. Raiderikoulutusta 
suorittavat nuoret ja nuoret aikui-
set pääsivät nimittäin leirillä to-
teuttamaan monenlaista ohjelmaa, 

kuten ilta- ja aamuhartauksia, il-
taohjelmia sekä rastiradan raste-
ja, leikkejä ja pelejä. Raidereille oli 
myös omaa koulutusta heidän teh-
täviinsä liittyen.

IsKo-leiriläiset kokivat leirin 
antoisaksi ja heiltä tuli paljon hy-
vää palautetta. 

Leirillä opittua täydennetään ja 
syvennellään vielä viikoittain jär-
jestettävässä IsKo:ssa, silloin täl-
löin pidettävässä raiderikoulutuk-
sessa sekä tammikuussa toisel-
la IsKo-leirillä. Muun muassa tu-
levia rippikouluja varten Roihu-
vuoren seurakunnassa on inno-
kas isosten ja raidereiden joukko.

Essi Lyytinen

Leirin jännittävimpään antiin kuului ulkona pimeässä järjestetty valotikkujen 
ja piilossa olevien raidereiden etsintä taskulamppujen valossa.

M
arko Anttila

Nuorisotyön viikkotoiminta
Parkki eli nuortenilta  

Laajarannassa perjantaisin  

klo 18–23

Arkkikirkko  

Roihuvuoren kirkossa  

kerran kuukaudessa  

keskiviikkoisin klo 18 

Isoskoulutus (1 & 2) 

Laajarannassa keskiviikkoisin  

klo 18–19.30 

Blaze!  eli nuorten ja  
nuorten aikuisten ilta 
Laajasalon kirkossa  
kerran kuukaudessa  
sunnuntaisin klo 17

Nuorisotyön leirit
Blaze!-leiri 2.–4.12. Kellokoskella
IsKo-leiri 13.–15.1. 
Korpirauhassa

Vapaaehtoisten  
vastuunkantajien matka 
Berliiniin 11.–14.5.

n Tarkemmat tiedot osoitteessa www.laajaranta.fi

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

Kokkikerhot sekä kaakao- 

klubi alkavat viikolla 2 

ja sählykerhot viikolla 3!
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Heittonuotta

Messut 
ROIHUVUOREN  
KIRKOSSA
Su 27.11. klo 10 Perheiden hoo-
siannakirkko. Helaseppä, Kas-
kinen, Vilkkilä, Filppula, Sonórus, 
Cantiamo.
Ke 30.11. klo 18 Iltamessu.
Su 4.12. klo 10 2. adventtisunnun-
tain messu. Laaksonen, Helaseppä, 
Filppula, Juha Pikkarainen, basso.
Ti 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän 
juhlamessu. Kaskinen, Nurminen, 
Filppula, Cantiamo. Lipunnosto  
klo 9.30.
Ke 7.12. klo 18 Arkkikirkko.
Su 11.12. klo 10 3. adventtisun-
nuntain messu. Helaseppä, Kaski-
nen, Kirsi Honkanen-Punkari.
Ke 14.12. klo 18 Iltamessu.
Su 18.12. klo 10 4. adventtisun-
nuntain messu. Kaskinen, Vaulas, 
Filppula, Jenni Witick, sello ja Erik 
Söderqvist, kitara.
Ke 21.12. klo 18 Iltamessu.
La 24.12. klo 15 Aattohartaus. 
Helaseppä, Filppula.
Su 25.12. klo 10 Jouluaamun 
messu. Lyytinen, Vilkkilä, Filppula, 
Cantiamo.
Ma 26.12. klo 14 Kauneimpien 
joululaulujen messu. Nurminen, 
Lyytinen, Kirsi Honkanen-Punkari.
Ke 28.12. klo 18 Iltamessu.
Su 1.1. klo 14 Messu. Nurminen, 
Filppula.
Ke 4.1. klo 18 Iltamessu.
Ke 18.1.  klo 18 Ekumeeninen ilta-
kirkko (huom. Ei ehtoollista).  
Isä Jyrki Penttonen ortodoksisesta 
seurakunnasta.

LAAJASALON  
KIRKOSSA
Su 27.11. klo 12 Hoosiannakirkko. 
Vaulas, Laaksonen, Vilkkilä, Niva- 
Vilkko, Chorus Marinus.
Su 4.12. klo 12 2. adventtisunnun-
tain messu. Laaksonen, Helaseppä, 
Niva-Vilkko.
Ti 6.12. klo12 Itsenäisyyspäivän 
juhlamessu. Vaulas, Laaksonen, 
Niva-Vilkko, Miesyhtye. Juhlakahvit. 
Klo 13.30 Itsenäisyysjuhla, järj. Laa-
jasalo-Degerö Seura, Roihuvuoren 
srk ja Laajasalon Martat.
Su 11.12. klo 12 Taizé-messu. 
Vaulas, Kaskinen, Annukka Ketola, 
Niva-Vilkko, Ylistyskuoro.
Su 18.12. klo 12 4. adventtisun-
nuntain messu. Kaskinen,Kirsi 
Honkanen-Punkari.
La 24.12. klo 13 Perheiden aatto-
hartaus. Vilkkilä, Niva-Vilkko.  
Klo 15 Aattohartaus. Laaksonen, 
Niva-Vilkko, Ville Salonen, tenori.  
klo 22 Jouluyön messu. Laakso-
nen, Niva-Vilkko, Chorus Marinuk-
sen kvartetti.
Su 25.12. klo 12 Jouluaamun mes-
su. Lyytinen, Vilkkilä, Niva-Vilkko, 
Chorus Marinus.
Su 1.1. klo 12 Messu. Nurminen, 
Filppula.
Pe 6.1. klo 12 Joululaulujen mes-
su. Laaksonen, Vilkkilä, Niva-Vilkko, 
Chorus Marinus.

TAMMISALON  
KIRKOSSA
Su 27.11. klo 16 Tammenterhon 
hoosiannakirkko. Kaskinen.
Ti 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus. Vilkkilä, Kirsi 
Honkanen-Punkari. Lipunnosto  
klo 9.30.
La 24.12. klo 17 Aattohartaus. 
Helaseppä, Filppula.

    Joulukonsertti  
   Tähtien tuiketta 

Laajasalon Kirkossa
 tiistaina 20.12,  klo 19

Lipun hinta 15€. Liput ennakkoon sähköpostitse 
rlmusiikki@yahoo.com sekä tuntia ennen konserttia kirkon ovelta 

(vain käteismaksu).  

Tangon toisiinsa liittämät 
Jukka Hallikainen, Raisa Laine, 

Virpi Piippo ja Ailamari Vehviläinen jouluisissa 
tunnelmissa. Säestyksestä vastaa Petri ja Harri 

Hautaniemi

Joulujuhlat 
Roihuvuoressa
To 15.12. klo 18 Seurakunnan joulujuhlat kaikenikäisille. Lapsille 
joulupussit. Sukellus joulun sanomaan joulukukkien kautta. Mukana 
Nurminen, Helaseppä, Juvonen, Filppula, muskarilaiset sekä lapsi- ja 
nuorisokuoro Sonórus. Joulupuuro ja torttukahvit.

Laajasalossa
Ti 13.12. klo 18 Seurakunnan joulujuhlat. Ohjelmassa Lucia-kulkue, 
Tiernapojat. Seurakunnan uusi draamaryhmä esittää katkelmia An-
na-Mari Kaskisen käsikirjoittamasta ja Tommi Kaleniuksen säveltä-
mästä musiikkinäytelmästä Kalastajat, ohjaus Matias Nyman. Mukana 
Chorus Marinus -kuoro ja iltapäiväkerhon lapsia. Joulupukki vierailee. 
Glögitarjoilu ja joulupuuro.

K auneimmat joululaulut 
★ Roihuvuoressa
Su 18.12. klo 16 Perheiden kauneimmat 
joululaulut. Kaskinen, Filppula, Sonórus.  
Klo 18 Kauneimmat joululaulut. Kaskinen, 
Filppula, Cantiamo.

★ Laajasalossa
Su 11.12. klo 15 Perheiden kauneimmat 
joululaulut. Kaskinen, Niva-Vilkko, Viulu- 
viikarit. Klo 18 Kauneimmat joululaulut. 
Laaksonen, Niva-Vilkko, Chorus Marinus.
Pe 16.12. klo 18 Bändin kauneimmat  
joululaulut. Ek ja Houseband.

★ Tammisalossa
Ti 13.12. klo 18.30 Kauneimmat joululaulut. Nurminen, Filppula. 

Musiikki-tilaisuuksia
n Roihuvuoressa
Su 27.11. klo 18 Adventin mu-
siikkia. Kamarikuoro Cantiamo, 
joht. Hannele Filppula, Helaseppä, 
liturgi, Katariina Kopsa, urut. Ohjel-
massa mm J. Haapasalon Adventti-
vesper. Vapaa pääsy. Kolehti diako-
niatyön  joululahjakeräykseen.
Ti 29.11. klo 19 Joululauluja!! Seeli 
Toivio, sello, sopraano ja piano, 
Heikki Sassi, bassolaulu, Bose-Or-
kesteri. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
La 3.12. klo 18 Villeimmät joulu-
laulut – joulukonsertti. Laulusolis-
teina Emma Piitulainen ja Samuli 
Moilanen. Sovitukset ja musiikin 
johto Ville Koponen. Ohjelmisto 
koostuu sekä klassisista että viih-
teellisemmistä joululauluista. Kon-
sertissa kuullaan tuttuja ja perin-
teisiä joululauluja uusina sekä Ville 
Koposen säveltämiä joululauluja. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
Su 4.12. klo 15 King’s Tree joulu-
konsertti. Adam Herd, piano, Pau-
liina Haustein, sello, Miriam Brown, 
käyrätorvi ja Isa Halme, viulu. Vai-
kutteita klassisesta tyylistä, jazzista, 
folkista ja pop-musiikista. Vapaa 
pääsy, ohjelma 10/5 e.
Pe 9.12. klo 19 Joulukonsertti. 
Balalaikkaorkesteri Kalinka, joht. 
Albina Parkkonen. Laulusolisteina 
Katja Harvala ja Olavi Juvonen, 
soitinsolisteina Pekka Vihervirta, 
domra ja Igor Gaisumov, balalaikka. 
Ohjelmassa klassista musiikkia ja 
venäläisiä kansansävelmiä sekä 
jouluisia lauluja. Vapaa pääsy, oh-
jelma 5 e.
Su 11.12 klo 16 Joulu kautta aiko-
jen. Lauluyhtye Fake Five. Vapaa 
pääsy.
Ti 13.12. klo 19 Lucian päivän 
musiikkia. IHMOn vanhan musiikin 
yhtyeet ja opiskelijat esiintyvät.
Pe 16.12. klo 19 Joulun säveliä. 
Tarja Karkulehdon lauluoppilaat 

esiintyvät. Vapaa pääsy, kolehti 
lähetystyön hyväksi.
La 17.12. klo 18 Joulukonsertti. 
Laura Juvonen, Anna-Greeta Sal-
mela, sopraano, Naiskuoro Kupliva, 
joht. Viena Jurvelin, Annina Rin-
takumpu ja Alina Egorova, piano. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 e. 
Ti 20.12. klo 19  Joulukonsertti. 
Uspenskin katedraalin mieskuoro, 
joht. Jari Ketola, solisteina Jopi Har-
ri ja Grigory Padatov. Ortodoksista 
joulunajan ja liturgian kuoromu-
siikkia sekä perinteisiä joululauluja.  
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu.
La 24.12. klo 23 Jouluyön mu-
siikki. Helaseppä, Filppula, laulu 
ja kuoron johto, Sirkka-Liisa Jussi-
la-Gripentrog, urut, lauluryhmä.

n Laajasalossa
Su 27.11. klo 18 Joulukonsertti. 
Lauluyhtye Aikamiehet joht. Märt 
Ratassepp. Vapaa pääsy, ohjelma 
10 e.
Ma 12.12. klo 18.30 IHMOn jousi- 
orkesterien joulukonsertti.  
Vapaa pääsy.
La 17.12. klo 18 Könsikkäiden 
joulukonsertti. Vapaa pääsy,  
ohjelma 20 e.
Ma 19.12. klo 19 IHMOn puhalli-
norkestereiden joulukonsertti. 
Vapaa pääsy.
Ti 20.12. klo 19 Tähtien tuiketta. 
Tangon toisiinsa liittämät Jukka 
Hallikainen, Raisa Laine, Ailamari 
Vehviläinen ja Virpi Piippo jouluisis-
sa tunnelmissa. Liput 15 e ennak-
komyynti 15.12. asti, rlmusiikki@
yahoo.com  ja konserttipäivänä 
ovelta tuntia ennen. Ei numeroituja 
paikkoja.
Su 22.1. klo 16 Sydämeni laulut 
-konsertti. Harri Ruskeepää, laulu, 
Petri Kiiski, piano. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 e Suomen Lähetysseuran 
Lasten Pankin hyväksi.

Myyjäisiä
n Roihuvuoren kirkolla
La 26.11. klo 11–14 Roihuvuoren eläkkeensaajien myyjäiset  
srk-salissa.
La 10.12. klo 11–14  Marttojen myyjäiset srk-salissa.

n Laajasalon kirkolla
La 26.11. klo 11–14 Adventtimyyjäiset. Hirvikeittoa, pannukakkua, 
kahvio, leivonnaisia, arpoja, neuleita ym. käsitöitä, kirjakirppis ym. 
Mukana lähetyspiirit, lapsityö, kirkkokuoro Chorus Marinus ja kansain-
välinen diakonia.
La 10.12. klo 10–14  Partiomyyjäiset. Partiolippukunta Meritähdet ja 
Meritähtien partiotuki.

n Tammisalon kirkossa
La 3.12. klo 12–14  Partiolaisten adventtimyyjäiset.

Kevätkauden toimintaa
n Roihuvuoressa
Sonórus ma klo 16 alk. 9.1. 
Cantiamo ma klo 18.15 alk. 9.1.
Lähetyspiiri parillisten viikkojen  
ti klo 12.30 alk. 24.1.
Evästä elämään raamattupiiri  
n. kahden viikon välein to klo 18 alk. 
12.1. Uusien jäsenten ilmoittautu-
minen Lauri Kopposelle, p. 045 678 
1357, tai lauri.kopponen@gmail.com.
Puurokahvila ma klo 10–11 alk. 16.1.
Roihutupakahvio ti klo 12 –14 
alk.17.1.
Soppakirkko ke klo 13: 25.1., 1.3., 
29.3., 26.4., 31.5.
Rukous ja ylistys -ilta parittomien 
viikkojen ti klo 18 alk. 17.1.
Roihuvuori Worship to klo 18.30: 
19.1., 16.2., 16.3., 6.4. ja 11.5.

n Laajasalossa
Perhetupa ma klo 9.30 alk. 9.1. 
Vauvaolkkari ti klo 9.30 alk. 10.1.
Rudolfin leikkipuiston perhe- 
kerho to klo 9.30 alk. 12.1.
Miesten raamattupiiri parillisilla 
viikoilla ti klo 18 alk. 10.1.
Naisten raamattupiiri parittomilla 
viikoilla ke klo 18 alk. 18.1.
Perheiden raamattupiiri paritto-
milla viikoilla pe klo 18 alk. 20.1.
Eläkeläisten raamattupiiri paritto-
milla viikoilla pe klo 14 alk. 20.1.
Eläkeläisten piiri ma klo 13 alk. 9.1.
Kirjallisuuspiiri ke klo 18
18.1. 15.2. 15.3. 12.4. 10.5. Aloitus-
kirja: Nikolai Gogol, Kuolleet sielut. 
Lähetyspiiri (Suomen Lähetys-
seura) ke klo 13: 18.1., 15.2., 15.3., 
5.4. ja 10.5. Radiolähetyspiiri 
kuukauden 1. ke klo 13 alk. 4.1.
Aamurukoilijat kirkolla ke  
klo 6.30–7.30 alk. 11.1.

Sanan- ja rukouksen illat alk. 
10.1. Mahdollisuus esirukoukseen. 
Mukana Ylistyskuoro. 15.1., 19.2., 
19.3., 16.4., 21.5.
Ylistyskuoro ma klo 18.30 alk. 9.1.
Laulunystävät ti klo 13 alk. 10.1.
Chorus Marinus ti klo 18 alk. 10.1.
Variksen laulukoulu ke klo 18  
alk. 10.1.

n Tammisalossa
Miesten raamattupiiri parittomien 
viikkojen ma klo 18 alk. 16.1.
Ylistystanssi parillisten viikkojen to 
klo 18.30 alk. 12.1.
Toivon ilta pe klo 18: 20.1., 17.2., 
17.3., 28.4.
Muskariperhekerho pe klo 9.30 
alk. 13.1.
Hiljaisuuden kirkko ti klo 18: 17.1., 
14.2.2, 14.3.

n Laajarannassa
Luova joukko joka toinen to klo 12 
alk. 19.1.
Muskariperhekerho pe klo 10  
alk. 13.1. 

Laajasalon kirkon

aulakahvio 
joulutauolla 
23.12.2016–1.1.2017.

Avoinna  
arkisin  
klo 10–14.

1
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Diakoniapäivystykset
n ROIHUVUOREN ALUE

Ajanvaraus  diakoniatyöntekijälle  
tiistaisin  puhelimitse klo 10–11, p.  09 2340 5758.

Viimeinen ajanvaraus ennen joulua ti 13.12.
ja seuraavan kerran ti  10.1.2017

 
n LAAJASALON ALUE

Laajasalon kirkon  diakoniatoimisto
vastaanotto  ilman  ajanvarausta

ma klo 9–11, p.  09 2340 5768.
Viimeinen kerta ennen joulua ma 12.12.

ja seuraavan kerran ma 9.1.2017.

Taizé-laulujen messu
Laajasalon kirkossa su 11.12. klo 12

Mukana Arja Vaulas, Timo-Pekka Kaskinen, Ylistyskuoro.

Haastettelusaarnassa mukana Annukka Ketola, joka kertoo  
vierailustaan Skotlannin Iona-yhteisössä. Iona on yhteiskunnallisesti  
aktiivinen ekumeeninen yhteisö, johon liittyy syvä messu- ja rukouselämä.

Sydämeni laulut  
-konsertti 
Laajasalon kirkossa su 22.1. klo 16
Harri Ruskeepää, laulu, Petri Kiiski, piano. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 euroa Suomen Lähetysseuran 
Lasten Pankin hyväksi. Konsertin jälkeen myyn-
nissä Harri Ruskeepään levyjä.

Kyllä kiitos! Tilaan Kotimaa-lehden     itselleni      lahjaksi.
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Sisältöä elämään.
 Tilaa itselle tai lahjaksi.

TEE TILAUS HALUAMALLASI TAVALLA > Postita tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi.  > Soita 020 754 2333* > Tilaa verkosta: www.kotimaa.� /tarjous

Kotimaa
maksaa

postimaksun.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Kotimaa-lehden lukijana pääset näköalapaikalle muuttuvassa kirkossa ja yh-
teiskunnassa. Saat merkityksellistä tietoa ja näkökulmia elämääsi kristittynä. 
Tilaa  31.12.2016 mennessä – saat sen edulliseen tarjoushintaan!

   Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena 
 3 kk vain 19,- (norm. 33,-).

TILAUSKORTTI 
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Sisältöä elämään.
 Tilaa itselle tai lahjaksi.

TEE TILAUS HALUAMALLASI TAVALLA > Postita tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi.  > 

Kotimaa-lehden lukijana pääset näköalapaikalle muuttuvassa kirkossa ja yh-
teiskunnassa. Saat merkityksellistä tietoa ja näkökulmia elämääsi kristittynä. 
Tilaa  31.12.2016 mennessä – saat sen edulliseen tarjoushintaan!

 Tilaa itselle tai lahjaksi.

Kotimaa-lehti
3 kk nyt vain

(norm. 33 €)
19€

TILAAJA/MAKSAJA

Nimi

Osoite

Postinumero  ja  -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti 

SAAJA, JOS ERI KUIN MAKSAJA

Nimi 

Osoite

Postinumero  ja  -toimipaikka

31_4/16

�

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

Ostamme kultaesineitä:  
koruja, kolikoita, harkkoja ja 

hammaskultaa. Tilaa maksuton 
myyntipaketti www.nettikulta.fi  

tai puh. 044 9877 049  
(ma-pe 10-17) NettiKulta

Suuret kiitokset kaikille Teille,
jotka adressein ja kukin 

osallistuitte poikani
Esa Sakari Sosunovin

muistotilaisuuteen Roihuvuoren 
kirkossa 21.10.

Äiti ja veljetKönsikkäiden 
joulukonsertti
Laajasalon kirkossa

La 17.12. klo 18  

Mukana Petri Laaksonen.

Vapaa pääsy, ohjelma 20 e.

Alfa-kurssi 
Ke 25.1.–29.3. klo 18.30 Roihuvuoren kirkolla  
Kurssilla käsitellään kristillisen uskon perusasioita  
rennossa ilmapiirissä. Illoissa on lyhyt alustus,  
keskustelua ryhmissä ja pieni tarjoilu.  
Kurssilla voi myös suorittaa  
aikuisrippikoulun.  Ilmoittautumiset  
20.1. mennessä anja.nurminen@evl.fi tai p. 050 409 3036. 

Laajasalon 
aulanäyttelyt

Joulukuussa: 
Väristä muotoon,  

Maria Ikiveden taidenäyttely,  
avajaiset su 4.12. klo 14–16.

Taiteilija tavattavissa 
aulakahviossa  

to 8.1. klo 10–11.30

Tammikuussa: Reino 
Kirjavaisen taidenäyttely.

Helmikuussa: Maria Anttilan ja 
Into Anttilan taidenäyttely.

Maaliskuussa: Marian Juvan 
taidenäyttely
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Minun kirkkoni

Jaana Kangas aloitti 
Tammisalon kirkon 
suntiona elokuussa 
2012. Alla oli useita 
vuosia yrittäjyyttä 
kukkakaupassa. Ajatus 
alan vaihtamisesta oli 
kytenyt mielessä pitkään. 

Arki kukkakaupassa oli antoisaa 
mutta vaativaa. Kukkakauppa si-
jaitsi suuressa kauppakeskukses-
sa. Oman haasteensa yrittäjyy-
teen toivat kauppakeskuksen auki-
oloajat, joista ei yksittäinen kukka-
kauppa voinut joustaa. 

Jaana Kankaan haaveissa oli 
ollut aina osallistuminen mes-
suun pyhäaamuna. Siihen asti hän 
oli sunnuntaiaamuisin tukkuun 
ajellessaan hartaudekseen katsel-
lut Paavalin kirkon tornia ja ristiä 
siellä. Muutoksenkaipuu alkoi tul-
la yhä voimakkaammaksi.

– Ajattelin, että kun lapset 
lähtevät kotoa, voisi tehdä jotain 
muuta kuin yrittäjyyttä.

Laajasalon  
opistossa suntioksi

Kun alan vaihtaminen oli tulossa 
ajankohtaiseksi, Jaana Kangas kek-
si tyttärensä kautta, että Laajasa-
lon opistossa voisi opiskella sun-
tioksi. Silloin mielessä siinsi ku-
va kauniista maalaiskirkosta ja 
työstä, jossa olisi säännölliset työ-
ajat. Perheen, opiskelun ja silloi-
sen työn yhteensovittaminen on-
nistui ja suntion tutkinto tuli val-
miiksi ajallaan. 

– Olin poissa opiskeluista vain 
kaksi tuntia, ja senkin ajan Mänty-
niemessä tapaamassa presidenttiä, 
hän naurahtaa. 

Perinteen mukaan Suomen 
kukkakauppiaitten liitto vie tasa-
vallan presidentille joulukukan jo-
ka vuosi tervehdykseksi.

Kun yrityskauppa lopulta on-
nistui syksyllä 2012, avautui sa-
malla Tammisalon kirkon suntion 
paikka. 
–  Parasta suntion työssä on vaih-
televa arki. On paljon erilaisia työ-
tehtäviä, päivät harvoin muistut-
tavat toisiaan, sanoo Jaana Kangas 
Tammisalon kirkon sohvalla. 

Työn alla on parhaillaan au-
lan lattian puhdistaminen ja ke-
vyt vahaus. Suntion työssä on eni-
ten siivousta, kiinteistön kunnos-
sapitoa ja pientä huoltoa. Jaana 
Kangas on huomannut, että vi-
kailmoitusten määrä on tasaises-
ti kasvanut. 

kukkakaupasta kirkon suntioksi
M

arko Anttila

Olin poissa 
opiskeluista vain 
kaksi tuntia, ja senkin 
ajan tapaamassa 
presidenttiä.

Kiikarin uudessa juttusarjassa esitellään vuorollaan Roihuvuoren seurakunnan työntekijät. Suntio Jaana Kangas toi mukanaan 
kukkakauppiaan taidot.  Tammisalon kirkolla on aina kaunista, myös keskellä vilkkainta arkea.

Ensimmäinen  
yllätys Tammisalossa  
oli myymäläauto. 

Kirkko kauniiksi

Suntiot myös koristelevat kirkon. 
Jaana Kangas on tunnettu siitä, 
että hän aivan erityisellä tavalla 
paneutuu tilan kaunistamiseen. 

– Kyllä se taito on synnynnäis-
tä. Tilan laittamista ja vaihtelua. 
Molemmista minä pidän. 

Jouluksi Tammisalon kirkko 
laitetaan jälleen joulukuntoon. 
Adventtina tulee ensimmäinen 
joulukuusi ja aivan joulun alla 
toinen. Vaikka suntiolla on omat 
kiireensä, ovat työt silloin jollain 
lailla erityisiä.

– Joulu töissä on sellainen pie-

ni levähdys, hyvin mieluinen työ-
tehtävä. Ihan loistavaa!

Erityinen joulumuisto löytyy 
monien vuosien takaa kotiseudul-
ta Kajaanista. Tuore kihlapari sau-
noi jouluna vanhanaikaisessa sa-
vusaunassa. Tullessaan kylpemi-
sen jälkeen ulos oli yhtäkkiä tul-
lut kirpeä pakkasyö ja tähtikirkas 
taivas.

Hiljaisuuden maailma
Jooga on ollut Jaana Kankaan haa-
veissa nuoruudesta asti. Jo ensim-
mäisellä tunnilla hän tiesi, että 
joogassa on jotain hyvin kiinnos-
tavaa ja rauhoittavaa. Myöhemmin 
jokaviikkoinen tunti hiljaisuuden 
ja liikesarjojen parissa oli kuin kei-
das keskellä yrittäjän elämää. Joo-
gatunnilla saattoi hetkeksi jättää 
mielestään laskut, tekemättömät 
työt ja hoitamattomat asiat.

– Hiljentyminen alkoi jo mat-
kalla tunnille. Melu pään sisällä 
alkoi rauhoittua.

Suntion työn myötä Jaana Kan-
gas on osallistunut hiljaisuuden 
retriitteihin. Hän kokee niissä 
olevan jotakin samaa syvää hiljai-
suuden pohjavirtaa kuin joogassa. 
Kiinnostus on ollut niin suurta, et-
tä hän päätti hakea retriitinohjaa-
jakoulutukseen.

– Onneksi pääsin koulutuk-
seen, pääseminen ei ollut itses-
täänselvyys.

Tammisalo yllättää
Muualta Tammisaloon muutta-
nut Jaana Kangas on saanut yllät-
tyä uudella kotiseudullaan. 

– Ensimmäinen yllätys oli kyl-
lä myymäläauto. Luulin, että se on 
eksynyt.

Myös luonto yllätti runsaudel-
laan ja läheisyydellään. Meri on 
Jaana Kankaasta ”lähellä mutta so-
pivan kaukana”. 

Tammisalon kirkko on kovassa 
käytössä. Ryhmiä ja kokoontumi-
sia on paljon, mikä pitää suntion 
kiireisenä. Yllättävää on kuulem-
ma ollut se, että kaikki eivät kir-
kolla käydessään huomaa kirkko-
salin olemassaoloa.  

Kun pyydän muistelemaan 
kaikkein kauneinta kirkonkello-
jen ääntä, nousee mieleen muis-
to monien vuosien takaa lapsuu-
desta. 

– Kyllä ne Kajaanin kirkon kel-
lot ovat. Muisto tulee hyvin syväl-
tä. Valkoinen, kaunis puukirkko. 
Mutta kyllähän Tammisalon kir-
kon kello soi äärimmäisen kauniis-
ti, Jaana Kangas hymyilee. 

Jaani Vilkkilä

– Tämä kirkko on kuitenkin jo 
50-vuotias ja alkuperäisessä kun-
nossa. Ja putkista sen huomaa en-
simmäisenä, hän lisää.

Vaijeria ja oikeussali
Suntio kohtaa työssään toisinaan 
yllättäviä asioita. Erään kerran 
kasteperhe halusi varmistaa, että 
kirkossa varmasti soitetaan kello-
ja ennen tilaisuutta. Juhlapäivä-
nä oli pakkasilma, ja Jaana Kan-
gas oli asianmukaisesti varustau-
tuneena valmis soittamaan kello-
ja. Kelloja soitetaan Tammisalon 
kirkolla käsin. 

Yllätys oli melkoinen, kun en-

simmäisen kellon kumahduksen 
jälkeen käteen jäi pelkkä soittovai-
jeri. Siitä ainoasta kellon kumah-
duksesta tuli ikimuistoinen myös 
kasteperheelle. 

Erään kerran uusille iltapäi-
väkerholaisille esiteltiin kirkkoa. 
Lastenohjaaja vei ryhmän kirkko-
saliin, seurakuntasaliin ja näyt-
ti keittiön. Lapsia neuvottiin ai-
na kysymään suntiolta, mihin 
saa mennä. Seuraavana päivänä 
eräs iltapäiväkerholaisista osoitti 
kunnioitusta kysymällä ohjaajal-
ta: ”Milloin sinne oikeussaliin voi 
mennä?”


