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Hyvän tekemisen 
seurakunta on liikkeellä
Kristillinen usko kutsuu meitä pitämään toisistamme huolta. 
Tahdomme toimia hyvän puolesta niin oman seurakuntamme 
alueella kuin maailmanlaajuisestikin.

Helmikuussa käynnistynyt Yhteisvastuukeräys tarjoaa 
mahdollisuuden auttaa sekä lähellä että kaukana. Koti-
maassa keräysvaroilla kehitetään Suurella Sydämellä -vapaa-
ehtoisverkostoa, jotta seurakuntalaisten voimavarat ja elä-
mänkokemus tulisivat käyttöön apua tarvitsevien hyväksi.

Keräyksen ulkomainen kohde on maanjäristyksen runte-
lema Haiti. Keräysvaroilla tuetaan koulujen rakentamista ja 
lasten ja nuorten koulunkäyntiä maassa, jossa vuonna 2010 
koetussa maanjäristyksessä kuoli lähes 250 000 ihmistä ja 
pääkaupunki Port-au-Prince kärsi lähes täydellisen tuhon.

Roihuvuoren seurakunnan omat nimikkolähetit toimivat 
Aasiassa. Laura ja Jukka Kääriäinen ovat maahanmuutta-
jatyössä ja teologien kouluttajina Taiwanilla, Upu ja Jan-Erik 
Leppänen työskentelevät Hongkongissa. Suomen Lähetys-
seura on Hongkongissa mukana esimerkiksi tukemassa lute-
rilaisten seurakuntien huumevieroitustyötä sekä autististen 
lasten kouluja.

Paastonaika ja lähestyvä pääsiäinen tuovat meidät kristil-
lisen uskon ytimeen. Kysymys on rakkaudesta. Jumala rakasti 
meitä niin paljon, että antoi oman Poikansa koko ihmiskun-
nan pelastajaksi. Kysymys on toivosta. Ylösnoussut Jeesus 
Kristus voitti kuoleman vallan ja avasi meillekin tien ikuiseen 
elämään. Kysymys on armosta. Meillä, monin tavoin erehty-
neillä ihmisillä on mahdollisuus saada anteeksi ja aloittaa 
alusta. Tämän armon liikkeellepaneva voima on kristillisessä 
lähetys- ja palvelutyössä.

Hyvää paastonaikaa ja matkaa kohti pääsiäisen iloa.

*****

Roihuvuoren seurakunta täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Kulu-
neina vuosikymmeninä seurakunnan alue on muuttunut voi-
makkaasti, ja seurakunta on elänyt ihmisten mukana murrok-
sessa. Syntymäpäivää juhlitaan toukokuussa helluntaina. 

Juhlavuoden kunniaksi keräämme seurakuntalaisilta 
seurakunnan elämään liittyviä muistoja eri vuosikymme-
niltä. Näistä vanhoista ja vähän tuoreemmistakin muistoista 
kokoamme muun muassa valokuvanäyttelyn, jonka ase-
tamme esille kirkoillemme. Jos sinulla on kuvia mistä tahansa 
seurakunnan elämään liittyvistä tilanteista ja ihmisistä, ole 
hyvä ja toimita ne meille oheisen ilmoituksen mukaisesti.

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja

kirkkoherra
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Kesä piilossa
Vaikka kesä on vielä piilossa, ovat 
keskitalven hämäryys  ja harmaus 
jääneet taakse. Aurinko saa lumiläi-
kät ja meren jään kimaltelemaan sil-
miä häikäisevässä loistossa. En lak-
kaa ihmettelemästä, miten kirkas 
kevätaurinko voi olla.

Tänä vuonna varauduin jo une-
liaaseen, pitkään talveen, jonka 
voittamiseen tarvitaan aikaa ja us-
koa. Kevään tulo on kuitenkin sel-
västi havaittavissa: pajunkissat ul-
kona ja rairuoho sisällä todistavat 
uudesta elämästä.

Lumitöitä tehdessäni mieleeni 
nousi vanha hengellinen kansansä-
velmä, johon Nurmeksen edesmen-
nyt kirkkoherra Leevi Merikallio 
sai hiihtoretkellä puhuttelevat sa-
nat: ”Kuin talven lumen alla on ke-
sä piilossa…”

Kesä on talvella kätkössä lumen 
alla. Kevään koittaessa kuolleen nä-
köiset varvut, ruohot ja moninai-
set kukat puhkeavat elämään. Elä-
mä on salatusti piilossa lumen ja 
roudan uumenissa, mutta uusi elä-
mä herää auringonvalon ja lämmön 
myötä ihmeelliseen kukoistukseen.

Voisiko ihmiselämän vaihei-
ta verrata vuodenaikojen vaihte-
luun? Omat mielialani ainakin 
usein myötäilevät vuodenaikojen 

vaihtuvuutta. Tunnen kuinka syk-
syn runsaus, marjastus ja sienestys, 
ovat varautumista talven niukkuu-
teen. Kristittynä saan kokea syksyn 
synkkyyden muuttuvan adventti-
kynttilöiden toivoa antavaan lem-
peään valoon, joka huipentuu jou-
lun sanomattomaan kirkkauteen.

Tyhjyyden tunne valtaa kuiten-
kin sisimmän, kun tammikuun 
tuiskut ja pakkaset tulevat. Tal-
ven pimeyden voittamiseen tarvi-
taan toivoa valosta. Luojamme on 
antanut tänne pohjolan pimeyteen 
valkoisen lumipeitteen mutta var-
sinaista uskoa tulevaisuuteen tuo 
kevät. Silloin vietetään pääsiäistä, 
jolloin kristikunta juhlii Jeesuksen 
ylösnousemusta. Ylösnousemus on 
kristillisen uskon ydintä, ja pääsiäi-
nen on kirkkovuoden vanhin ja tär-
kein juhla.

Suomen kielessä päästää-sa-
na on läheistä sukua israelilaisten 
Egyptin orjuudesta pääsemiselle, 
jonka muistoksi juutalaiset viettä-
vät edelleenkin pääsiäistä. Jumalan 
suunnitelma on yhä päästää oman-
sa vapauteen synnistä, kuolemasta 
ja paholaisen vallasta. Jeesus to-
teutti suunnitelman ristinkuole-
mallaan. Hän kuoli minun ja sinun 
syntien tähden ja todisti sen nouse-

malla ylös kuolleista ensimmäise-
nä pääsiäisenä. Jeesuksen haudal-
le kiiruhtaneet naiset saivat kuul-
la enkeleiltä: ”Miksi te etsitte elä-
vää kuolleitten joukosta? Ei hän ole 
täällä, hän on noussut ylös!” (Luu-
kas 6:5–6) 

Ylösnousseen ja elävän Vapah-
tajan varaan saamme tänäänkin ra-
kentaa uskomme ja toivomme vuo-
sien ja vuodenaikojen vaihdellessa.

”Siis niin kuin lumen alla  
on kesä piilossa, 
myös kesän kukinnalla,  
on varma aikansa. 
Se siellä talven tullen  
aikaansa odottaa, 
vaan Luojan käskyn kuullen  
taas kukkaan puhkeaa.

Näin sielu Herraan luota  
ja Vapahtajaasi, 
uskossa kesää vuota  
ja Lunastajaasi.
Hän on jo hätäs nähnyt,  
hän siitä pelastaa.
On Jeesus kaiken tehnyt,  
hänessä kesä saa.”

(SML 206:5–6)

Raimo Vanninen
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Seurakunnan 50-vuotisjuhlanäyttely

Lähetä valokuvia seurakunnan historiasta
Juhlavuoden kunniaksi järjestetään keväällä valokuvanäyttely Laajasalon ja Roihuvuoren kirkoilla.  
Seurakunta pyytää lähettämään historiaansa liittyviä valokuvia näyttelyä varten.

Voit toimittaa kuvat ma 30.3. mennessä:
•	 seurakunnan toimistoon Roihuvuoren tai Laajasalon kirkolle
•	postitse osoitteeseen Tulisuontie 2, 00820 Helsinki
•	 sähköpostitse jpg- tai gif-muodossa tiedottajalle osoitteeseen miska-maria.valimaki@evl.fi. 
Liitä mukaan yhteystietosi, kuvaajan nimi sekä tiedot siitä, mistä ja milloin kuva on otettu. 
Mainitse myös mahdolliset kuvassa olevat henkilöt. Kiitos!
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Heinäsirkkoja vai mehudieetti  
– miten viettää paastonaikaa?
Mehupaasto on lyömätön 

keino herättää henkiin 
talven nuuduttama krop-

pa ja mieli. Vaahterasiirappipaasto 
saa puolestaan olon kohenemaan ja 
painon putoamaan, mikäli uskoo 
internetissä jaettuja paastokoke-
muksia. Osa ravintoasiantuntijois-
ta vannoo paastojen nimeen, osa 
varoittaa niiden haitallisuudesta 
tai ainakin hyödyttömyydestä. Eri-
laiset paastot heijastelevat nykypäi-
vän trendiä, jossa kauneus, terveys 
ja hyvinvointi nostetaan tärkeim-
miksi arvoiksi elämässä.

Johannes Kastaja  
eli heinäsirkoilla

Terveelliset elämäntavat ja vas-
tuullinen kuluttaminen ovat erit-
täin tärkeitä, mutta niiden varaan 
rakennettu elämäntapa on kauka-
na siitä, mitä paastolla Raamatussa 
haettiin. Johannes Kastajan kerro-
taan eläneen autiomaassa heinäsir-
koilla ja villimehiläisten hunajalla. 
Johanneksen ratkaisu oli ekologi-
sesti kestävä ja luultavasti terveelli-
nen. Heinäsirkat ovat erinomainen 
proteiinin lähde, ja ne kuormittavat 
ympäristöä huomattavasti vähem-
män kuin lihantuotanto. Todennä-
köisesti lähivuosina Suomessakin 
avataan hyönteisiin erikoistuneita 
ravintoloita, jollaisia Kaukoidässä 
on jo paljon. Hunajan terveysvaiku-
tuksista on taas tiedetty jo pitkään. 
Johanneksen ruokavalio tuskin sil-
ti nousi halusta laihduttaa tai etsiä 
ekologisesti kestäviä syömätapoja.

Johannes Kastaja on yksi tun-
netuimmista juutalaisista profee-
toista. Kristityt pitävät häntä Jee-
suksen opettajana ja edelläkävijä-
nä, ja muslimeillekin Johannes on 
profeetta. Jeesuksen ajan juutalai-
suudessa vaikutti muutamia yhteis-

kunnasta eristäytyneitä askeettisia 
yhteisöitä, kuten Kuolleen meren 
rantamilla eläneet essealaiset. Li-
säksi tunnetaan Vanhan testamen-
tin nasiirit, jotka kieltäytyivät alko-
holista ja sitoutuivat koko elämäk-
seen erilaisiin puhtausihanteisiin. 
Luukkaan evankeliumissa on viit-
teitä siitä, että Johanneksen van-
hemmat olisivat luvanneet poikan-
sa juuri nasiiriksi. Johanneksella 
saattoi myös olla yhteyksiä essea-
laisiin. Valtaosa juutalaisista ei kui-
tenkaan vetäytynyt askeettisiin yh-
teisöihin tai sitoutunut tiukkoihin 
puhtaussäädöksiin.

Paaston juuret  
juutalaisuudessa

Juutalaisessa kulttuurissa suuriin 
juhliin, erityisesti sovituspäivä jom 
kippuriin, valmistauduttiin paas-
toamalla. Ruuasta ja juomasta kiel-
täydyttiin auringonnoususta aurin-
gonlaskuun. Paasto kutsui syntien 
sovitukseen yhteisöllisen ja yksi-
löllisen katumuksen kautta. Paas-
to ei merkinnyt laihduttamista tai 
terveysfanatismia vaan liittymis-
tä ympäröivään yhteisöön. Samal-
la se oli kommunikointia Jumalan 
kanssa. Paaston avulla suojaudut-
tiin vaaralta, lepyteltiin Jumalaa ja 
osoitettiin kansan olevan valmiina 
ottamaan Jumala vastaan. Oli myös 
pienempiä paastonaikoja, jolloin 
muisteltiin Israelin kansan vaihei-
ta. Paastolla oli tällöin opetukselli-
nen merkitys.

Paastoaminen ja ruokaan liitty-
vät säädökset siirtyivät juutalaisuu-
desta islamiin ja kristinuskoon, jo-
ten ramadanin ja kristillisen paas-
ton juuret ovat juutalaisuudessa. 
Kristilliset erakkoliikkeet ja luos-
tarit syntyivät 200-luvun Egyptis-
sä ja Syyriassa ja levisivät myöhem-

min koko kristikuntaan. Keskiajalla 
niillä oli suuri hengellinen, yhteis-
kunnallinen ja poliittinen merkitys 
sekä läntisessä kirkossa että idässä, 
Bysantissa.

Protestanttiset kirkot  
säilyttivät paaston

Reformaation myötä syntynyt pro-
testanttinen maailma hylkäsi luos-
tariliikkeen, mutta kiinnostus ruo-
kaa ja paastoa kohtaan säilyi. Yk-
sinkertaisen elämän, raittiuden ja 
pidättäytymisen ihanteet näkyi-
vät puritanismissa, luterilaisessa 
pietismissä ja metodismissa, jossa 
paastolla on ollut vahva sija. Vielä 
vahvemmin ruokaa ja syömistä sää-

dellään seitsemännen päivän ad-
ventismissa, jonka tunnetuimpiin 
henkilöihin lukeutui muroistaan 
tunnettu kasvissyöjä John Harvey 
Kellogg. Tämän päivän mehudiee-
tit tulevatkin juuri Yhdysvalloista, 
jonka syntyyn ja kulttuuriin puri-
tanismi ja protestanttinen herätys-
kristillisyys ovat jättäneet syvät jäl-
kensä.

Paasto ei itsetarkoitus
Terveellisissä elämäntavoissa ja 
eettisesti kestävässä kulutuksessa 
ei ole mitään pahaa, päinvastoin. 
Paastoamisen ei kuitenkaan tuli-
si olla itseisarvo vaan väline. Mi-
käli tammikuu kului tipattomas-
ti tai aikoo valmistautua pääsiäi-

seen paastoamalla, terveempi ke-
ho ja keveämpi mieli ovat tärkeitä 
ja hyviä sivutuotteita. Kristillisen 
paaston päämämäärä on kuiten-
kin pääsiäisen tapahtumien muis-
telu, itsetutkiskelu ja Jumalan koh-
taaminen. ”Tehkää hedelmää, jos-
sa kääntymyksenne näkyy”, Johan-
nes sanoi. Syömisestä hän ei puhu-
nut mitään.

Juha Meriläinen

Aiheesta lisää: Maiju Lehmijoki-
Gardner: Askeettien pidot. Uskonnot ja 
syömisen etiikka. Kirjapaja 2009.

Hiljaisuuden päivä
Laajarannassa la 14.3. klo 11–17
Päivässä rukoushetkiä, virikepuhe ja ehtoollinen. Päivän aikana 
mahdollisuus lyhyeen keskusteluun ohjaajien kanssa, muuten  
osallistujat sitoutuvat hiljaisuuteen. Ruokamaksu 5 €. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset ja tiedustelut  
pastori Arja Vaulas, arja.vaulas@evl.fi, p. 050 596 8858

Kristillisen paaston tarkoitus on syventää hengellistä elämää. Paastonaika alkaa Tuhkakeskiviikosta ja kestää 40 päivää, pää-
siäiseen asti.
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Taivaallista  
musiikkia -konsertti 
Konevitsa-kvartetti
Roihuvuoren kirkossa su 22.3. klo 19

Läpileikkaus Venäjän mieskamarikuorojen rikkaasta ohjelmisto-
perinteestä. Paino venäläisessä kirkkomusiikissa muinaisista luos-
tarisävelmistä nykysäveltäjien teoksiin. Ohjelma 10 €, myytävä-
nä äänite á 20 €. Tuotto Konevitsan luostarin jälleenrakentamiseen 
Laatokalla. Tervetuloa!

Pianotrio soi!
Roihuvuoren kirkossa  

la 11.4. klo 17
Minne Trio, Kati Välimaa, viulu, 

Johanna Jaakkola, sello ja  
Pirkko Heikkinen, piano. 

Säveltäjinä Rebecca Clarke, 
Uljas Pulkkis, Pirkko Heikkinen. 

Tervetuloa!

Konsta Jylhän  
kauneimmat -konsertti
Roihuvuoren kirkossa helatorstaina 14.5. klo 16
Ikaalisten Kirkkokuoro, johtaa Johanna Eränen, ja Viulupelimannit, 
johtaa Kari Tamminen. Myynnissä äänite á 5 €, vapaaehtoinen  
kolehti. Tervetuloa!
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Yhdessä tehty juhla
Juhla vaatii aina valmistelua, niin myös messu. Viime syksystä lähtien Roihuvuoren kirkolla on opeteltu messun 
järjestämistä isomman ryhmän kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman monet halukkaat voisivat osallistua 
yhteisen messun valmisteluun ja toteutukseen. 

Seurakuntalaisia on jo kauan 
ollut erilaisissa tehtävissä 
messuissa: toivottamassa ih-

misiä tervetulleeksi, lukemassa raa-
matuntekstejä, kantamassa koleh-
tia, avustamassa ehtoollisenjaos-
sa tai järjestämässä kirkkokahveja. 
Nyt tarkoitus on laajentaa tehtävien 
ja messun toteuttamiseen osallis-
tuvien määrää.

Jo kolme messuryhmää
Syksyllä Roihuvuoren kirkolla 
aloitti Lauri Kopposen ja Marja 
Heimala-Pelkosen johdolla kaksi 
messuryhmää, ja helmikuussa kol-
mas ryhmä Varpu Välimaan vetä-
mänä. Jokaisessa ryhmässä on vii-
destä kymmeneen jäsentä, monen- 
ikäisiä aikuisia ja joissain pieniä 
lapsia. Ryhmät ovat kokoontuneet 
viikko tai kaksi ennen omaa palve-
lusvuoroaan ja vetäjän kanssa so-
pineet, missä tehtävissä kukin sillä 
kerralla toimii. Helpointa on aloit-
taa yksinkertaisista tehtävistä ja vä-
hitellen vaihtaa vaativimpiin omien 
kiinnostuksenkohteiden mukaan.

Osa tehtävistä vaatii valmiste-
lua. Esimerkiksi tekstinlukijan on 
hyvä harjoitella etukäteen, jotta 
lukeminen menisi sujuvasti. Myös 
esirukouksen laatiminen tai vaik-
kapa kolehtikohteen lyhyt esittely 

ovat mahdollisia tehtäviä. Jos joku 
haluaa tulla aikaisin kirkolle, voi 
osallistua vaikka ehtoollispikarien 
esillelaittoon. Toisinaan ryhmä on 
etukäteen kanttorin kanssa ollut 
mukana valitsemassa virsiä. 

Lapsillekin tehtävää
Aikuisille löytyy ainakin parikym-
mentä tehtävää messussa, mutta 
lapsillekin on sopivia töitä. Roi-
huvuoressa pienimmät avustajat 
ovat saaneet kokeilla kirkonkel-
lojen soittoa, joka tapahtuu säh-
könappia painamalla. Lapset ovat 
laittaneet virsinumeroita taulul-
le, ja eräs reipas neitonen on kah-
desti messun aluksi kertonut ko-
ko kirkkokansan edessä päivän ai-
heen. Kaikille halukkaille löytyy 
varmasti sopivia tehtäviä, kun yh-
dessä mietitään.

Messu on 
tekijänsä näköinen
Roihuvuoren kirkossa on monia 
muitakin ryhmiä, jotka ovat vuo-
sikausia avustaneet messuissa ker-
ran tai kaksi vuodessa. Vanhat ryh-
mät jatkavat, mutta samalla pyri-
tään käynnistämään uusia messu-
ryhmiä. Ryhmien myötä messuista 
tulee kaikista vähän erilaisia, sillä 
yhdessä tekeminen saa näkyä.

Messu ei ole vain pyhä toimitus 
vaan Jumalan perheväen juhla, jon-
ka valmistamiseen ja toteuttami-

seen kaikki saavat osallistua. Oman 
tekemisen kautta messusta voi oppia 
uutta, ja palvelutyö on siunauksena 

kaikille messuun tulijoille.

Anja Nurminen

Marja Heimala-Pelkonen (vas.), Lauri Kopponen ja Varpu Välimaa vetävät messuryhmiä vapaaehtoispohjalta. Näin 
seurakuntalaisten yhteisen messun idea toteutuu entistä paremmin.

Minun kirkkoni

Tuula Hakkarainen: Lajitoveria pitää auttaa 
Tuula Hakkarainen on tut-
tu näky Roihuvuoren seurakun-
nan kirkoilla. Usein hänet näkee 
auttamassa toisia: saattamassa 
ikäihmisiä ehtoolliselle, askarte-
lemassa lasten kanssa Tammen-
terhokirkossa, hoitamassa tarjoi-
lua tai korjaamassa jälkiä. Käte-
välle ja monitaitoiselle ihmiselle 
löytyy tehtävää. Hakkarainen ei 
tee tekemisistään numeroa. Aut-
taminen on hänelle luonnollinen 
asia. 

– Minuakin on jeesattu sil-
loin kun olen sitä  tarvinnut. En 
voi katsoa vierestä, jos lajitoveri 
on avun tarpeessa. On hyvä op-
pia antamaan apua ja ottamaan 
sitä vastaan.

Onnettomuus pysätti
Matkat kirkolta toiselle taittuvat 
kätevästi ja vauhdilla polkupyö-
rän selässä.

– Fillari on mun jalat, Hakka-
rainen kertoo.

Pyöräily oli koitua kohta-
loksi, kun pari vuotta sitten 
Herttoniemen puistossa Hak-
karainen törmäsi pyörällään 
sillankaiteeseen ja paiskautui 
kaiteen yli. Kaulanikama murtui, 
mutta nainen selvisi.

Pitkän toipilasajan jälkeen 
Tuula Hakkarainen palasi takai-
sin pyörän selkään. Kokemus py-
säytti ja sitoutti entistä vahvem-
min kirkkoon ja sen sanomaan.

– Kirkon sanoma tarjoaa ikui-
suusnäkökulman. Onnettomuus 
muistutti, että emme ole täällä ai-
na. Usko on läsnä koko elämässä.

Kohtaamiset arvokkaita
Roihuvuoren kirkko tuli Hakka-
raiselle tutuksi jo ala-asteella, kun 
hän toisten koululaisten kanssa kä-
veli joulu- ja kevätkirkkoon.

Nykyään juhlahetkiä ovat seu-
rakunnan yhteiset messut sekä 
kohtaamiset ihmisten kanssa.

– Evästä elämään -ryhmässä 
syntyy hyviä keskusteluja, ja kirk-
kokahveilla, kun ihmiset juttelevat 
vapaasti keskenään. 

– Kohtaamiset ovat minul-
le tärkeitä, samoin vapaus ”haa-
huilla” itsekseen silloin, kun on 
tarvis.

Elämään on mahtunut monen-
laisia aikoja.

– Parikymmentä vuotta sitten 
tajusin, että elin väärin. Piti ol-
la onneton ymmärtääkseen,  että 
voi olla onnellinen, Hakkarainen 
tiivistää.

Kuvien maailma
Tuula Hakkarainen on monipuoli-
nen kuvataitelija, jonka piirrokset 
ilahduttavat Kiikarin lukijoita. Ta-
kana on määrätietoinen kouluttau-

tuminen, joka alkoi jo lapsuudessa, 
”Kylli-tädin koulussa”.  

Lahjakas tyttö opiskeli Tork-
kelin kuvataidelukiossa. Ylioppi-
laskirjoitusten jälkeen matka joh-
ti Oriveden opiston kuvataidelin-
jalle ja sieltä Kuusamon kansan- 
opistoon grafiikan linjalle. Lisäksi 
Hakkarainen opiskeli Lapin taide-
koulussa, taidekoulu Maassa ja Va-
paassa Taidekoulussa.

Tuula Hakkaraisen töitä on 
ollut esillä lukuisissa näyttelyissä 
Suomessa ja Saksassa.

Parhaillaan hän on mukana 
yhteisnäyttelyssä Töölön Galle-
ria Mondossa. Toukokuussa hän 
pitää samassa paikassa yksityis-
näyttelyn. 

Hakkaraisen töitä on palkittu 
monissa yhteyksissä. Esimerkiksi 
Kruunuvuorenselän avantouima-
riyhdistys palkitsi hänet nimik-
keellä Täyden kympin teko. Pe-
rusteluna oli ilon irtipäästäminen.

Anna-Mari Kaskinen
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Roihuvuori
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Pietarin pääsiäinen

Pääsiäisvaellus 
Kaikille avoimet yleisönäytökset:
Roihuvuoren kirkossa  
pe 27.3. klo 18 (ennakkovaraus) ja klo 19 (ei ennakkovarausta)
Laajasalon kirkossa  
ma 30.3. klo 18 (ennakkovaraus) ja klo 19 (ei ennakkovarausta) 
Ennakkovaraukset seurakuntasihteeri Jaana Kiiskelle, p. 09 2340 5700. 
Käsikirjoitus Anna-Mari Kaskinen.
Toivotamme sinut, ystäväsi ja perheesi vaeltamaan kanssamme! 

Pietarin pääsiäinen
Kristillisissä kirkoissa on vuosisatojen ajan palattu elämyksellisesti ensimmäisen pääsiäisen tapahtumiin 
musiikkiteosten, passionäytelmien ja pääsiäisvaellusten kautta. Monelle esimerkiksi Bachin Matteus-passion 
kuuleminen on tärkeä osa pääsiäistä. Roihuvuoren seurakunta liittyy traditioon omalla pääsiäisvaelluksellaan, 
jossa kuullaan Pietarin näkökulma.

Kärsimysnäytelmät elivät ka-
tolisella keskiajalla ja uu-
den ajan alussa kultakaut-

taan. Näytelmiksi puetut raama-
tunkertomukset toimivat niin tun-
nelmannostattajina kuin kansan-
valistajinakin aikana, jolloin kansa 
oli lukutaidotonta eikä Raamattuja 
ollut kuin aniharvoilla. 

Monet suomalaisetkin ovat esi-
merkiksi osallistuneet vuodesta 
1634 lähtien Saksan Oberammer-
gaussa noin kymmenen vuoden 
välein järjestettäviin passionäytel-
miin. Oberammergaun vuoristoky-
län monituntinen pääsiäisnäytelmä 
sai alkunsa, kun kyläläiset säästyi-
vät Eurooppaa järkyttäneeltä rut-
toepidemialta. Kiitollisina he lu-
pasivat esittää säännöllisesti Kris-
tuksen viimeisiä päiviä käsittelevää 
kärsimysnäytelmää.

Suomessa monet seurakunnat ja 
kristilliset yhteisöt ovat erityises-
ti kymmenen viime vuoden aikana 
aktivoituneet pääsiäisvaellusten ja 
-näytelmien esittämisessä. Helsin-
gin keskustassa vuosittain esitet-
tävä Via Crucis -näytelmä, Viva-
mon pääsiäisvaellus ”Ihmisen poi-
ka” ja Saalem-seurakunnan tänäkin 
vuonna pyörivä ”Simon Kyreneläi-
nen”ovat kaikki esimerkkejä viime 
vuosien isoista pääsiäisesityksistä.

Roihuvuoressa  
oma pääsiäisvaellus

Roihuvuoren seurakunnan kirkoilla 
on jo muutamana vuonna peräkkäin 
järjestetty erityisesti päiväkoti-ikäi-
sille ja alakoululaisille pääsiäisvael-
luksia. Viime vuodeksi kirjailija An-
na-Mari Kaskinen käsikirjoitti Roi-
huvuoren seurakuntaa varten Pieta-
rin pääsiäinen -vaelluksen. 

– Se on kertomus Pietarista, 
kalastajasta, jonka elämä muuttui 
hänen kohdattuaan Jeesuksen, An-
na-Mari Kaskinen kertoo.

 – Mielestäni kertomus Pietaris-
ta on hyvin lohdullinen. Pietari on 
rohkea ja valmis kantamaan vas-
tuuta. Evankeliumissa kerrotaan 
myös hetkistä, jolloin Pietari on 
heikoimmillaan. Hetkistä, jolloin 
hän kieltää tuntevansa Jeesuksen. 

Kaskisen mielestä on merkittä-
vää, että Jeesus antoi Pietarille an-
teeksi. Jeesuksen ylösnousemuksen 
jälkeen Pietari sai uuden tehtävän: 
hänestä tuli seurakunnan perustaja. 

Kaskisen mukaan Pietarin pää-
siäinen on ennen kaikkea kertomus 
Jeesuksesta, siitä millainen hän oli 
ja mitä hän teki. Näytelmässä seu-
rataan Jeesusta hänen kärsimystiel-
lään ylösnousemuksen aamun ih-
meelliseen iloon saakka.

Pietarin inhimillisyys  
koskettaa

Pietarin pääsiäinen -vaelluksen to-
teuttamiseksi tarvitaan päivittäin 
noin viidentoista hengen miehitys. 
Viime vuonna Pietarin roolia näyt-

telivät pastori Juha Meriläinen ja 
vapaaehtoispohjalta Juha-Matti 
Terämä.

– Pietarin rooli on hyvin maan-
läheinen. Ensin uhotaan ja sitten 
kadutaan ja tunnustetaan, ettei mi-

nussa ole ”miestä” seisomaan uho-
jeni takana, summaa Terämä. 

– Koskettavaa oli se, että saatoin 
todeta katsojien silmistä, että he 
todella tarinan edetessä odottivat, 
mitä tulee seuraavaksi, hän jatkaa.

Meriläistä puhutteli eniten Pie-
tarin katumus ja inhimillisyys sen 
taustalla. 

– Jeesuksen sanat ”anna heille 
anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he 
tekevät” koskettavat minua aina. Sii-
tähän Pietarin ja Juudaksenkin koh-
dalla oli kyse – he eivät tienneet, mi-
tä he tekivät. 

Meriläisen mielestä ihmisen pa-
huus on usein tahatonta: kyvyttö-
myyttä nähdä, arkuutta toimia ja 
toivetta siitä, että joku muu nousi-
si esiin, ettei itse tarvitsisi. 

– Pietarin pääsiäisessä suru kos-
kettaa, ja Jeesuksen anteeksiannon 
mittaamattomuus pysäyttää. Aja-
tus siitä, että jopa niille voi antaa 
anteeksi, jotka kieltävät, pettävät, 
hylkäävät, tuomitsevat, kiduttavat 
ja surmaavat, on vaikuttava, toteaa 
Meriläinen.

Vaellus syntyy  
vapaaehtoisvoimin

Pääsiäisvaelluksen toteuttamiseen 
tarvitaan näyttelijöiden lisäksi pal-
jon apukäsiä, muun muassa lavas-
teiden kokoajia, ompelijoita, pää-
siäispuutarhan toteuttajia ja ovi-
mikkoja. Viime vuonna Ritva Py-
käläniemi esitti vaelluksella Pieta-

rin anoppia ja Anja Varis hääräsi 
Pietarin kotikaupungin, Kapernau-
min, asukkaana. Molemmat tahtoi-
vat näytelmään mukaan vapaaeh-
toisina seurakuntalaisina.

– Pietarin pääsiäinen on ihan eh-
dottomasti tarkoitettu ja sopiva kai-
kenikäisille, suosittelen lämmöllä! 
huudahtaa Pykäläniemi, kun kysyn, 
kenelle hän suosittelisi vaellusta. 

–  Upeaa oli nähdä, miten lap-
set päiväkoti-ikäisistä kuudesluok-
kalaisiin ja toisaalta taas nuoret ja 
aikuiset keskittyivät tiiviisti näy-
telmän seuraamiseen ja elivät sii-
nä mukana, toteaa Varis.

Viime vuonna vaelluksille osal-
listui yleisönäytökset mukaan lu-
kien yhteensä reilut tuhat ihmis-
tä. Myös tänä vuonna palmusun-
nuntaiviikolla ja hiljaisella viikol-
la seurakuntalaisia kutsutaan mu-
kaan sekä toteuttamaan että katse-
lemaan pääsiäisen tapahtumia ope-
tuslapsi Pietarin silmin.

Minna-Mari Helaseppä

Tule mukaan! 
Jos olet kiinnostunut toteuttamaan 
tämänvuotista pääsiäisvaellusta, ota 
yhteyttä lapsityöntekijä Päivi 
Meriläiseen, paivi.merilainen@evl.fi, tai 
pastori Minnamari Helaseppään, 
minnamari.helaseppa@evl.fi,  p. 
050 361 3718. Kaikenikäisille ja 
-taitoisille esiintyjille ja työmyyrille on 
tarvetta. 

Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset luovat yhdessä vaikuttavan pääsiäiskertomuksen. Kuitenkin vasta yleisö tekee näytelmästä näytelmän.

 ”Minulle on tapahtunut elämässäni paljon ihmeellisiä asioita. Kaikki alkoi siitä 
kun...”  Tule kuulemaan, miten Pietarin tarina jatkuu!
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Jeesuksen vertaukset  
puhtaalta pöydältä

Ekseg. prof.  
Lauri 
Thurénin  
raamattu- 
luennot
Laajasalon kirkolla  
to alkaen 12.3. klo 18

12.3. Uusi tapa ymmärtää 
Jeesuksen vertauksia

26.3. Ihminen Jumalan esiku-
vana

9.4. Mahdottomia vertauksia

16.4. Jeesuksen viimeinen ver-
taus

Raamatuntutkija Thurén 
kehottaa kysymään lapsilta
Itä-Suomen yliopiston eksegetiikan professori Lauri Thurén on innoissaan. Jeesuksen vertausten tutkiminen on avannut 
hänelle uuden maailman. Miten kertomus tuhlaajapojasta tai kadonneesta lampaasta sitten tulisi tulkita? Mikä on oikea 
selitys? Thurén tarjoaa tulkintatavan, joka yllättää yksinkertaisuudellaan.

Jeesuksen vertaukset kuuluvat 
Uuden testamentin tutuimpiin 
ja vaikuttavimpiin kertomuk-

siin. Niistä on tapana tehdä erilai-
sia tulkintoja, tulkitsijan taustasta 
riippuen.

– Olennaista on kysyä, miten 
evankeliumin kirjoittaja haluaisi, 
että vertaus ymmärretään, Lauri 
Thurén neuvoo.

Tahmeat tulkintatavat
Tyypillisesti kysytään, mitä Jee-
sus vertauksella tarkoitti. Tämän 
tulkintatavan vaikeus on siinä, et-
tä Raamatun tulkitsijat luovat it-
se oman mielikuvansa Jeesukses-
ta. Häntä muokataan oman mielen 
mukaiseksi, ja vertauksien selityk-
set muuttuvat sen myötä.

Toinen totunnainen tapa tulkita 
vertauksia on etsiä niistä allegori-
oita eli vertauskuvallisia merkityk-
siä. Kun tuhlaajapoika palaa kotiin, 
isä laitattaa kengät hänen jalkaan-
sa ja sormuksen hänen sormeen-
sa. Vertauskuvia painottavassa tul-
kintatavassa kysytään, mitä kengät 
tarkoittavat ja mikä on sormuksen 
symbolinen merkitys. Tämä ei joh-
da ymmärtämään kertomuksen 
ydintä.

– Mitä jos luetaan pelkkä ta-
rina? Ei oteta siitä mitään pois ei-
kä lisätä siihen mitään, Thurén eh-
dottaa.

Kaikkea ei tarvitse tietää
Voiko vertausten tulkitseminen ol-
la noin yksinkertaista? Että lapsikin 
sen ymmärtää? 

Professorin mielestä asia on juu-
ri niin. Yhdeksi lähestymistavaksi 
hän ehdottaa, että vertauksia luet-
taisiin ensin lapselle ja kysyttäisiin 
häneltä, mitä ne tarkoittavat.

– On hyvä muistaa, että myös-
kään evankeliumien ensimmäiset 
lukijat eivät tunteneet Palestiinan 
oloja. He eivät esimerkiksi tienneet, 
keitä fariseukset ja saddukeukset 
olivat.

Mekin voimme lähteä siitä, et-
tä meidän ei tarvitse tietää ja tun-
tea kaikkia taustoja voidaksem-
me ymmärtää Jeesuksen vertauk-

sia. Voimme asettua alkuperäisen 
kuulijan asemaan ja kysyä, mikä 
vertauksessa koskettaa meitä.

Thúren painottaa, että vertauk-
sen asiayhteys on tärkeä pitää 
mielessä. Vertaus liittyy tilan-
teeseen, jossa Jeesus sen ker-
toi. Selityksen täytyy olla niin 
yksinkertainen, että alkupe-
räinen kuulija saattoi tajuta 
sen heti. 

– On etsittävä mahdolli-
simman luonnollista tulkinta-
tapaa. Lukijan kannattaa kuun-
nella itseään ja kysyä, mitä aja-
tuksia ja tunteita vertaus herät-
tää. Näin päästään lähemmäksi 
vertauksen alkuperäistä 
tarkoitusta.

Usein Jeesuksen vertauk-
set nousevat arkisesta elämäs-
tä. Jeesus asettuu vuorovaiku-
tukseen kuulijoidensa kans-

sa ja haastaa heitä kysymään, mitä 
nämä itse tekisivät, jos olisivat sa-
massa tilanteessa kuin vertauksen 
henkilö.

Kysy viisi kysymystä
Lauri Thurén kannustaa Raamatun 
lukijaa pohtimaan vertausten äärel-
lä viittä kysymystä:

1. Kuka?  
Kuka kertomuksen kertoi? Jee-

sus on ensimmäinen vastaus mut-
ta mitä merkitsee, että esimerkiksi 
Luukas kertoo kertomuksen uudel-
leen omille lukijoilleen.

2  Kenelle?
Keitä varten kertomus on tar-

koitettu? Keihin sillä pyritään vai-
kuttamaan? Tämä selviää yleensä 
vertausten alusta.

3. Mitä?
Kertomus tulisi lukea tarkkaan. 

Ei kannata nojautua vain omaan 
muistiinsa.

4. Tilanne?
Vertausta ennen kuvataan usein 

missä yhteydessä Jeesus puhui.
5. Tarkoitus?
Jeesus ei puhunut sattumalta. 

Hän halusi saada aikaan jotakin al-
kuperäisissä kuulijoissaan siinä ti-
lanteessa, jossa oltiin. Miten ver-
taus täyttää tämän tehtävän?

Vertauksissa  
Jeesuksen teologia

Thurénille itselleen syventyminen 
vertausten maailmaan on ollut vah-
va kokemus.

– Tutkimustyöni myötä nämä 
kertomukset ovat alkaneet elää 
minulle aivan uudella tavalla. Ver-
tauksissa heijastuu Jeesuksen oma 
teologia. 

Välillä esiin nousee Jeesuksen 
inhimillisyys. Tämä käy ilmi esi-
merkiksi, kun ylipapit ja lainopet-
tajat kyselevät häneltä valtuuksia. 
Vaikka Jeesus tiesi, että Isä oli anta-
nut hänelle erityisen tehtävän, jos-
kus hänenkin oli vaikea perustella 
asiaansa muille.

Anna-Mari Kaskinen

Lauri Thurénilta ilmestyy 
maaliskuun lopussa kirja 

”Kameli neulansilmästä: Jee-
suksen vertaukset puhtaalta 

pöydältä” (Kirjapaja 2015).
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Laajasalo

Suurella Sydämellä  
on auttamisen verkkopankki
Vuoden 2015 Yhteisvastuuke-

räys pyörähti käyntiin hel-
mikuun alussa. Tänä vuon-

na keräysvaroin laajennetaan suo-
malaista vapaaehtoistyöverkosto 
Suurella Sydämellä ja rakennute-
taan kouluja Haitissa.

Yhteisvastuu on kansanliike ja 
evankelisluterilaisen kirkon vuo-
sittainen suurkeräys, joka auttaa 
hädänalaisia Suomessa ja kehitys-
maissa uskonnosta, syntyperästä 
ja poliittisesta katsannosta riippu-
matta. 

Mikä Suurella Sydämellä?

Monet muistavat vuoden 2010 
Haitin maanjäristyksen, jolla oli 
katastrofaaliset seuraukset. Maas-
sa tarvitaan yhä paljon apua, ja Yh-
teisvastuu ohjaa suurimman osan 
keräysvaroista Haitin koulutus-
tarpeisiin. Harva kuitenkaan on 
kuullut kotimaisesta kohteesta, 
Suurella Sydämellä. 

Mistä oikein on kysymys?
Suurella Sydämellä välittää va-

paaehtoistoimintaa internetissä. 
Sen tarkoitus on koota yhteen eri 

paikkakuntien auttamistyötä. Suu-
rella Sydämellä on eräänlainen va-
paaehtoistyön kattojärjestö – ole-
matta kuitenkaan järjestö vaan pal-
velu.

Apua voi sekä antaa  
että pyytää

Palvelun sivuilta voi klikata omaa 
paikkakuntaansa, jolloin pääsee 
katsomaan, millaisia tehtäviä omal-
la tai lähimmällä paikkakunnal-
la on tarjolla. Sivujen kautta voi il-
moittautua vapaaehtoiseksi juuri it-

seä kiinnostavaan tehtävään. Tar-
vetta vapaaehtoistyöntekijöille pii-
saa: tarjonta vaihtelee nukketeatte-
rin avustajasta ja geokätköpäivittä-
jästä Terhokerhon ohjaajaksi ja ra-
ha-asiain neuvontaringin auttajaksi.

Suurella Sydämellä -verkko-
pankki toimii myös toiseen suun-
taan: sen kautta voi pyytää itselleen 
tai jollekulle toiselle apua. Kunkin 
paikkakunnan omilla sivuilla ker-
rotaan, minkälaista apua on pai-
kallisesti tarjolla tai mihin voi ot-
taa yhteyttä oikeanlaista apua saa-
dakseen. 

Yhteisvastuuvaroin palvelusta 
tahdotaan tehdä yhä toimivampi 
laajentamalla sitä ja lisäämällä sen 
tunnetuutta. Suurella sydämellä!

Misku Välimäki

Lisätietoa: 
www.suurellasydamella.fi

Kirkkoon kahvion kautta  
– vapaaehtoiset kertovat
Eläkeläiset Mari ja Aku Arjamo ovat tuttu näky Laajasalon kirkossa. Samoin nuoret sisarukset Lotta ja Tomi Ferm.  
Eri-ikäisiä seurakuntalaisia yhdistää halu antaa omaa aikaansa kirkon työhön. Mutta miten heistä tuli vapaaehtoisia,  
ja mitä he oikein tekevät?

Mari ja Aku Arjamo ovat 
asuneet Laajasalossa vuo-
desta 1975 lukuun otta-

matta kuuden vuoden jaksoa Vuo-
saaressa. Sitä ennen seurakunta ei 
ollut heille kovin tuttu.

– Lasten kautta oli luontevaa 
tulla mukaan, Aku selittää.

Kun lapset olivat pieniä, saman 
pihan poikia kävi useampi poika-
kerhoissa seurakunnan kerhota-
lossa Laajarannassa. Silloinen poi-
katyöntekijä Antero Hiltunen ve-
ti Akunkin mukaan poikansa kans-
sa. Toimintaa riitti kerhoista pur-
jehtimiseen ja Lapin ruskamatkois-
ta laskettelureissuihin.

Vähitellen Aku otti vastuuta 
varhaisnuorisotyöstä ja oli vapaa-
ehtoisena mukana suunnittelemas-
sa toimintaa. Yhteys kotiseurakun-
taan kuitenkin harveni lasten ai-
kuistuttua.

– Silloin tällöin tuntui hyväl-
tä käydä messussa, mutta yhteys 
seurakuntaan oli väljä, Aku ker-
too.

Kirkko toinen olohuone
Eläköitymisen jälkeen Arjamot 
törmäsivät tuttuun seurakunnan 
työntekijään, joka kutsui heidät 
Laajasalon kirkon +-60-toimin-
taan eli ”kuusikymppisiin”.

Ensin käytiin kirkon kahvios-
sa. Se oli pieni, ja päinvastoin kuin 
kahvioissa yleensä, siellä juteltiin 
yli pöytien. 

– Kirkon kynnys on matala, 
kun tulee sisään kahvion kautta, 
Mari naurahtaa.

Kuusikymppisten Laatokan 
matka oli pariskunnalle lopul-
linen sisäänheitto toimintaan – 
löytyi yhteyttä ja ystäviä, yhtei-
sö. Sen jälkeen on ollut helppoa 

ja mukavaa olla monessa muka-
na. Sunnuntain messuun osallis-
tumisesta on tullut osa viikko-oh-
jelmaa. 

– Kirkko tuntuu oman kodin 
ulkopuoliselta olohuoneelta, jos-
sa tavata ystäviä ja olla tärkeiden 
asioiden äärellä, Mari kuvaa suh-
dettaan seurakuntaan. 

– Yhteisöllisyys ja verkostoitu-
minen alueen toimijoiden kanssa 
ovat hyviä keinoja vetää ihmisiä 
kirkon toimintaan ja olohuonee-
seen, pariskunta vinkkaa.

Vapaaehtoistyö  
kiinnostaa nuoria

Kirkon vapaaehtoistyö ei ole vain 
eläkeläisten etuoikeus. Sisarukset 
Lotta, 18, ja Tomi, 21, Ferm ovat 
työskennelleet kotiseurakunnas-
saan jo useamman vuoden.

Kun Tomi huomasi, että iso-
veljellä oli selvästi kivaa seura-
kunnassa, hänkin päätti kokeil-
la. Jo ennen rippikoulua Tomi 
osallistui nuorten perjantai-illan 
Parkkiin Laajarannassa. 

– Ripari antoi sitten opetus-
ta varsinaisesta uskon sisällöstä, 
teologiaa opiskeleva Tomi sanoo.

Seuraavana vuonna Tomi lähti 
isoseksi rippileirille ja alkoi ottaa 
vastuuta nuorisotyössä.

Lotta kertoo tienneensä jo 
kauan, että ”jossain on joku, jo-
ka rakastaa mua tosi paljon”. Sik-
si tuntui luonnolliselta tulla iso-
veljen vanavedessä seurakunnan 
toimintaan. 

– Uskoni vahvistui, sanoo Lot-
ta, syntyyhän usko kuulemisesta.  

– Uskominen on vaikeampaa 
ilman seurakuntaa, säestää vie-
ressä istuva veli.

Sisarukset ovat pikkuhiljaa 
siirtymässä nuorisotyöstä aikuis-
työhön. Heidät voi usein nähdä 
messutehtävissä ehtoollisavusta-
jina ja tekstinlukijoina. Jo nuo-
risotyössä molemmat kokivat hy-
väksi  vastuun kasvamisen pala 
palalta. Se rakensi siltaa aikuis-
työhön.

– Vastuunkantaminen on ilo, 
jossa oppii muille antaessaan, To-
mi pohtii.

Lottaa puhuttelee messutehtä-
vissä sukupolvien läsnäolo.

– On hienoa jakaa ehtoollista 
vaikkapa vanhukselle. Jokaiselle 
ja jokaikäiselle on paikka seura-
kunnassa.

Arja Vaulas

Lotta ja Tomi Ferm tulivat molemmat seurakuntaan vanhemman sisaruksen vanavedessä. Arjamot voi kohdata muun muassa Laajasalon kirkon Aulakahvion vapaaehtoisina päivystäjinä. Kahvio 
on auki arkisin klo 10–14.
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Pärskeitä

Poikaleiri 
Lohjan Lohirannassa, la–su 11.–12.4. 
Leirimaksu 30 €/hlö, sisaruksilta 50 €. Maksu kattaa kaikki kulut:  
matkat, majoituksen, ruoat, tapaturmavakuutuksen sekä monipuolisen 
ohjelman askarteluineen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot nuorisotyönohjaaja Marko Anttilalta,  
marko.anttila@evl.fi, p. 050 3849 055.     

Pikkusuntioiden suuret saappaat
Roihuvuoren seurakunnan messuissa saa toisinaan nipistellä itsensä hereille. Ei  tylsän saarnan vuoksi vaan 
työntekijöiden, joista näyttää äkkiä tulleen peukaloisia. Kolehtihaavien ja virsikirjojen kanssa hääräävät kuitenkin 
lapset, pikkusuntiot.

– Teki mieli laittaa kaikkiin koleh-
tipusseihin tasapuolisesti rahaa, 
naureskeli eräs messuvieras Laaja-
salon kirkossa helmikuisen perhe-
messun kahveilla. 

Hänen mielestään oli muka-
vaa katsella reippaita pikkuisia 
puuhakkaina kirkkosalissa. Leik-
ki-ikäiset pikkusuntiot ja koului-
käiset junnusuntiot olivat messus-
sa monenlaisissa tehtävissä seura-
kunnan lastenohjaajien opastami-
na.

Kolehdin kerääminen  
kivointa
Virsikirjojen jakaminen oli ensim-
mäisenä tehtävänä hieman jännit-
tävää, mutta onneksi kirkkoväki 
kohtasi pienet ilahtuneesti ja kan-
nustavasti hymyillen. Omalle van-
hemmalle kirja oli  helppoa ojen-
taa, ja sen jälkeen homma sujuikin 
jo rutiinilla.

Kolehtihaaveja riitti monelle 
käytävälle, kun lähemmäs kym-
menen pikkusuntiota oli mieli-
puuhassaan. Lapsilla oli laulun 
sanojen mukaisesti ”valoa silmis-
sä”, kun he kannattelivat tohkeis-
saan painaviksi pyöristyneitä haa-
vejaan. Silti pettymyksiltä ei täy-
sin vältytty.

– Mä sain tosi vähän rahaa, 
pelkkiä kakkosia ja ykkösiä, arvi-
oi sivummalla seisonut suntio saa-
listaan.

Pikkusuntioilla oli tärkeä teh-
tävä johdattaa kirkkokansa esiru-
koukseen. Lasten värikkäillä huo-
papalloilla visualisoima Väripallo-
rukous oli herkistävää kuultavaa ja 
katsottavaa. Lapset toimivat myös 
esilaulajina joidenkin virsien aika-
na. 

– Tuntui oudolta olla yleisön 
edessä, kun ei heti tiennyt, mitä 

laulaa, pohdiskeli eräs pieni suntio 
työnsä haasteita.

Virsikirjasta  
pitää kiittää
Messun jälkeen makkarasopan 
äärellä paljastui, että myös keit-
tiötyöt kuuluvat suntion toimen-
kuvaan. 

– Mä osaan kyllä laittaa salaat-
tia, totesi eräs tomera tyttö, ja asia 
oli sillä kuitattu.

Lyhyt kysely kirkkokahveilla va-
kuutti siitä, että pikkusuntiot ovat 
mieluisia kirkkoväelle. Yhdelle rou-
valle mieleen tulivat  omat lasten-
lapset, ja eräs äiti kertoi lapsen-
sa viihtyvän messussa paremmin, 
kun hänellä oli tehtäviä.

– Lapsi tuntee olonsa arvokkaak-
si.

Kun pikkusuntioilta kysyttiin, 
mitä he toivoisivat kirkkokansalta, 
oli vastaus selkeä.

– Että ne auttaisi hyväntekeväi-
syydessä ja sanoisivat kiitos, kun 
saavat virsikirjan.

Riina Lamberg

Lapset kysyvät
Tiesivätkö ihmiset, että 
Jeesus on Jumalan Poika, 
kun he naulitsivat hänet 
ristille? 
Jeesus näytti aivan tavalliselta ihmi-
seltä. Hän pukeutui tavallisiin vaat-
teisiin, eikä hänen päänsä päällä ol-
lut minkäänlaista sädekehää. Jee-
sus teki kuitenkin monet asiat eri ta-
valla kuin muut ihmiset. Hän paran-
si sairaita ja huolehti niistä, joita toi-
set halveksivat. Monet kokivat, että 
Jeesus rakasti heitä enemmän kuin 
kukaan muu. 

Kaiken sen vuoksi, mitä Jeesus 
sanoi ja teki, hänellä oli paljon ys-
täviä ja seuraajia. Mutta oli niitä-
kin, jotka pitivät Jeesusta kilpaili-
janaan ja vihasivat häntä. He eivät 
kuitenkaan tienneet, että Jeesus oli 
Jumalan Poika vaan pitivät häntä 
tavallisena ihmisenä. Siksi he us-
kalsivat vihoissaan tuomita hänet 
kuolemaan.

Miksi kirkon ehtoollisel-
la annetaan viiniä, vaikka 
lapset eivät siitä tykkää?

Ehtoollisella tarjotaan leipää ja vii-
niä, koska ensimmäisellä ehtoolli-
sella kiirastorstaina Jeesus itse siu-
nasi ja tarjosi opetuslapsilleen lei-
pää ja viiniä. 

Monet lapset eivät pidä ehtool-
lisviinin mausta. Joissakin kirkois-
sa, kuten Roihuvuoressa, tarjotaan 
alkoholitonta viiniä, joka muistut-
taa maultaan viinimarjamehua. 
Muissakin kirkoissa sellaista saa, 
kun vain pyytää. Ehtoollisleipä on 
yleensä tehty vehnätaikinasta. Jot-
kut ihmiset saavat vehnäjauhois-
ta  pahoja vatsavaivoja ja siksi eh-
toollisenjakajalta voi pyytää glutee-
nittoman leivän. Tärkeämpää kui-
tenkin kuin miettiä leipätaikinan 
jauhoja tai viinin makua on muis-
taa, miksi ehtoollista vietetään.

Lasten kysymyksiin vastasi 
Timo-Pekka-pappi

VÄRIPALLORUKOUS

Mukaan näiden värien
tänään minä rukoilen.

Vihreä on väri toivon,
meitä ympäröivän luonnon.
Lasten puolesta minä rukoilen,
rauhassa kasvaa saisi jokainen.

Sininen kuvaa minua,  
jaksamista ja uskoa.
Anna minun pysyä terveenä,
kallisarvoinen on tämä elämä

Arkielämän väri on keltainen
kaikkine iloineen ja murheineen.
Kiitos päivästä jokaisesta,
kiitos ilosta arkisesta.

Punainen väri on rakkauden,
sykettä minun sydämen.
Punainen väri on läheisten,
minulle niin rakkaiden.

Musta väri on murheisten,
surun keskellä kulkevien.
Silitä päätä sairaiden,
kulje rinnalla ihmisten.

Valkoinen väri on hiljainen,
on minulla puheyhteys taivainen.
Sinä kuulet pienen huokauksen.
Sinä tiedät, mitä tarvitsen.

Mukaan näiden värien
tänään minä rukoilen.
Minä pyydän,
minä ylistän.
Sinua minä kiitän,
kun käteni yhteen liitän.
Isän ja Pojan ja  
Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

 Margit Pulkkinen 

Pikkusuntioiden sanaselityksiä
Kolehti:  Sellainen juttu, johon laitetaan rahaa kirkon auttamiseen.
Ehtoollinen: Tilaisuus kirkolla, jossa on arvontaa.
Saarna: Paikka kirkossa ja Jaani-papilla on kitara.
Sakasti: Keittoruokaa tai savuvuori, josta tulee tulta.
Kanttori:  Päivi, se laulaa ja soittaa urkuja.
Kastemalja:  Jonkun vauvan ristiäiset.

Pikkusuntioiden työpäivä 
alkoi virsikirjojen 

jakamisella.

Seurakuntamme jumalanpal-
veluksiin – ikään katsomatta – 
kutsutaan vapaaehtoisia mes-
suavustajia monenlaisiin tehtä-
viin. Jos olet kiinnostunut, ota 
yhteys pastori Arja Vaulakseen, 
p. 050 596 8858.

Lasten puuhapäivät 
Laajarannassa, ma–pe 1.–12.6. 
Päivät on tarkoitettu toiselle luokalle mene-
ville ja sitä vanhemmille lapsille 1.–5.6. ja  
8.–12.6. klo 9–16. Hinta 160 € /sisaralennus  
20 %. Hinta sisältää päivittäisen lounaan,  
välipalan ja askartelumateriaalit sekä en-
simmäisellä viikolla retken Puuhamaahan 
tai Hoploppiin ja Korkeasaareen, toisella 
viikolla (8–11.6) kolmen vuorokauden lei-
rin Kivisaaren leirikeskuksessa. Lapsilla on puuhapäivätoiminnan ajan  
tapaturmavakuutus. Ryhmän koko on 25 lasta.

Toiminnasta vastaavat lastenohjaajat Margit ja Marika Pulkkinen sekä 
nuorisotyönohjaajat Saila Lavonen ja Marko Anttila. Mukana seurakun-
nan nuoria isosina. 

Ilmoittautumiset Roihuvuoren seurakunnan nettisivuilta. Roihuvuoren 
seurakunnan jäsenillä on etusija, jäljelle jääneitä paikkoja voi tiedustella 
7.4 alkaen. Tukea leirimaksuun voi hakea diakoniatyöltä.

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

Kuvassa kaverukset Aki ja Dahlia.
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Yhteis- 
vastuuRap 
sanoituskilpailu
Roihuvuoren seurakun-
ta ja Lastenmaa-lehti järjestävät 
YhteisvastuuRap-sanoituskilpailun 
teemalla Auta lapsi kouluun. 
Sanoitusten tulee liittyä Haitin koulu-
laisten auttamiseen. Kilpailu on lap-
sille ja nuorille peruskoulun viimei-
seen luokkaan asti. 

Sanoitukset 30.3. mennessä 
Lastenmaan toimitukseen:  
Väylänrinne 4a 4, 00830 Helsinki tai  
anna-mari.kaskinen@lastenmaa.com. 

Tulokset ja palkinnot su 26.4. 
klo 16 Tammisalon kirkos-
sa. Tuomareina rap-artisti 
Daikini eli Lauri Kemppainen 
ja Lastenmaan päätoimittaja 
Anna-Mari Kaskinen.

Laituriwww.laajaranta.fi
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Kymmenen  
kysymystä nuorelle 
Johannes Lares

1. Kuka olet ja mistä tulet? 
Olen Johannes ja tulen Laajasalos-
ta.

2. Oletko talvi- vai kesäihminen? 
Ehdottomasti kesä, koska silloin on 
kaikki kivat tapahtumat.

3. Mikä talvessa on parasta? 
Laskettelu.

4. Mitä työtä haluaisit tehdä iso-
na? 
Ohjelmistotuotantoa tai jotain 
muuta kivaa tietokoneiden parissa.

5. Mitä harrastat? 
Partio, aikido, seurakunta ja mu-
siikki.

6. Kuka seuraavista Jeesuksen 
opetuslapsista kuvastaa sinua 
parhaiten: Pietari, Tuomas, Jo-
hannes vai Jaakob? 
Ehdottomasti Johannes, koska Jo-
hannes on vaan paras.

7. Mitä seurakunta sinulle mer-
kitsee? 
Vähemmän tylsiä iltoja, enemmän 
ystäviä ja lisää musiikkia.

8. Minkälaiset asiat saavat sinut 
onnelliseksi? Entä vihaiseksi?
Ystävät ja ruoka. Liian tiukka aika-
taulu ja aikaisin herääminen ärsyt-
tävät.

9. Jos olisit kirja, millainen kirja 
olisit? Mistä se kertoisi, ja minkä 
näköinen olisit? 
Olisin noin 200-sivuinen, sinikan-
tinen kirja. Se kertoisi ystäväseuru-
eesta. Ystävät kävelisivät joenvartta 
pitkin löytämään jotain suurta. Oli-
sin kirjassa ihan samanlainen kuin 
tällä hetkellä.

10. Keksi kysymys seuraavalle 
haastateltavalle. 
Mikä olisi nimesi, jos olisit saanut 
itse päättää?

Jos Johannes olisi kirja, hän olisi sininen seikkailuromaani.

Haitilaislapset kouluun 
vuoteen 2016 mennessä
Koulunkäynti on Haitissa kal-

lista. 80 prosenttia kouluis-
ta on yksityisiä, ja yhtä suuri 

osa väestöstä elää alle kahdella dol-
larilla päivässä. Vain neljännes ylä-
kouluikäisistä nuorista käy koulua. 
Puolet väestöstä ei osaa lukea. Sil-
ti koulutus on ainoa mahdollisuus 
pois köyhyydestä.

Vuoden 2015 Yhteisvastuun ke-
räysvaroin rakennetaan Haitiin 
maanjäristyksiä ja hirmumyrskyjä 
kestäviä kouluja. Rakennukset ovat 
ympäristöystävällisiä, jolloin esi-
merkiksi wc-jätteestä syntyvää bio-
kaasua voidaan hyödyntää koulun 
keittiössä ja biomassaa lannoittee-
na puutarhassa. Sähkö tuotetaan 
aurinkopaneelien avulla. 

Yhteisvastuuvaroin tuetaan 
myös köyhien haitilaislasten mah-
dollisuutta koulunkäyntiin. Esimer-
kiksi 20 eurolla neljäsluokkalainen 
saa koulukirjat koko vuodeksi.

Haitissa lapset ymmärtävät hy-
vin koulunkäynnin merkityksen it-
selleen, yhteisölle ja valtiolle. He 
haluavat lääkäreiksi, sairaanhoita-
jiksi ja insinööreiksi. Sillä tavoin he 
auttaisivat kotimaataan, jonne pi-
täisi saada tuottavaa yritystoimin-
taa, palveluja ja toimiva yhteiskun-
tarakenne. Maan hallituksen tavoi-
te onkin saada kaikki lapset kou-
luun vuoteen 2016 mennessä. Ta-
voitteen toteutumiseksi tarvitaan 
kohtuuhintaisia ja laadukasta ope-
tusta tarjoavia kouluja.

Isosnuoret lipaskerääjinä
Roihuvuoren seurakunnan isos-

koulutuslaiset Wilma Korkeela ja 
Tobias Mikkola päivystävät hel-
mikuisena keskiviikkoiltana Yh-
teisvastuun keräyslippaat kouras-
sa Laajasalossa. Pikkupakkanen 
ei tunnu haittaavan hyväntuulisia 
nuoria. 

– Tultiin kerääjiksi, koska se on 
osa isoskoulutusta. Mutta on kiva, 
jos voi vaikuttaa siihen, että muilla-
kin on mahdollisuus koulutukseen.

Ajatus siitä, ettei itse voisi käydä 
koulua tuntuu vieraalta.

– Tuntuisi kummalta, jos ei oli-
si mahdollisuutta käydä koulua ja 
opiskella ammattia. Koulunkäynti 
on tosi tärkeää, vaikka välillä ras-

kasta. Sen ansiosta voi tulevaisuu-
dessa valita laajemmin, mitä opis-
kelee, haitilaislasten tilanteesta tie-
toiset nuoret pohtivat.

Yhteisvastuukeräys on ollut osa 
Roihuvuoren seurakunnan isos-
koulutusta jo vuosia. Nuoret saa-
vat valita avustavatko seurakunnan 
perinteisessä Yhteisvastuutapah-
tumassa Euron päivässä vai lähte-
vätkö lipaskerääjiksi. Tänä vuonna 
30–40 isoskoulutuslaista on kanta-
massa korteaan kekoon haitilaislas-
ten ja suomalaisen vapaaehtoistyön 
hyväksi.

Misku Välimäki

Wilma Korkee-
lasta ja Tobias 

Mikkolasta 
lipaskeräys on 
mieluinen osa 

isoskoulutusta. 

Uusi lapsityöntekijä taipui runoksi
Heli Mäkinen hyppäsi kevääksi lapsityöntiimiin.  
Kollegat kirjoittivat hänestä runon.

Nuori nainen pitkälettinen
on meidän Heli Mäkinen,
vähän päälle kahdenkymmenen,
kasvatustiimin uusin jäsen.

Hän käsitöitä harrastaa,
villasukkien neulontaa,
tykkää kaunista näpertää,
kitaralla lauluja säestää.
 
Käsikkäin kulkevat boffaus
sekä elämänsä rakkaus,
myös kirjojen fantasiamaailma
ja uskossa meidän Jumala.
 
Hän on sinut varkkatyössä,
Saapas-liiveissä nuorisotyössä,
erityishaasteet kiinnostaa
ja leirityö innostaa.
 
Nuori nainen punaposki
kesällä jo rouva Koski.
Elämä kantaa, kuljettaa,
siunauksen antaa, johdattaa.

Margit ja Marika Pulkkinen

Mäkinen harrastaa muun 
muassa boffausta, miekkailua 
pehmustetuilla keskiaikaisilla 

asetyypeillä.
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Heittonuotta
Messut 
Roihuvuoren kirkossa, 
Tulisuontie 2
Su 8.3. klo 10 Messu. Vilkkilä, 
Helaseppä, Filppula ja Cantiamo.
Su 15.3. klo 10 Messu. Helaseppä, 
Vaulas, Mannermaa.
Su 22.3. klo 10 Messu. Nurminen, 
Laaksonen, Filppula, Cantiamo ja 
Evi Kant.
Su 29.3. klo 10 Messu. Meriläinen, 
Kaskinen, Filppula.
To 2.4. klo 19 Kiirastorstain ilta-
kirkko. Vaulas, Nurminen, Filppula.
Pe 3.4. klo 10 Pitkäperjantain ju-
malanpalvelus. Kaskinen, Filppula 
ja Cantiamo.
La 4.4. klo 23 Pääsiäisyön mes-
su. Nurminen, Vaulas, Filppula ja 
Cantiamo.
Su 5.4. klo 10 Pääsiäisen perhe-
messu. Helaseppä, Vilkkilä, Filppula 
sekä Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus.
Ma 6.4. klo 10 2. pääsiäispäivän 
messu. Vilkkilä, Mannermaa.
Ke 1.4. klo 13 Soppakirkko. Lyhyt 
ehtoollisenvietto ja soppalounas.
Su 12.4. klo 10 Messu. Kaskinen, 
Vilkkilä, Niva-Vilkko.
Su 19.4. klo 10 Messu. Helaseppä, 
Vaulas, Filppula.
Su 26.4. klo 10 Messu. Nurminen, 
Helaseppä, Filppula.
Su 3.5. klo 10 Messu. Ek, Laaksonen, 
Mannermaa.
Su 10.5. klo 10 Äitienpäivän mes-
su. Helaseppä, Laaksonen, Filppula 
sekä Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus.
To 14.5. klo 10 Helatorstain messu. 
Laaksonen, Vilkkilä, Filppula.
Su 17.5. klo 10 Messu. Nurminen, 
Vaulas, Mannermaa.
Su 24.5. klo 10 Seurakunnan 
50-vuotisjuhlamessu. 

Laajasalon kirkossa, 
Reposalmentie 13
Su 8.3. klo 12 Gospelmessu. 
Kaskinen, Meriläinen, Niva-Vilkko ja 
Chorus Marinus. Uusien työntekijöi-
den siunaaminen.
Su 15.3. klo 12 Perhekirkko ja 
soppalounas. Kaskinen, Vaulas, 
Mannermaa.
Su 22.3. klo 12 Taizé-laulujen mes-
su. Vaulas, Laaksonen, Niva-Vilkko ja 
Chorus Marinus.
Su 29.3.klo 12 Palmusunnuntain 
messu. Laaksonen, Nurminen, Niva-
Vilkko ja Helsingin suomalaisen klu-
bin kuoro.
To 2.4. klo 18 Kiirastorstain ehtool-
linen. Laaksonen, Helaseppä, Niva-
Vilkko ja Miesyhtye.
Pe 3.4. klo 12 Pitkäperjantain ju-
malanpalvelus. Kaskinen, Niva-
Vilkko ja Kvartetti.
Su 5.4. klo 12 Pääsiäispäivän mes-
su. Kaskinen, Vaulas, Niva-Vilkko ja 
Chorus Marinus.
Su 6.4. klo 12 2. pääsiäispäivän 
messu. Vilkkilä, Vaulas, Mannermaa.
Su 12.4. klo 12 Gospelmessu. 
Kaskinen, Vilkkilä, Mannermaa.

Su 19.4. klo 12 Messu. Helaseppä, 
Vaulas, Niva-Vilkko ja Laulunystävät.
Su 26.4. klo 12 Messu. Laaksonen, 
Helaseppä, Mannermaa.
Su 3.5. klo 12 Herättäjän kirkkopy-
hä. Laaksonen, Salla Ranta Herättäjä-
Yhdistyksestä, Mannermaa.
Su 10.5. klo 12 Äitienpäivän mes-
su. Vaulas, Vilkkilä, Niva-Vilkko ja 
Lauluyhtye Aikamiehet.
Su 17.5. klo 12 Messu. Laaksonen, 
Vaulas, Mannermaa.

Tammisalon kirkossa, 
Väylänrinne 1
Ti 10.3. klo 18 Hiljaisuuden kirkko. 
Meriläinen, Filppula, Kerttu Sarkkola, 
huilu, lauluryhmä.
Su 29.3. klo 15 Lastenkirkko Tam-
menterho. Kaskinen, Mannermaa.
To 2.4. klo 19 Kiirastorstain ilta-
messu. Vilkkilä, Mannermaa.
La 4.4. klo 22 Pääsiäisyön rukous-
hetki. Vaulas.
Su 29.4. klo 15 Lastenkirkko 
Tammenterho. Helaseppä, Nurmes- 
viita, Filppula.
Ti 12.5. klo 18 Hiljaisuuden kirkko. 
Helaseppä, Filppula, Kerttu Sarkkola, 
huilu, lauluryhmä.

Musiikkia 
Roihuvuoren kirkossa
To 12.3.klo 19 Kuorokonsertti Sinne 
jonnekin – talvisodasta 75 vuotta. 
Kaaderilaulajat, joht. Matti Orlamo. 
Kolehti.
Su 22.3. klo 19 Konsertti. Konevitsa-
kvartetti. Ortodoksista kirkkomusiik-
kia. Ohjelma 10 €, myytävänä ääni-
te 20 €.
Ma 30.3. klo 19.30 Hiljaisen viikon 
vesper. Cantiamo, joht. Filppula. 
Ti 31.3. klo 19 Kuorokonsertti. 
Akateeminen mieskuoro Psaldo 
ja Kauppakorkeakoulun Yliop-
pilaskunnan Laulajat (KYL) joht. 
Matti Apajalahti. Mieskuoroteoksia 
mm. säveltäjiltä Schubert, Strauss, 
Grieg, Sibelius ja Madetoja. Liput 
ovelta 15/10 €.
La 11.4. klo 17 Pianotrio soi! Minne 
Trio, Kati Välimaa, viulu, Johanna 
Jaakkola, sello ja Pirkko Heikkinen, 
piano. Säveltäjinä Rebecca Clarke, 
Uljas Pulkkis, Pirkko Heikkinen.
Ti 14.4. Pianolla nelikätisesti! Sari 
Blå ja Kaarina Savonen.
Su 19.4. klo 19 Kuorokonsertti. 
Cantiamo, joht. Filppula, Evi Kant, 
urut, Tarja Karkulehto, sopraa-
no ja Sampo Rantalainen, baritoni. 
Kolehti.
Ma 20.4. klo 19.30 Vesper. Filppula 
ja Cantiamo.
To 14.5. klo 16 Konsta Jylhän 
kauneimmat. Ikaalisten kirk-
kokuoro, joht. Johanna Eränen 
ja Viulupelimannit, joht. Kari 
Tamminen. Kolehti.
Ti 19.5. klo 18.30 Kevätlaulajaiset. 
Cantiamo, Lapsi- ja nuorisokuo-
ro Sonórus, Filppula, urut, Säde 
Bartling, piano. Yhteislaulua. Kolehti.

Laajasalon kirkossa
Pe 13.3. klo 19 Kuorokonsertti. 
Kiitos veteraanit! – 75 vuotta talvi-
sodasta. Kaaderilaulajat, joht. Matti 
Orlamo. Ohjelma 10 €. Järj. Lions 
Club Laajasalo.
To 19.3 klo 19 Konsertti. Itä-
Helsingin Musiikkiopiston laulajat.
Ti 31.3. klo 19 Vesper. Chorus 
Marinus.
Ke 15.4. klo 18 Yhteislaulutilaisuus. 
Niva-Vilkko.
To 23.4. klo 19 Vanhan musiikin 
konsertti. Helsingin Konservatorion 
ja Metropolian oppilaat esiintyvät 
Timo Junturan johdolla.
Ti 12.5. klo 18 Kevätlaulajaiset. 
Chorus Marinus ja Niva-Vilkko.

Diakoniatyö 
ajanvaraukset  
ja vastaanotot
Roihuvuoren kirkolla, Tulisuontie 2
Maanantaisin klo 11–12 soittamalla 
p. 09 2340 5758 tai käymällä paikan-
päällä tiistaisin klo 9–10.
Laajasalon kirkolla, Reposalmentie 
13
Maanantaisin klo 9–11, p. 09 2340 
5768.

Kahvilat
Roihuvuoressa
Maanantaisin klo 10–11 puurokahvi-
la, diakoniatyöntekijä paikalla. 
Tiistaisin klo 12–14 Roihutupakahvio, 
klo 12.30 rukoushetki kappelissa.
Laajasalossa
Aulakahvio avoinna arkisin klo 10–
14. Päivärukoushetki torstaisin klo 12.

Myyjäisiä
ja muita tapahtumia
La 28.3. klo 11–14 Lähetysmyyjäiset 
Laajasalon kirkolla. Soppalounas, ar-
poja, kahvio, leivonnaisia, käsitöitä 
ym.
Pe 1.5. klo 12–15 Vapputapahtuma 
kaikenikäisille Roihuvuoren kir-
kolla. Juontaa Juhani Lehtonen. 
Cantiamo ja lauluryhmä, joht. 
Filppula, Mira-Maria, laulu ja 
Marianne Näränen, piano. Lapsille 
ohjattua askartelua, onnenpyö-
rä ja paloauto. Kahvia, simaa, ro-
setteja, vohveleita, keittoa, leivon-
naisia, käsitöitä ja huonekasveja. 
Niskahierontaa, kirpputori ja arpa-
jaiset. 

Yhteisvastuu- 
tapahtumat 
Roihuvuoren seurakunnassa
 Virsitilaisuudet 
Su 29.3. klo 10 alkavan messun jälkeen Roihuvuoren kirkossa tutustu-
taan Virsikirjan lisävihkon virsiin. Kolehti Yhteisvastuulle.
Su 26.4. klo 14 Roihuvuoren kirkossa Virsi vitosella. Yhteislaulua. Kahvit 
Yhteisvastuun hyväksi alkaen klo 13.30. Nurminen, Filppula.

 YV-konsertit
Su 8.3. klo 14 Roihuvuoren kirkossa Viialan kirkkokuoro, joht. Heikki 
Ali-Löytty ja Cantiamo, joht. Filppula. Ohjelmassa mm. A. Brucknerin 
Messu C-duuri. Kolehti Yhteisvastuulle.
Su 22.3. klo 18 Laajasalon kirkossa Gospel–folk-yhtye Mustarastas. Oh-
jelma 10 €, osa tuotosta ja kahviraha Yhteisvastuulle.
Su 26.4. klo 18 Laajasalon kirkossa Mieskuoro Könsikkäät sekä muusik-
ko Sami Saari. Ohjelma 10 €, kahvit. Tuotto Yhteisvastuulle.

 Lastenkirkko Tammenterho 
Su 29.3. ja 29.4. klo 15 Tammisalon kirkossa. Tarjoilua ja toimintaa 
perheille. Viimeisellä kerralla kirkon jälkeen julkistetaan Yhteisvastuu-
Rap-sanoituskilpailun tulokset. 

 Varaslähtö vappuun 
Ke 29.4. klo 11–14 Laajasalon kirkolla. Suntion simaa, munkkeja, makka-
raa, lasten laulua, arpajaiset, kahvio. Tuotto Yhteisvastuulle.

 YV-kiitosmessu 
To 14.5. klo 12 Laajasalon kirkossa. Laaksonen, Filppula.

Roihuvuoren seurakunta 50 vuotta 
Sunnuntaina 24.5. klo 10 Juhlamessu Roihuvuoren  
kirkossa. Kirkkokahvit klo 12 ja 50-vuotisjuhla  
Laajasalon kirkolla klo 13.
Maanantaina 11.5. klo 18–21 Seurakunnan 50-vuotis-
juhlaristeily M/s Emmalla. Katsellaan seurakuntaa mereltä 
päin, ruokailu, kahvit ja mukavaa ohjelmaa.  
Luontokirjailija Jarmo Nieminen kertoo ympäröivästä  
merimaisemasta. Liput 35 €, tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 
Lähtö ja paluu Herttoniemenrannan Neitojenrannasta.
Liput seurakuntatoimistosta aukioloaikoina tai  
Laajasalon kirkon aulakahviosta ark. klo 10–14  
sekä tilaisuuksien yhteydessä. 

Veneiden vesillelaskusiunaus
Laajasalon kirkossa su 3.5. klo 19
Tapahtumassa mm. venekerhojen lippukulkue,  
miesyhtye Chorus Marinus, yhteislauluja ja rukouksia. 
Juontajana rovasti Markku Laine Yliskylän venekerhosta. 
Veneilykauden siunaamisen toimittaa Timo Pekka Kaskinen. 
Avoimeen tapahtumaan kutsutaan erityisesti kaikkia  
veneilijöitä ja venekerhojen jäseniä. Tervetuloa! 

Taidetta Laajasalon  
kirkon aulakahviossa
Maaliskuussa ”Melkein armas aika”, Blythe Smithin akvarelleja 
Huhtikuussa Marjatta Fahleniuksen ikoneita
Toukokuussa Tea Savolan psalmiaiheisia tekstiilitöitä
Tervetuloa tutustumaan!

Sururyhmä
Laajasalon kirkolla ke 18.3. alkaen klo 18–19.30.
Sururyhmä on vertaistukiryhmä läheisensä menettäneille. 
Ryhmä kokoontuu yhteensä kuusi kertaa: 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 
6.5., 20.5. 
Ohjaajina Arja Vaulas ja Nanna Pohjalainen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut pastori Arja Vaulas
arja.vaulas@evl.fi, p. 050 596 8858
Lämpimästi tervetuloa.
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Paras palvelu:

Asiakkaiden toivoma 
valikoima 

Nopea ja ystävällinen 
palvelu 

Tuotteita myös tilauksesta

SALAATTIBAARI:

Kokoa oma salaattisi

Kauppias Teitä varten

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

Tiistaisin - Mustanmakkaran paraati 
7,99 € / kg 

Keskiviikkoisin - Kala-keskiviikko 

Torstaisin - Jokioisten hillomunkkeja 
4 kpl / 1 €

Kevään odotusta toivottaen, kauppiaanne Sasu Hamina & henkilökunta

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

sasu.hamina@k-market.com

AniArA LArmALA | 040 777 8774
Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV, KiAT, Partner

facebook.com/aniaran.asuntomyynti Jens KirKLAnd | 040 680 7709
Myyntineuvottelija, Sales Representative 

Luottamus, sitoutuminen ja tiimityö. Avaimet onnistuneeseen asuntokauppaan.

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy | Opus Business Park, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinkianiara.larmala@huom.fi | www.huom.fi jens.kirkland@huom.fi | www.huom.fi

Laajasalon ja Jollaksen omat välittäjät
Hoidamme kotisi myynnin ammattitaidolla. Tyytyväisiä asiakkaita Itä-Helsingissä jo vuodesta 2006.

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

Ilmoittaja, ota yhteyttä! 
Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Sidontaa, leikkokukat,
ruukkukasvit, lahjatavarat,
kukkavälitys ja lahjakortit

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

Ilossa ja surussa lähelläsi

Roihuvuoren Kukka

Palvelemme ma - la 10 - 17 
Kauppakeskus MegaHertsi 

Linnanrakentajantie 2, 00810 Helsinki
09-787 878

Osallistu Yhteisvastuukeräykseen 
Vuoden 2015 Yhteisvastuukeräys laajentaa Suurella Sydämellä -vapaaehtoisverkostoa  
Suomessa ja tukee lasten koulutusta Haitissa. Voit osallistua keräykseen:

lipas- tai listakerääjänä ottamalla yhteyttä keräyspäällikkö Eea Korhoseen, p. 050 380 1564 
lahjoittamalla tilille:

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

Muistathan mainita seurakuntamme  

viitenumeron: 308537

Keräyslupa POL-2014-5258,  

voimassa 1.9.2014–31.8.2015, manner- Suomi,  

myöntänyt Poliisihallitus 29.7.2014. 

Kirjallisuus- 
piiri
Laajasalon kirkolla

kerran kuukaudessa  
keskiviikkoisin klo 18

25.3., 29.4., 20.5.

Tiedustelut

Arja Vaulas,  
arja.vaulas@evl.fi,  
p. 050 596 8858

Tervetuloa!
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Misku Välimäellä on työpiste molemmilla kirkoilla. – Tämä on hektinen pesti. 
Onneksi on kollega tukena, Jouni Maijanen, joka hoitaa muun muassa infoscreenit.

Sana-akrobaatti uskoo 
seurakuntalehtien tulevaisuuteen
Roihuvuoren seurakunnan tiedottaja, Miska-Maria Välimäki, aloitti työssään vuoden alussa.  
Jalkapalloileva ex-kustannustoimittaja kaipaisi kirkolliseen viestintään potkua.

Seurakunnan  
50-vuotisjuhlaristeily
Ma 11.5. klo 18–21 M/s Emmalla 
Katsellaan seurakuntaa mereltä päin, ruokailu, kahvit ja muka-
vaa ohjelmaa. Luontokirjailija Jarmo Nieminen kertoo ympäröi-
västä merimaisemasta. Liput 35 €, tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 
Lähtö ja paluu Herttoniemenrannan Neitojenrannasta. Liput seu-
rakuntatoimistosta aukioloaikoina tai Laajasalon kirkon  
aulakahviosta ark. klo 10–14 sekä tilaisuuksien yhteydessä. 
Tervetuloa!

Minun Raamattuni

Tuo lempiraamattusi  
vitriininäyttelyyn
Laajasalon kirkon kahvion vitriinissä aletaan järjestää kausi- 
näyttelyitä, jonka pääosassa ovat seurakuntalaiset.  
Ensimmäinen näyttely on teemalla Minun Raamattuni. 
Tuo lempiraamattusi Laajasalon kirkolle, Reposalmentie 13,  
ma 16.3. mennessä. Raamatun voit jättää suntiolle arkisin  
klo 10–14 sekä tapahtumien ja tilaisuuksien aikaan.
Liitä mukaan nimesi, yhteystietosi sekä lyhyt teksti, mistä  
Raamattu on peräisin ja miksi se on sinulle tärkeä. 
Raamattuja pidetään esillä pe 15.5. asti, jolloin voit noutaa omasi 
takaisin. Raamattuja asetetaan esille niin monta kuin vitriiniin  
mahtuu. 
Lisätiedot pastori Arja Vaulas, arja.vaulas@evl.fi, p. 050 596 8858.

Talkoot Laajarannassa
Ke–to 22. ja 23.4. klo 17–19.30
Nyt hihat heilumaan, Laajarantaa kunnostetaan porukalla!  
Tehtäviä sisällä ja ulkona. 
Keskiviikkona sauna miehille, torstaina naisille. 
Makkaranpaistoa ja muuta mukavaa. 
Keskiviikkona mukana Marko Anttila, p. 050 384 9055, 
torstaina Jaana Kangas, p. 050 5235 820. Tervetuloa!

”Pidän talvesta”, sanoo Misku Vä-
limäki, kun saavumme Laajasalon 
kirkon pihaan, ”mutta vitsit näi-
tä vaihtelevia säitä”. Kirkon park-
kipaikka on sohjoinen, kun läm-
pötila on öisen lumisateen jälkeen 
taas kohonnut. Pilvipeitteestä huo-
limatta taivas on valoisa. Valoisalta 
ja odottavalta vaikuttaa haastatel-
tavakin, kun hän istahtaa alas kah-
vikuppinsa kanssa.

Lapsuus ja persoona
Nimesi on Miska-Maria, mutta si-
nua kutsutaan Miskuksi. Kuka kek-
si lempinimen?

En tiedä. Oikea nimi tuli van-
hempien sopimuksesta: isä keksii 
etunimen, äiti toisen nimen. Äiti 
halusi teologina raamatullisia ni-
miä, ja isä... oli luova hullu, Väli-
mäki naurahtaa lämpöä äänessään.

Missä olet syntynyt?
Lontoossa. Vanhempani olivat 

Lontoon merimieskirkolla töissä. 
Muu perhe asui siellä viisi vuotta, 
minä vain kolme. Muutettiin siel-
tä Saksaan.

Jos pyytäisin ystäviäsi kuvailemaan 
sinua, millaisia adjektiiveja saisin?

Melkein sama kysymys kuin 
työhaastattelussa enkä silloinkaan 

keksinyt mitään viisasta, Välimä-
ki vastaa hymyillen ja haastattelun 
lopputuloksesta päätellen turhan 
vaatimattomana. – Varmaan haus-
ka, avulias ja hyvä kuuntelemaan.

Mitä jännität?
Nuorempana ihmisiä ja esiin-

tymistä, mutta nykyään olen sinut 
niiden kanssa. Uudet tilanteet saat-
tavat olla vähän jännittäviä, jos on 
paljon ihmisiä.

Mille naurat?
Tilannekomiikalle, Simpsoneil-

le.

Millaisessa maisemassa sielusi le-
pää?

Erityisesti vuoristomaisemassa. 
Saksassa asuimme Schwarzwaldin 
kyljessä, joten vuoret tulivat osaksi 

lapsuudenmaisemaa. Myös suoma-
lainen metsä on tosi tärkeä.

Paljonko on kolme potenssin neljä?
Älä kysy matikkaa, inhoan sitä! 

Menen henkisesti lukkoon heti, jos 
joku kysyy jotain tuollaista.

Vapaa-aika
Kirjoitat paljon työssäsi, mutta kir-
joitatko vapaa-aikana?

Harrastan luovaa kirjoittamista, 
proosaa ja esseitä. Pöytälaatikossa 
on romaaninraakileita, joille pitäi-
si antaa aikaa.

Suosittele jotain kirjaa.
Pakko suositella Victor Hugon 

Kurjia, vaikka se on klassikko. Sil-
lä oli mieltä murtava vaikutus, kun 
teininä luin.

Mitä muuta harrastat?
Aika paljon liikuntaa. Olen kes-

ki-ikäistyessäni halunnut treena-
ta lajeja, joita en päässyt lapsena 
harrastamaan. Aloitin pari vuot-
ta sitten futiksen joukkueessa, jos-
sa kaikki naiset ovat ensikertalai-
sia. Mieheni valmentaa meitä. Syk-
syllä menin sirkusakrobatian al-
keiskurssille, ja keväällä aloitin il-
ma-akrobatian. 

Niin ja soittelen vähän kitaraa ja 
pianoa, molempia huonosti. Lisäk-
si teen vapaaehtoistöitä maahan-
muuttajien parissa ja yhdessä jär-
jestössä, joka tukee indonesialaista 
lastenkotia. Mutta en kutsuisi niitä 
harrastuksiksi.

Koti
Jos istut kodissasi lempipaikallesi, 
mitä näet?

Ison huonekasvin ja, pakko sa-
noa, television. Se nyt on siinä, 
vaikkei se ole aina päällä.

Montako ruokalautasta katat pöy-
tääsi?

Kaksi.

Mikä on rakkain kotoasi löytyvä 
esine?

Unilelu, mäyräkoira. Ensimmäi-
nen asia, mihin säästin rahaa. Saa-
ko sanoa toisenkin? Kirjahylly.

Sinulla on myös oikea koira. Kerro 
jotain siitä.

Olen aina halunnut hömelön, 
sekarotuisen piskin, ja sellainen 
mulla on.

Työ
Olet työskennellyt eri ammateissa, 
muun muassa kustannustoimitta-
jana. Miksi halusit kirkkoon töihin?

Kirkon arvot vastaavat omiani. 
Ja haluan vaikuttaa, mieluiten kir-
kon sisältä ulospäin. Kirkolla on 
annettavaa, aika paljonkin.

Mistä pidät nykyisessä työssäsi?
Vaihtelevasta työnkuvasta ja 

mahdollisuudesta kehittää seura-
kuntaviestintää.  Ja mukavista työ-
kavereista.

Mitä haluaisit työssäsi oppia?
Haluaisin olla graafisesti taita-

vampi, osata alan ohjelmia parem-
min. Ärsyttävintä on, jos on visu-
aalinen idea, muttei pysty toteut-
tamaan sitä.

Olet paitsi tiedottaja myös teolo-
gi. Mitä opit teologisessa tiedekun-
nassa?

Jos ajattelee länsimaisen kult-
tuurin syntyä, on Raamatulla ollut 
siihen merkittävä vaikutus. Samoin 
Antiikin filosofialla, jota myös opis-
keltiin teologisessa. Olen saanut 
historiallista perspektiiviä.

Millainen on kirkon julkisuuskuva?
Ennen kaikkea virkamiesmäi-

nen ja tylsä. Oivaltavalla viestin-
nällä sitä voisi vähän ravistella.

Millaisena näet seurakuntalehtien 
tulevaisuuden?

Näkisin, että niille on yhä tar-
vetta. En usko, että printtilehti ka-
toaa kokonaan, vaikka levikki voi 
pienentyä. Kaikkina aikoina on pe-
lätty, että kun joku uusi media tu-
lee, vanha katoaa, muttei niin ole 
oikeastaan käynyt. Erilaiset mediat 
tukevat toisiaan.

Sosiaalisen median hyödyt ja ongel-
mat seurakunnan viestinnässä?

Tavoitetaan paljon ihmisiä eri 
taustoista, niitäkin, jotka eivät ole 
kirkon jäseniä. Ei ole montaa foo-
rumia, jossa eri maailmankatso-

mukset keskustelisivat. Ongelmal-
lista on, että some on luonteeltaan 
reaktiivista. Ihmiset kommentoi-
vat tunnekuohuissaan. Silti näen 
sosiaalisen median myönteisenä 
juttuna.

Viisi nopeaa
Laskiaispulla vai spinning-tunti?

Spinning.

Siionin virret vai Nuoren seurakun-
nan veisukirja?

Siionin... ei odota, saako sanoa 
molemmat, ne on kumpikin mul-
le tärkeitä?

Korkokengät vai kumisaappaat?
Kumisaappaat.

Johnny Depp vai Daniel Day Lewis?
Johnny Depp. En edes tiedä, ku-

ka se toinen on.

Fjodor Dostojevski vai Kaari Utrio?
Arvaa! Dostojevski tietenkin.

Ystävät ovat usein oikeassa, niin 
tässäkin. Uusi tiedottajamme on 
hauska, avulias ja hyvä kuuntele-
maan. Luetteloon voisi lisätä pu-
heliaisuuden ja yllätyksellisyyden. 
Nähtäväksi jää, millaista akrobati-
aa hän tuo Kiikarin tuleviin nume-
roihin.

Juha Meriläinen

Korkokengät vai  
kumisaappaat? 
Kumisaappaat.


