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Kurkista kiikariin
Kädessäsi on KiiKari, Roihuvuoren seurakunnan uusi lehti.

Kiikari on postia paikallisseurakunnasta. Suuressa seura-

kunnassa yhteydenpito on haaste. Toivomme, että Kiikari te-

kee seurakunnasta tutumman ja vahvistaa sen yhteisöllistä 

luonnetta.

Yhteisöön kuulumisen kokemus lisää viihtymistä ja voi-

maannuttaa: kuuluminen seurakuntaan on yhteyttä juuriin ja 

juurista lähtee voima. Varsinkin siitä pääjuuresta, joka liittää 

meidät elämän antajaan.

Eri puolilla Suomea tehtyjen lukijatutkimusten mukaan 

seurakuntalehdiltä odotetaan paikallista ilmettä ja ihmislä-

heistä tapaa käsitellä elämän suuria kysymyksiä. Kiikari ker-

too uskosta ja elämästä paikallisten ihmisten suulla. Toivom-

me, että Kiikari antaisi osaltaan seurakunnallemme ja sen toi-

minnalle kasvot. Toivomme myös, että Kiikarista tulee lehti, 

joka elää vuorovaikutuksessa alueen ihmisten kanssa. 

Nimi Kiikari on nimikilpailun voittajaehdotus. Kiikari liittyy 

sattuvasti seurakuntamme alueen olemukseen: kiikarilla voi-

daan tähyillä yhtä hyvin vuorelta kuin rannalta. Kiikarilla on 

mahdollista nähdä myös etäämmälle kuin paljaalla silmällä. 

Kiikari-lehti tahtoo auttaa meitä näkemään paremmin toinen 

toisemme ja Jumalan maailman.

Kiikari ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen nu-

mero näkee päivänvalon nyt pääsiäisen alla. Palmusunnun-

tai, hiljainen viikko, kiirastorstai, pitkäperjantai ja pääsiäinen 

nostavat esiin elämän suuret perusteemat: rakkaus, toivo, su-

ru, kuolema, elämä ja ilo kuuluvat kaikki pääsiäisen ydinsano-

maan. Nämä teemat ovat esillä myös tässä lehdessä samoin 

kuin seurakunnan pääsiäisajan messuissa, konserteissa ja 

muissa tilaisuuksissa. – Tervetuloa viettämään kirkon vanhin-

ta juhlaa yhdessä toisten kanssa. 

Hyvää pääsiäisen aikaa sinulle ja läheisillesi

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja

kirkkoherra

Toimitus
Tulisuontie 2
00820 Helsinki
p. 09 2340 5700
fax. 09 2340 5701

Päätoimittaja  
Timo Pekka Kaskinen
p. 09 2340 5700

Kiikarissa

Roihuvuoren seurakunta  
on nuori ja merellinen

Roihuvuoren seura-
kunta sijaitsee itäi-
sessä Helsingissä Itä-
väylän eteläpuolel-
la n. 8 km Helsingin 

keskustasta. Seurakunta perustet-
tiin vuonna 1965, kun Herttonie-
men seurakunta jaettiin. Tätä en-
nen koko Itä-Helsinki kuului Mal-
min seurakuntaan, joka taas erotet-
tiin 1950-luvulla Helsingin pitäjän 
seurakunnasta. Roihuvuoren seu-
rakunta on näin ollen nuori seu-
rakunta, mutta Helsingin evanke-
lis-luterilaisista seurakunnista vii-
denneksi suurin. Seurakuntamme 
jäsenmäärä on noin 19 000 henkeä. 
Seurakunnan alueella, joka käsittää 
Roihuvuoren, Marjaniemen, Tam-
misalon, Laajasalon, Jollaksen ja 
Santahaminan lähiöt, sekä Villin-
gin saaren, asuu n. 27 000 ihmistä.  
Suurimmat kasvualueet ovat olleet 
Marjaniemen siirtolapuutarhaan 
rajoittuvalla Tulisuontien alueella 
ja Jollaksessa. Kasvua on odotetta-
vissa myös lähivuosina. Laajasalon 
öljysataman alueen asuntorakenta-
minen alkaa öljysataman vuokraso-
pimuksen päätyttyä vuonna 2010. 
Laajasalon asukasluku kasvaa täl-
löin arviolta noin 10 000 hengellä.

Malmin seurakunnan  
takamailta itsenäiseksi 
seurakunnaksi
Roihuvuoren seurakunta muodos-
tuu siis suhteellisen itsenäisistä lä-
hiöistä. Näistä Roihuvuoren ja Laa-
jasalon alueet ovat selvästi erillisiä 
seurakunnan osia ja siitä johtuen 
niiden seurakuntatoiminta on ol-
lut omaleimaista. Seurakunnan 
ensimmäinen toiminnallinen kes-
kus oli Jollaksessa oleva kappeli, jo-
ka otettiin käyttöön vuonna 1962. 
Tuohon aikaan oltiin uusien asu-
malähiöiden rakennustoiminnan 
alkuvaiheessa. Sitä ennen näillä 
Helsingin pitäjän ja myöhemmin 
Malmin seurakunnan ”takamail-
la” elettiin vielä vanhan huvila-
asutuksen aikaa. Monista vanhois-
ta huviloista muodostui ajan kulu-
essa vakinainen koti entisille kesä-
asukkaille. Niiden rinnalle raken-
nettiin sodan jälkeen rintamamies-
taloja, joista monet ovat edelleen 
käytössä. Nämä kaikki oli raken-
nettu Itä-Helsingissä olleiden kar-
tanoiden maille, joihin Laajasalon 
kartanokin kuului. Oman lukunsa 
ansaitsisi myös Santahaminan va-
ruskunta, jolla on pitkä ja kunnia-
kas historia.

Kolme kirkkoa
Viisikymmentäluvun loppupuolella 
Roihuvuoren alueella alkoi voima-
kas rakennustoiminta, joka   jatkui 

Laajasalossa kuusikymmentäluvul-
la. Siitä alkoi kaupunkimaisen asu-
mismuodon kehitys, joka  oli myös 
syy uuden seurakunnan perusta-
miseen.

Seurakuntamme ensimmäi-
nen kirkko rakennettiin Tammi-
saloon vuonna 1966. Tänä kevää-
nä 40 vuotta täyttävä Roihuvuo-
ren kirkko rakennettiin vuonna 
1970. Laajasalon kirkko on moni-
en vuosien odottelun tulos. Uusi 
kirkko vihittiin käyttöön adventti-
na 30.11.2003. Uudella kirkolla on 
monipuolista toimintaa eri-ikäi-
sille. Seurakunnalla on toimintaa 
myös Marjaniemen kappelissa ja 
Laajarannassa.

Organisaatioltaan seurakun-
ta jakaantuu Roihuvuoren aluee-
seen ja Laajasalon alueeseen. Edel-
liseen kuuluvat Roihuvuori, Tam-
misalo ja Marjaniemi, jälkimmäi-
seen Laajasalo, Jollas, Santahami-
na ja Villingin saari. Aluetyönte-
kijät suunnittelevat ja kehittävät 
toimintaa yhdessä aluetoimikun-
taan kuuluvien seurakuntalaisten 
kanssa. Työntekijät eivät kuiten-
kaan ole tiukasti sidottuja aluee-
seen. Nuorisotyö toimii koko seu-
rakunnan alueella.

Matti Malmivaara

Roihuvuoren
seurakunnan lehti

Toimitussihteeri 
Johanna Luumi 
johanna.luumi@evl.fi

Toimituskunta:  
Anna-Mari Kaskinen,  
Marko Anttila (nuoret ja kuvatoimitus),  
Arja Vaulas (Laajasalon aluetyö),  
Marko Mattila (Roihuvuoren aluetyö) 
Päivi Meriläinen (lapset) 

Ilmoitusmarkkinointi 
Jaana Mehtälä
020 754 2309
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jaana.mehtala@kotimaa.fi

Kustantaja:
Kustannus-Osakeyhtiö 
Kotimaa

Paino:
Suomen Lehtiyhtymä, Tuusula
2010

Jakelu:
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Seuraava Kiikari ilmestyy
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Roihuvuoren kirkko Tammisalon kirkko

Laajaranta Laajasalon kirkko Marjaniemen  
seurakuntakoti
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Yhteisvastuu

Varaslähtö vappuun
Laajasalon kirkolla vappuaattona 30.4. klo 11–14

Myytävänä simaa ja tuoreita munkkeja – myös mukaan otetta-
vaksi, grillimakkaroita, arpoja kivoine palkintoineen, ilmapalloja. 
Tomi Kujansuu luo tunnelmaa haitarillaan. 

Tulot Yhteisvastuukeräyksen kautta Haitin ja kotimaan köyhille 
lapsiperheille. 

Tyhjä vatsa  
on karu alku elämälle
Suomessa kasvaa köyhyydessä yli 
150 000 lasta. Luku on kolminker-
taistunut sitten 1990-luvun laman. 
Köyhiksi luokitellaan kotitaloudet, 
joiden tulot ovat alle 60 prosenttia 
väestön keskitulosta. Lapsilisät ja 
kotihoidon tuki eivät ole nousseet 
samassa tahdissa elinkustannusten 
kanssa ja verotuksen perhevähen-
nyksistä on luovuttu.

Niukkuus näkyy nopeasti myös 
perheen ruokapöydässä. ”Yhteis-
vastuu tuo tilanteeseen helpotus-
ta marttojen ja seurakuntien yh-
teistyöllä”, sanoi keräysjohta-
ja Tapio Pajunen. Kaikkein vai-
keimmassa asemassa oleville lap-
siperheille ympäri Suomen tar-
jotaan käytännönläheistä tukea 
edullisen ruoan laitossa sekä ruo-
kakursseilla että kotikäynneillä. 
”Tässä yhteisponnistuksessa kaik-
ki kantavat lähimmäisenvastuu-
taan ja välittämisen voimaa, jolla 
suomalaista yhteiskuntaa rakenne-
taan. Suomalaisten lapsiperheiden 

Yhteisvastuukeräys auttaa köyhiä lapsiperheitä
lisen humanitaarisen avun tarpees-
sa. Ennen maanjäristystäkin kaksi 
miljoonaa ihmistä kärsi nälästä ja 
kaksi kolmasosaa yli yhdeksänmil-
joonaisesta kansasta eli alle kahdel-
la dollarilla päivässä. 

Kirkon Ulkomaanavun kansain-
välisen työn johtajan Jouni Hem-
bergin mukaan Ulkomaanapu on 
toimittanut Haitiin jo lähes 800 
perhetelttaa ja 30 koulutelttaa, 
384 000 vedenpuhdistustablettia, 
jotka riittävät noin 10 000 ihmisel-
le 2–3 kuukauden tarpeisiin, 10 000 
vesikanisteria sekä viisi vedenpuh-
distusjärjestelmää, joista jokainen 
tuottaa tunnissa 4 000 litraa puh-
dasta juomavettä. Akuutin tilan-
teen helpotettua lahjoitusten avul-
la koulutetaan hädänalaisia perhei-
tä ja yhteisöjä kehittämään viljely-
menetelmiä, varautumaan luon-
nonkatastrofeihin ja suojelemaan 
ympäristöä. 

60 prosenttia yhteisvastuuva-
roista käytetään Kirkon Ulkomaa-
navun kehitysyhteistyöhön ja kata-
strofiapuun. 20 prosenttia menee 
köyhien lapsiperheiden auttami-
seen Suomessa ja loput 20 prosent-
tia seurakuntien, kirkon ja hiippa-
kuntien diakoniatyöhön. 

Yhteisvastuukeräys on Suomen 
suurin vuosittainen kansalaiskerä-
ys. Sen suojelijana toimii tasavallan 
presidentti Tarja Halonen.

Valtakunnallisen yhteisvastuukeräyk-
sen keräysjohtaja Tapio Pajunen vetosi 
Haitin puolesta Roihuvuoren kirkossa 
10.3.

elinolojon parantaminen on kaik-
kien meidän yhteinen tehtävä, jos-
sa martat haluavat myös olla muka-
na,” totesi Marttaliiton toiminnan-
johtaja Marianne Heikkilä. 

Haitissa miljoonat  
ihmiset tarvitsevat apua

Haiti on läntisen pallonpuolis-
kon köyhin maa. Tuhoisan maan-
järistyksen seurauksena jopa yli 
150 000 ihmisen arvioidaan kuol-
leen ja 3 miljoonan olevan ulkopuo-

Mielekästä apua

Seurakunnassamme on järjestetty lukuisia tilaisuuksia Yhteisvastuun hyväksi. 
Maaliskuussa Roihuvuoren kirkossa julkaistiin laulukirja tilaisuudessa Virsiä maa-
ilmalta. Laulamassa  kääntäjät Leena Ravantti, Pekka Kivekäs, Anna-Mari Kaski-
nen ja Petri Tikka sekä musiikkisihteeri Ulla Tuovinen, kanttori Hannele Filppula ja 
kustannustoimittaja Paavo Ranta.

– Miellä oli koulussa pelätty opet-
taja, jota kutsuttiin yleisesti ”Hilja-
maitotytöksi”. Oikealta nimeltään 
hän oli opetusneuvos Hilja Vilka-
maa. Minä en häntä pelännyt, vaan 
opin häneltä sellaisia arvoja, jot-
ka ovat myöhemmin vaikuttaneet 
elämääni, Silvennoinen muistelee 
kouluaikojaan Tyttönorssissa. 

Nuoruusvuosina Silvennoinen 
sai ensimmäisen kosketuksensa 
seurakuntaan. 

– Teinivuosina tutustuin Töö-
lön seurakuntaan ja sitä kautta yh-
teisvastuukeräykseen. Töölön seu-
rakunnan silloinen pastori Ilmo 
Launis antoi minulle elämäni en-
simmäisen keräyslistan, Silvoinen 
kertoo ja jatkaa:

– Se oli ensimmäinen keräys-
vuosi,  keräys oli silloin vielä uusi. 
Kiersin listan kanssa ovelta ovel-
le. Ihmiset eivät tienneet mistä on 
kysymys ja ”ovet sen kuin paukkui-
vat”.

Tänä vuonna Yhteisvastuuke-
räys täyttää pyöreät 60-vuotta. Yh-
teisvastuukeräyksellä on syytä juh-
laan: vuosien ajan suomalaiset ovat 
lahjoittaneet roposensa itsensä pre-
sidentin suojelemaan keräykseen. 
Viime vuonna Yhteisvastuukerä-
ys tuotti 4 383 774 euroa. Roihu-
vuoren seurakunnan osuus oli sii-
tä 18 221,60 euroa.

Keräyspäällikön pesti
Eeva Silvennoinen löysi Roihuvuo-
ren seurakunnan ”Se löytyy” –seu-
rakuntakampanjan myötä 1980-lu-
vun alussa. Silvennoinen asettui 
ehdokkaaksi myös seurakuntavaa-
leihin, joiden myötä hänet on vaa-
li vaalin jälkeen valittu edustajaksi 

seurakuntaneuvostoon. Seurakun-
nan toiminta tuli tutuksi. 

– 1980-luvun alussa diakoni-
työntekijä kiersi Marjaniemeä ja 
keräsi yhteisvastuuta. Vuosikym-
menen puolivälissä kerääminen 
kuitenkin loppui. 

Pekka Vaaramon aloitettua seu-
rakunnan diakoniapappina keräys-
toiminta lähti uudelleen käyntiin. 
Silvennoinen pyysi Vaaramolta lu-
paa kerätä Marjaniemen aluetta. 

– Vähitellen koko seurakunnan 
alue tuli tutuksi perukoita myöten, 
niin Kaitalahti, Tontunmäki, Jollas 
kuin Santahaminakin, Silvennoi-
nen luettelee. 

Kun Pekka Vaaramo siirtyi per-
heneuvojaksi Lohjalle Silvennoinen 
astui keräyspäällikön suuriin saap-
paisiin.  Tehtävä on vaativa, koska 
päällikön tehtävään kuuluivat ke-
rääjien etsiminen ja aktiivisen yhte-
ydenpito sekä Yhteisvastuutapah-
tumien suunnittelu ja rahojen tili-
tykset.  

– Nykyään on vaikeaa saada ke-
rääjiä, Silvennoinen toteaa pahoi-
tellen, mutta jatkaa:.

– Hyviä kerääjiä on ollut pal-
jon. Nykyään varsinkin partiolai-
set ovat mukana ilahduttavasti.

Silvennoinen on kokenut oman 
tehtävänsä mielekkääksi: 

– On elämys kohdata ihmisiä 
ovilla, olla mukana ihmisten ilois-
sa ja murheissa. 

Keräyspäällikkönä Silvennoi-
nen on kokenut voivansa auttaa 
antamalla mielekästä apua muille 
– niin Suomessa kuin maailmalla. 
Tänä vuonna keräyksen kotimaise-
na kohteena ovat vähävaraiset per-
heet. Ulkomaan kohde on maanjä-

ristyksen runtelema Haiti.

Ravilla voittoon
Silvennoinen tunnetaan intohimoi-
sena ravi-ihmisenä. Hän onkin on-
nistunut kietomaan yhteen kaksi 
lempilajiaan: keräyksen ja ravit. 

– Roihuvuoren seurakunnan 
entinen kirkkoherra Matti Malmi-
vaara lähti ennakkoluulottomasti 
mukaan yhteisvastuuraveihin ke-
väisin, kertoo Silvennoinen ja esit-
telee ammattilaisen termein ravi-
järjestelmää. 

Selviää, että kerran vuodessa on 
Vermossa pidetty ravit, jossa on yk-
si yhteisvastuulähtö. Raveilla kam-
panja on saanut uudenlaista jul-
kisuutta, kun voittajahevonen on 
näyttävästi loimitettu valkoisella 
loimella, johon on painettu hohta-
van punainen kampanjalogo. Ravi-
kansa on anteliaasti tiputtanut ra-
haa keräyslippaisiin, vuosittain n. 
200-300 euroa.

Silvennoiselle on ollut kunnia-
asia, että Roihuvuoren seurakun-
ta menestyy seurakuntien välisissä 
keräystilastoissa. Myös piispa Ee-
ro Huovinen on arvostanut ja kii-
tellyt sitä, että Roihuvuoren seu-
rakunnan keräystulos on ollut yk-
si parhaista. 

– Tämä on viimeinen vuoteni 
kampanjapäällikkönä. En enää jak-
sa kerätä ”ovelta ovelle” ja se kuluu 
olennaisena osana kampanjapääl-
likön tehtäviin. Toivon, että tulevi-
na vuosina yhteisvastuukeräysinto 
ei laannu Roihuvuoren seurakun-
nassa, Silvennoinen pohtii.

Johanna Luumi

Marjaniemeläinen Eeva Silvennoinen on tuttu näky 
niin Roihuvuoressa, Laajasalossa kuin Itäkeskuksessa-
kin. Hän on puuhanainen vailla vertaa. Kun hänet koh-
taa kadulla tai ostoskeskuksessa ei voi välttyä kuule-
masta Silvennoisen sanovan jotain listoista, arvoista 
tai tilityksistä; Yhteisvastuukeräys on hänen sydämen-
asiansa – ollut jo parikymmentä vuotta.   

www.yhteisvastuu.fi Yhteisvastuun tilinumero: Nordea 208918-6775 tai Sampo 800016-51651 Roihuvuoren seurakunnan viitenumero: 308537 

Eeva Silvennoinen on Roihuvuoren seurakunnan yhteisvastuukeräyksen monitoi-
minainen.
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Professori Reino Hietanen muistelee:

Taidemaalari, professori Reino Hietasella on edelleen 
tuoreessa muistissa aika, jolloin hän ryhtyi valmistele-
maan Roihuvuoren kirkon alttaritaulua, jonka nimeksi 
tuli Circulum Vitae, Elämän pyörä.

– Koko työ lähti liikkeelle kilpai-
lusta, johon otin osaa. Voitin kil-
pailun ja sain tehtäväkseni suunni-
tella Roihuvuoren kirkkoon alttari-
taulun, Reino Hietanen kertoo 

–Kirkkosali oli niin pelkistetty, 
että se vaati mielestäni väriä ja sei-
näpinnasta ulostulevaa lasimaala-
usta. Pelkkä lasimaalaus ei olisi ol-
lut niin toimiva. Ja koko seinän mit-
tainen lasimaalaus olisi ollut valta-
van kallis. 

Alttaritaulua suunnitellessaan 
Reino Hietanen mietti, että lasi-
maalaus ei saisi olla vain koriste, 

vaan sen tulisi olla osa evankeliu-
mia ja samalla kuvata ihmisten pai-
niskelua täällä maailmassa. 

Tuohon aikaan Hietasen luo-
muksissa vallitsi ”solurakenteen” 
aikakausi. Roihuvuoren 70-luvun 
kerrostaloasunnot olivat pitkälti 
samanmuotoisia. Eräässä mieles-
sä ne muistuttivat  solujen verkos-
toa. Ihmisten elämä itähelsinkiläi-
sessä lähiössä pyöri elämän kehää 
samankaltaisena jokaisessa per-
heessä. 

Elämän pyörän 
valmistaminen oli 
palapelin tekemistä
Kun idea alttaritaulusta oli hah-
mottunut, alkoi varsinainen käy-
tännön työ. Ensin Reino Hietanen 
valmisti alttaritaulusta ja kirkkosa-
lista pienoismallit. Näin hän pys-
tyi konkreettisemmin suunnitte-
lemaan työtään. Hän käytti isoa 
pleksiä suunnitellessaan maalauk-
sen lasiosaa.  Runko ja säteet olivat 
rautaa. Keskiosan lasimaalaus val-
miissa työssä tulisi olemaan antiik-
kilasia. 

– Lasimaalauksen väreillä oli 
suuri merkitys alttaritaulun elä-
vyydelle ja kauneudelle, Reino Hie-
tanen kertoo. 

– Antiikkilasin kautta värit pää-
sisivät parhaiten esille. Valmis la-
simaalaus koostuu palasista. Jokai-
sella antiikkilasin palasella oli oma 
koodi, jonka avulla etsittiin oikea 
väri. Lasimaalauksen hahmot ovat 
saaneet muotonsa piirtämällä mus-
talla värillä ja polttamalla lasi ko-
vassa kuumuudessa.  

– Elämän pyörä, Circulum vitae, 
on ollut palapelin tekemistä, muis-
telee taiteilija Reino Hietanen. Pala 
palalta työ lopulta valmistui.

Alttaritaulun kiinnittäminen 
korkealle Roihuvuoren kirkkosalin 
alttariseinälle ei ollut ihan help-
poa. Ensin Elämän pyörän rautai-
nen runko ja säteet kiinnitettiin 
paikalleen. 

Reino Hietanen muistelee, että 
alimmat rautasäteet olisivat noin 9 
metriä pitkiä.  

Kun rautakonstruktio oli pai-
kallaan, alkoi lasimaalauksen kiin-
nittäminen. Sekin tapahtui pa-
la palalta. Lasit napsautettiin pai-
koilleen niissä olevien kiinnikkei-
den avulla. 

Taiteilija Reino Hietanen sanoo 
olevansa edelleen tyytyväinen Elä-
män pyörä -teokseensa. Siitä tu-
li kaunis, katsojalleen ajatuksia he-

rättävä ja rauhaa antava. 
Roihuvuoren seurakunta seura-

kuntalaisineen ja työntekijöineen 
kiittää Reino Hietasta hienosta 
työstä. Alttaritaulun katsomiseen 

ei kyllästy. Se antaa aina uusia nä-
kökulmia omaan ajatteluun täällä 
elämän melskeen keskellä. 

Paula Pakarinen

Roihuvuoren kirkkoon voi tulla hiljentymään. Espanjalainen Manuel Sampedro 
poikkeaa kirkolla usein.

Taidemaalari Reino Hietanen tahtoi 
tehdä alttaritaulun, joka olisi osa evan-
keliumia ja kuvaisi ihmisten painiske-
lua tässä maailmassa.

Kappalainen Marko Mattila:

Unelmani on kirkko, joka  
elää niin kuin opettaa
Roihuvuoren kirkko on alueen asukkaiden yhteinen 
olohuone. Kirkolla on vilkasta toimintaa viikon jokai-
sena päivänä. Sen suojissa kokoontuu myös Roihu-
vuori-seura ja Roihuvuoren Martat. Kirkon 40-vuotis-
juhlia valmisteleva kappalainen Marko Mattila on ja-
kanut alueen ihmisten iloja ja suruja kirkonmäellä jo 
kymmenen vuoden ajan.

Miten kuvailisit Roihuvuoren 
kirkkoa?

Roihuvuoren kirkko on oman 
aikansa lapsi, kunnon 70-lukulai-
nen. Kirkko on olemukseltaan ka-
run pelkistetty, mutta kätkee si-
säänsä paljon. Täytyy vain olla sil-
mät nähdä.

Kirkon kuusikulmainen perus-
muoto on ilmaisun avain. Pidän 
kirkon suurista ikkunoista ja kirk-
kotilan avaruudesta. Lasiovet an-
tavat ohi käveleville mahdollisuu-
den kurkistaa sisään. Kirkko ei ole 
salaseura. Sopisiko tähän lähiöön 
muunlainen kirkko? Luulen, et-
tä ei.

Mitä kaikkea Roihuvuoren kirkol-
la tapahtuu?

Kirkon viikkotoiminnan perus-
ta on messu. Tahdomme antaa alu-
een ihmisille useita mahdollisuuk-

sia hiljentymiselle ja pyhän eteen 
tulemiselle. Messuja on siksi kak-
si viikossa, keskiviikkoisin illalla 
klo 18.00 ja sunnuntaisin aamulla 
klo 10.00. Sunnuntain messun yh-
teydessä on pyhäkoulu. Kaksi ker-
taa viikossa, tiistaisin ja torstaisin, 
on Roihutupakahvio, jonka yhtey-
dessä on rukoushetki kirkon kap-
pelissa.

Kirkolla tapahtuu paljon. Talo 
soi kellarista kirkkosaliin bändien 
ja musiikkiryhmien harjoitellessa. 
Erilaiset pienryhmät kokoontuvat 
ahkerasti. Tahdomme palvella tilo-
jemme kautta monipuolisesti alu-
een asukkaita. Monelle ensimmäi-
nen askel kirkon suuntaan on ol-
lut käynti taloyhtiönsä yhtiökoko-
uksessa.

Mitä Roihuvuoren kirkko mieles-
täsi merkitsee alueen asukkaille?

Roihuvuoren alue on menettä-
nyt paljon palveluistaan. Toivon, 
että alueen ihmisille kirkko on toi-
von ja ilon merkki. Kirkko tahtoo 
olla keskellä kylää. Kirkkojen ohi 
kävellessäni huomaan usein itse 
niiden muistuttavan, että on jota-
kin muutakin. Kaikki ei ole vain 
tässä. Kirkot tuovat pelkällä ole-
massaolollaan viestiä toisesta to-
dellisuudesta. Toivon Roihuvuoren 
kirkon muistuttavan olemassaolol-
laan erään pikkupojan minulle to-
kaisemaa viisautta, kun kyselin tie-
tääkö hän mikä tuo punatiilinen ra-
kennus on: ”Se on Jumalan talo”.  

Mikä on unelmasi Roihuvuoren 
kirkosta ja sen toiminnasta?

Roihuvuoren aluetyötä leimaa 
diakoninen työote. Tahdomme et-
siä ja kutsua ihmisiä mukaan seu-
rakuntaperheeseen. Unelmani on 
kirkko, joka ottaa todesta oman ai-
nutlaatuisen sanomansa ja elää niin 
kuin opettaa. On syytä pohtia jat-
kuvasti, mitä on Jumalan ja lähim-
mäisen rakastaminen tällä alueella. 
Meillä on paljon vapaaehtoisia. Tä-
mä kehityssuunta on hyvä. Työnte-
kijäkeskeinen toimintamalli alkaa 
olla tiensä päässä.

Joka paikasta esitetään tänä ai-

kana usein vähän moittivaan sä-
vyyn kutsu ottaa vastuuta ja tulla 
tekemään. Toivon, että nekin roi-
huvuorelaiset jotka hammasta pur-
ren kuuntelevat pyhäaamuna kirk-
konsa kellojen soittoa ajattelisivat, 
että siellä ne rukoilevat minunkin 
puolesta.

Mitä vastaisit ihmiselle, joka ky-
syy:

”Olen juuri muuttanut Roihu-
vuoreen enkä tunne seurakuntaa 
enkä ketään siellä. En ole aktiivinen 
kirkossakävijä, mutta haluaisin li-
sää tietoa seurakunnasta ja haluai-
sin tutustua ihmisiin. Mitä teen?”

Näitä ihmisiä on kävellyt seura-
kuntaan viime vuosina ilahdutta-
vassa määrin. Katsotaan kalenteris-
ta aika. Istutaan alas, juodaan rei-
lun kaupan seurakunnan kirkko-
kahvit ja tehdään suunnitelma. 

Kerro joku mukava muisto, joka 
liittyy Roihuvuoren kirkkoon.

Mainitsin, että kirkot puhuvat. 
Kerron tästä usein lapsille. Kirkot 
puhuvat, jos olemme aivan hiljaa.

Kerran olin pimeänä iltahetkenä 
piipahtamassa Roihuvuoren kirk-
kosalissa. Se on hyvä paikka hiljen-
tyä. Ja kirkko puhui. Uruista kuu-

lui yllättäen ääntä, vaikka ketään ei 
näkynyt. Kanttori oli niiden sisäl-
lä urkuja virittämässä. Ja minä sain 
pari ylimääräistä sydämen lyöntiä.

Kysymykset esitti 
Anna-Mari Kaskinen

Helluntain juhlamessu sunnuntaina 
23.5. klo 10 Roihuvuoren kirkossa
Roihuvuoren kirkko 40-vuotta. 
Messun jälkeen juhlatarjoilu 
seurakuntasalissa. 
Juhlassa julkistetaan ja palkitaan 
lasten piirustuskilpailun voittajat. 

Marko Mattila: On pohdittava jatku-
vasti, mitä on Jumalan ja lähimmäisen 
rakastaminen tällä alueella.

Roihuvuoren kirkon alttaritaulu  
heijastelee ihmisten elämää
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Roihuvuoren kirkko alueen pitkäaikaisten asukkaiden silmin:

Oma kirkko tuo 
turvallisuudentunnetta
Roihuvuoren kirkko on seissyt paikallaan jo 40 vuotta. 
Alueella asuu yhä ihmisiä, jotka muistavat hyvin ajan, 
jolloin kirkkoa alettiin rakentaa.

Seija Sele muutti perhei-
neen maaliskuun lopulla 
v. 1960 Helsingin Kallios-
ta Roihuvuoreen. Roihu-
vuoren kirkon paikalla oli 

silloin kalliota ja metsikköä. Paikka 
oli suosittu leikki- ja ulkoilupaikka. 
Pienten lasten kanssa sinne oli help-
po ja mukava tehdä kävelyretkiä. Syk-
syisin metsiköstä saattoi löytää her-
kullisia sieniä kotiin vietäväksi.

1960-luvulla äitiyslomat olivat 
lyhyet, joten Selen perheeseenkin 
tuli lastenhoitaja äidin palattua ta-
kaisin työelämään. 15-vuotias Liisa 
tuli Kuhmoisista hoitamaan lapsia 
ja hän kävi Roihuvuoren seurakun-
nassa myös rippikoulun. 

– Konfirmaatio pidettiin Vartio-
kylän kirkossa, koska Roihuvuores-
sa ei silloin vielä ollut kirkkoa, Sei-
ja Sele muistelee. Omilla tyttärillä 
oli myöhemmin mahdollisuus tul-
la konfirmoiduiksi omassa uudessa 
kirkossamme.

– Jumalanpalveluksia ja pyhä-
koulua pidettiin Lumikintie viiden 
kerhohuoneessa ennen kirkon val-
mistumista. Kirkon perustuksia 
tehtäessä oli vaikea uskoa, että val-
tavan montun paikalle kohoaisi ko-
mea, korkea, punatiilinen Roihuvuo-
ren kirkko, Seija Sele kertoo. 

– Kirkon valmistumisella oli suu-
ri merkitys omalle kaupunginosal-
le. Kirkko toi turvallisuudentunnet-
ta ja tuo sitä yhä enemmän iän kart-
tuessa.

Halusin asua uuden  
kirkon läheisyydessä
Jenny Matikainen on saanut ol-
la seuraamassa kahden naapuriseu-
rakunnan kirkkojen valmistumista. 
Hän asui ennen Roihuvuoreen muut-
toaan Herttoniemessä. Siellä asues-
saan hänellä oli mahdollisuus seura-
ta kirkon rakentamista alusta alkaen. 
Herttoniemen kirkko vihittiin käyt-
töön syyskuussa 1958. 

Kun Roihuvuoren kirkon ra-
kennustyöt aloitettiin, Matikainen 
muutti Roihuvuoreen. 

– Halusin valita uuden kotinsa si-
jainnin jälleen kirkon läheisyydestä. 
En oikein voinut ajatella uuden ko-
tini olevan kaukana kirkosta, Jenny 
Matikainen sanoo ja naurahtaa hert-
taisesti.

Jenny Matikaisella ei ollut mah-
dollisuutta seurata kovin tarkasti 
kirkon rakennusvaiheita, sillä hänen 
työnsä sisälsi paljon matkustamista.

Jenny Matikainen muistelee Sei-
ja Selen tavoin, kuinka ennen kirkon 
valmistumista jumalanpalveluksia 
pidettiin Lumikintie viiden kerho-
huoneessa. Siellä järjestettiin myös 
pianotunteja jo edesmenneen Au-
ne Hyökin johdolla. Tässä samassa 
kerhohuoneessa kokoontuu nykyään 
Roihuvuoren seurakunnan aktiivi-
nen kutomakerho, jota Matikainen 
oli perustamassa vuonna 1983.

Jenny Matikainen oli mukana juh-
lamessussa, kun piispa Aarre Lauha 
vihki Roihuvuoren kirkon käyttöön 
helluntaina v. 1970. 

– Tuo juhlapäivä sisälsi iloa, kii-
tollisuutta ja riemua. Kirkko oli täyn-
nä seurakuntalaisia, jotka iloitsivat 
omasta uudesta kirkosta ja sen suo-
mista mahdollisuuksista, Jenny Ma-
tikainen muistelee.

– Myöhemmin olen itse voinut 
tulla kirkkoon hyvin erilaisissa elä-
mäntilanteissa. Olen saanut lohtua 
suruihini, mutta olen voinut kokea 
hyvin paljon myös iloa osallistuessa-
ni eri tilaisuuksiin ja toimiessani ak-
tiivisesti seurakunnan yhteydessä.

Iloa tuo myös kirkonkellojen kut-
suva ääni, jonka Jenny Matikainen 
voi kuulla omaan kotiinsa.

Kirkon mutterimainen 
muoto herätti  
aluksi epäluuloja
Terttu Grahn on Roihuvuoren en-
simmäisiä asukkaita. Hän on asunut 
alueella 1950-luvulta lähtien. Hän 
työskenteli tuohon aikaan Roihu-
vuoren ostoskeskuksessa sijaitsevas-
sa Elannossa.

– Muistan hyvin ajan, jolloin 
Roihuvuoreen toivottiin omaa kirk-
koa. Kävin silloin jumalanpalveluk-
sissa nykyisen kutomakerhon tilois-
sa Lumikintien kerrostalon alaker-
rassa. Muutamia vuosia ennen kir-
kon rakentamista pankeissa oli listo-
ja, joihin ihmiset kirjoittivat nimen-
sä toivomuksen toteutumiseksi. Roi-
huvuoren keskeisellä paikalla oli hy-
vä sieni- ja marjametsä, johon kirkko 
toivottiin rakennettavaksi.

– Kun kirkon rakennustyöt vih-
doin alkoivat, ihmiset kävelivät tu-
levan kirkon ympärillä katselemassa 
kirkon valmistumista, Terttu Grahn 
kertoo. - Epäluuloa joissakin ihmi-
sissä herätti kirkon mutterimainen 
muoto ja tumma tiilimateriaali. 

– Kirkko näytti minunkin mie-
lestäni valmistuttuaan hiukan ou-
don näköiseltä. Olen syntyisin Poh-
janmaalta ja olen tottunut toisen 
mallisiin kirkkorakennuksiin, mut-
ta vuosien varrella olen tottunut kir-
kon moderniin muotoon. 

Terttu Grahnin Erik-poika oli 
ensimmäisiä rippikoululaisia, jotka 
konfirmoitiin Roihuvuoren uudes-
sa kirkossa 30. elokuuta 1970. Rippi-
koululeiri pidettiin Tarpoilassa, jon-
ne oli kutsuttu vanhemmat vieraile-
maan yhtenä iltana. Lapset olivat ke-
ränneet mustikoita ja vanhemmille 
tarjoiltiin niistä tehtyä piirakkaa.

Terttu Grahn käy mielellään kir-
kon Roihutupa-kahviossa tapaamas-
sa tuttavia ja ystäviä. Haastattelukin 
tehtiin siellä.

Hiljaa, kun Jumala puhuu
Hilkka Lepola on myös pitkään 
asunut Roihuvuoressa. Hän on toi-

minut seurakuntaneuvoston jäsene-
nä useampaan kertaan. 

– Olin päättämässä mm Roihu-
vuoren kirkon rakentamisesta ja pe-
rustamassa kutomakerhoa. 

Roihuvuoren kirkon rakenta-
misen aikoihin Hilkka Lepola kävi 
usein hoitamassa tyttärentytärtään 
Sannaa, joka asui aivan lähellä työ-
maata. Kun kirkon risti nostettiin 
paikoilleen, Sanna kysyi mammal-
taan ihmetellen: ”Miksi tuon raken-
nuksen katolle laitetaan risti?”

Hilkka Lepola vastasi pienel-
le tyttärentyttärelleen: ”Risti on 
merkkinä siitä, että kyseessä on vä-
hän erilainen rakennus, jossa ih-
miset voivat käydä hiljentymässä 
ja levähtämässä. Kirkko on kaikille 
avoin paikka.” 

Hilkka osallistui myös ensim-
mäiseen kirkossa pidettyyn juma-
lanpalvelukseen yhdessä tyttären-
tyttären kanssa. Siellä oli ollut vä-
hän hälinää ihmisten vielä tullessa 
kirkkoon, kun pappi oli jo kirkkosa-
lin etuosassa aloittamassa palvelus-
ta. Lapsi oli noussut penkissä seiso-
maan ja sanonut kuuluvalla äänellä: 
”Hiljaa kun Jumala puhuu”. 

Hannele Juvonen 
Eea Korhonen 

Anna-Liisa Kangas

Roihuvuoren kirkko viettää synttäreitä:

Piirustuskilpailu lapsille
Roihuvuoren kirkon 40-vuotisjuh-
lan kunniaksi järjestetään piirus-
tuskilpailu, jossa lapset saavat va-
paasti piirtää oman näkemyksen-
sä Roihuvuoren ”nelikymppisestä” 
kirkosta.

Kilpailussa on kaksi sarjaa: 3–
6- ja 7–9-vuotiaille. Pääpalkintona 
on kummassakin sarjassa 60 euron 
lahjakortti. 

Kirkon juhlamessussa 23.5. 
kaikki työt ovat esillä ja messun yh-
teydessä jaetaan sekä kilpailun pää-
palkinnot, että pienet palkinnot jo-

kaiselle taiteilijalle. 
Voittajat ovat näkyvästi esillä 

myös Kiikarin kesänumerossa. 

Osallistu 
piirustuskilpailuun

Piirustukset voi toimittaa Roihu-
vuoren kirkon seurakuntatoimis-
toon, Tulisuontie 2, 00820 Hki. 
Laita mukaan nimi, osoite, puh.nu-
mero ja ikä.

Hanna Vasiljev 
Paula Pakarinen

Jenny Matikainen Seija Sele

Terttu Grahn Hilkka Lepola

Roihuvuori
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Pääsiäisaamun sanoma  
on ilossa ja toivossa
Tiia ja Lauri Thurénin sekä Ellin (5v) ja Vilman (1v) ko-
ti sijaitsee vain kilometrin päässä Laajasalon kirkolta. 
Perhe on kevään aikana tullut monille tutuksi suosi-
tun Raamatun käyttöohje - luentosarjan myötä.
Pääsiäinen on perheelle tärkeä juhla, johon valmistau-
dutaan huolella.

– Aloitamme pääsiäiseen valmis-
tautuminen hyvissä ajoin, Tiia 
Thurén kertoo. – Kylvämme tyt-
töjen kanssa rairuohoa ja maa-
laamme pääsiäismunia. Viisivuoti-
as Elli kysyi juuri, voisimmeko tä-
nä vuonna kylvää rairuohon lisäk-
si myös orvokin siemeniä, ja var-
maan niin teemmekin. Uutta elä-
mää ja kasvuahan orvokin taimet-
kin kuvastavat. 

Tiia Thurénin mielestä pääsiäi-
sen odotuksessa kodin merkitys ko-
rostuu. Joulu on paljon enemmän 
esillä katukuvassa ja esimerkiksi 
lasten kerhojen juhlissa.

– Yleensä aloitamme pääsiäi-
seen valmistautumisen jo paasto-
najan alkaessa. Yritämme pitää per-
heen yhteisiä laulu- ja iltahartaus-
hetkiä tavallista useammin ja ker-
toa myös lapsille, miksi näin teh-
dään. Pääsiäisen ajan laulut ja vir-
ret tulevat tutuiksi lapsille, kun nii-
tä lauletaan useampaan kertaan. 

Myös lapset aistivat tunnelman 
muutoksen pääsiäisajan messuissa 
ja kirkkohetkissä.

– Minulle itselleni pääsiäinen 
”kolahtaa” jotenkin vaikuttavim-
min aina siinä dramaattisessa eros-
sa, joka on kiirastorstain messun ja 
pääsiäisaamun ilon välillä. Kiiras-
torstaina kirkko on puettuna mus-
tiin ja lauletaan virttä ”Käy yrttitar-
hasta polku”, pääsiäisaamuna valo 
voittaa.

Lapsen mielessä korostuu 
pääsiäisen ilo ja toivo
Tiia Thurén on koulutukseltaan 
luokanopettaja. Hän opettaa kak-
sikielisiä lapsia suomeksi ja englan-
niksi Kulosaaren ala-astella. Lauri 
Thurén on Raamatun selitysopin 
professori Joensuun yliopistossa. 
Laurin pitäessä Laajasalon kirkolla 
luentoa aikuisille Tiia on vastannut 
lapsille suunnatun raamattuhetken 
järjestämisestä. Myös kotona lasten 
Raamattu on ahkerassa käytössä.

– Pääsiäisen kertomusta luem-
me paljon yhdessä lasten Raama-

tusta. Kertomusta ei tarvitse lapsil-
lekaan silotella tai kaunistella, eivät 
he sitä yleensä kauhistele. Teksteis-
tä nousee esille uusia puolia, kun 
niistä jutellaan yhdessä. 

Pienikin lapsi voi omalla taval-
laan ymmärtää pelastushistorian 
merkityksen, sen että Jeesus kuoli 
ja nousi kuolleista meidän kaikkien 
puolesta. Lasten mielessä korostuu 
luonnostaan pääsiäisen ilo ja toivo, 
Tiia Thurén kertoo.

Hiljattain hän kirjoitti Hel-
singin sanomien yleisönosastol-
le mielipidekirjoituksen, joka kä-
sitteli lapsen surua. Jos perheessä 
on koettu suuri menetys, on tärke-
ää, että lasten suru voidaan kohda-
ta avoimesti. Siksi on hyvä, että lap-
sille on myös tarjolla kirjoja, jois-
sa puhutaan kuolemasta. Thurénin 
perheellä on asiasta omakohtaista 
kokemusta.

Surusta on tärkeä puhua
– Meidän pieni Venla-tyttömme 
kuoli sydänvian seurauksena vau-
vaikäisenä n. 2,5 vuotta sitten. 
Oman lapsen kuolema on varmas-
ti yksi vaikeimmista ihmistä koh-
taavista asioista ja sellainen suru, 
jota vanhemmat eivät tule koskaan 
unohtamaan. 

Lapsen kuoleman myötä Thuré-
nin perhe ja monet muutkin lap-
sensa menettäneet perheet ovat 
huomanneet, miten vaikea ympä-
ristön on joskus kohdata tällaista 
perhettä, niin vanhempia kuin per-
heen muita lapsia. 

– Usein saatetaan ajatella, että 
asiasta vaikeneminen auttaa per-
hettä itseäänkin unohtamaan su-
runsa, vaikka tosi asiassa se saa per-
heen tuntemaan itsensä vain entis-
tä erillisemmäksi, Tiia Thurén poh-
tii. – Vertaistuki on ollut meille ja 
monille muille vanhemmille suuri 
apu surussa. 

Lapsi käsittelee surua 
omalla tavallaan
Tiia Thurén korostaa vanhemman 

roolia lapsen tukijana. Lapsi ei saisi 
jäädä surussaan yksin, vaikka van-
hemmat kantavat omaa suruaan.

– Lapsille on toki tärkeä saada 
olla lapsia, leikkiä ja välillä myös 
unohtaa suru. Kuitenkin heillä pi-
tää myös olla mahdollisuus pu-
hua tunteistaan ja käsitellä suru-
aan. Ihan pienetkin lapset tarvit-
sevat tässä aikuisen tukea. Surua 
kannattaa käsitellä silloin, kun 
niin kutsuttu surun ikkuna on au-
ki, eli kun lapsi itse tuo asian esil-
le puhuen esimerkiksi kuolleesta 
sisaruksestaan tai peloistaan asi-
aan liittyen.

Tiia Thurén toteaa kiitollisena, 
että viime vuosina onkin onneksi 
julkaistu uusia lapsen surua ja mui-
ta perhettä kohtaavia kriisejä koske-
via kirjoja. Nämä kirjat voivat toimia 
lapsille vertaistukena ja auttaa heitä 
löytämään sanoja tunteilleen. 

– Lapset tarvitsevat tunteen sii-
tä, että vaikeimpinakin hetkinä van-
hemmat ovat vanhempia, eikä lap-
sen tarvitse ottaa perheen vanhem-
man roolia. Aikanaan surusta tulee 
osa perheen elämää kun käydään 
yhdessä hautausmaalla tai vaikka-
pa katsellaan valokuvia kuolleesta 
sisaruksesta.

Onneksi pääsiäinen  
ei pääty pitkäperjantaihin
Pääsiäinen on Tiia Thurénille sa-
malla tavalla suuri mysteeri kuin 
koko tämä elämä iloineen ja surui-
neen. 

– On joskus vaikeaa ymmärtää, 
miksi Jumala sallii vastoinkäymisiä 
tai surua. Samoin ainakin minulle 
koko Jeesuksen kärsimyshistoria on 
vaikea käsittää: miksi tarvittiin täl-
lainen uhraus? Onneksi pääsiäinen 
ei kuitenkaan pääty pitkäperjantai-
hin, vaan sen sanoma on pääsiäis-
aamun tuomassa ilossa ja toivossa.

Thurénit eivät ajattele niin, et-
tä Venlan kuolema olisi heille jota-
kin opettanut. 

– Pienenkään lapsen elämä ei 
ole niin vähäpätöinen, että se uh-
rattaisiin toisten opettamiseksi. 
Kokemamme jälkeen näemme elä-
män hauraampana kuin ennen ja 
ymmärrämme myös, miten tärkeä 
meidän ihmisten on kohdata toinen 
toisemme ja tukea toisiamme elä-
män kriiseissä ja suruissa.

Toivo taivaasta  
on kannatellut perhettä 
surun keskellä.
– Minusta tuntuu, että surussamme 
Taivaan Isällä on ollut kaksi lahjaa 
meille avuksi: meidän vanhempien 
tuki toisillemme ja taivastoivo. Tuo 
lohtua ajatella, että pieni lapsemme 
ei ole vain kadonnut jonnekin. Em-
me tiedä, missä, miten ja milloin, 
mutta Jumala on luvannut, että me 
vielä kerran hänet näemme. 

Elli ja Vilma odottavat pääsi-
äisaamua myös siksi, että heti he-
rättyään he saavat etsiä eri puolille 
kotia piilotettuja suklaamunia. Sil-
loin jo rairuoho on kasvanut täy-
teen mittaansa ja orvokkienkin 
kasvu on jo hyvässä vauhdissa.

Anna-Mari Kaskinen

n Professori Lauri Thurénin luentosar-
jan herättämä mielenkiinto Laajasalon 
kirkolla osoittaa, että ihmisillä on in-
toa tutustua Raamattuun ja oppia ym-
märtämään sitä paremmin. Luentosar-
ja Raamatun käyttöohje on tuonut Laa-
jasalon kirkkoon eri-ikäisiä kuulijoita 
myös yli seurakuntarajojen. Luennoil-
laan professori Thurén antaa käytännön 
ohjeita siitä, miten Raamattua voi lukea 
ja miten luettua voi soveltaa arkeen ja 
elämään. Tammikuussa alkanut luen-
tosarja lähti liikkeelle aiheella ”Raamat-
tua puhtaalta pöydältä.” Sarjan kuluessa 
on tutustuttu Raamatun ja tieteen väli-
seen suhteeseen, Jeesuksen vertauksiin, 

Raamatun kirjoittajiin ja Vanhan testa-
mentin keskeisiin kirjoihin.

Tulevien luentojen aiheet ovat: Pää-
siäinen tieteen valossa, Luominen Raa-
matussa, Markus-veneilijän evanke-
liumi ja Armolahjat alkukirkossa.

Luennot pidetään Laajasalon kirkol-
la klo 18. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Il-
tojen musiikista vastaa Tommi Varis ys-
tävineen. Illoissa on mukana vierailijoi-
ta, jotka kertovat, mitä Raamattu heille 
merkitsee. Isäntänä on toiminut kirkko-
herra Timo Pekka Kaskinen. Lapsiper-
heet ovat lämpimästi tervetulleita, sillä 
lastenhoito on järjestetty. Opettaja Tiia 
Thurén pitää lapsille raamattuhetken. 

Raamattu kiinnostaa Laajasalon kirkolla

Elli ja Tiia Thurén aikovat täksi pääsiäiseksi kylvää orvokin siemeniä. Pääsiäisen 
merkitsee uutta elämää.

Professori Lauri Thurén on myös musiikkimies, joka on kotonaan niin gospelin kuin 
virsien parissa. 

Tulevien luentojen aiheet ovat: 
25.3. Pääsiäinen tieteen valossa
8.4. Luominen Raamatussa
22.4. Markus-veneilijän evankeliumi
6.5. Armolahjat alkukirkossa.
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Laajasalo
Keitä ovat nämä innok-
kaat laulukoululaiset? Kii-
kari esitti neljälle heistä 
kolme kysymystä.

1. Mikä sai sinut lähtemään lau-
lukouluun?

2. Mitä laulukoulu antaa sinul-
le?

3. Mitä sanoisit hänelle, joka on 
kiinnostunut laulukoulusta, mutta 
pelkää laulutaitonsa riittävyyttä?

Antti Paavola:

1. Variksen laulukoulun markki-
nointi osui ja upposi. Hauska ja ve-
tävä ilmoitus, johon törmäsin lenk-
kipolun varrella herätti kiinnostuk-
sen laulukouluun. Aikanaan Mei-
lahden seurakunnan kanttori Ni-
na Tilli houkutteli minua paikalli-
seen kuoroon. Vastustelin kehnon 
laulutaitoni takia, mikä sai kant-
torin  houkuttelemaan minua mu-
kaan yhä innokkaammin. Sillä ker-
ralla en kuitenkaan lähtenyt. Loista-
van tilaisuuden jättäminen väliin jäi 
hampaankoloon, ja nyt kun Heikki 
Varis tarjosi mukavalla tavalla uut-
ta mahdollisuutta, oli laulunopetta-
ja haastettava.

Lisäpotkua laulukoulun aloitta-
minen sai, kun ystäväni Esko innos-
tui asiasta myös. Hän on päässyt mi-
nua ahkerammin osallistumaan Va-
riksen laulukouluun, mutta aina ti-
laisuuden tullen istumme molem-
mat mukana kuin tatit. Kun vielä 
vaimoni Anu muistutti minua sopi-
van säännöllisesti, oli markkinointi 
tehnyt tehtävänsä.

2. Variksen laulukoulu on ollut 
joka kerralla riemullinen ja virkis-
tävä kokemus. Ennen laulukoulun 
alkamista luulin, että meitä oppilai-
ta olisi paljon vähemmän ja koulu-
tus olisi yksilöllisempää. Suuri osal-
listujamäärä ei anna siihen mahdol-
lisuutta, mutta on itsessään iloinen 
asia. Heikki saa ison joukon aloit-
televia laulajia soimaan uskomat-
toman hienosti, ja kaanon toimii 
mahtavasti. Sävyjä ja tulkintaankin 
olemme jo oppineet.

Laulukoulu jakautuu laulutunti-
in ja nuottituntiin. Keskikoulun jäl-
keen en ole musiikin teoriaan juuri-
kaan törmännyt. Nyt pitkän ajan jäl-
keen nuottitunnit antavat siihenkin 
särmää. Voi olla että innostun vielä 
pimputtamaan pianoakin.

Vaimoni kanssa olemme jo hy-
kerrelleet Heikin ideaa kevään mes-
susta, jossa olisi mukana Variksen 
laulukoulun laulukoulukööri. Taval-
lisestihan kuorolle varataan kirkos-
ta sopiva tila. Messun alussa voi olla 
iloinen ongelma saada koko messu-
väki kuoroineen mahtumaan kirk-
koon. Ja se suurin ilohan on, kun vir-
ret soivat reippaasti kunniaksi Luo-
jan.

3. Innostava ja kunkin omaa yksi-
löllistä ääntä arvostava koulutus on 
se avain, jolla me hiljaiset suomalai-

set löydämme laulun ilon. Paitsi pil-
ke silmäkulmassa Heikillä on myös 
eritystä pedagogista lahjakkuutta, 
josta kannattaa päästä osalliseksi.

Lisäksi toivon, että hänen lah-
jakkuuttaan voidaan levittää musii-
kin ammattilaisille. Uskon, että Va-
riksen laulukoulu antaa ainutlaatui-
sia ja jännittäviä tutkimusmahdol-
lisuuksia musiikkikoulutuksen ke-
hittämiseen. Eväitä laulupedagogii-
kan harppauksenomaiseen edistä-
miseen Heikki antaa rutkasti. Toi-
vottavasti siis myös huippuammat-
tilaiset innostuvat!

Markku Axelsson:
1. Halu laulaa seurakunnassa, hen-
gellisiä lauluja. Minulla on aikai-
semmat hyvät kokemukset seura-
kunnan tarjoamasta kynnyksettö-
mästä laulumahdollisuudesta. Lau-
laminen ryhmässä rohkaisee arkaa-
kin laulamaan. Olin vuosituhan-
nen alussa viisi vuotta Lohjan seu-
rakunnan kuorolaulukoulussa, jos-
sa oli yli 60 innokasta laulunharras-
tajaa. Silloin lauloin korvakuululla. 
Nyt saan mahdollisuuden opiskel-
la nuotinlukua, vaikka se ei olekaan 
kiinnostavin osa Variksen laulukou-
lussa. Hengellisissä lauluissa on lu-
kuisia kauniita sävellyksiä ja puhut-
televia sanoituksia. Laulukoulu so-
pii erinomaisesti seurakunnan työ-
muodoksi.

2. Pidän eniten hengellisten lau-
lujen laulamisesta. Laulaminen vir-
voittaa ja rentouttaa, laulujen sävelet 
koskettavat tunteita ja niiden sanoi-
tusten sanoma eheyttää särkynyttä. 
Jo Lohjalla asuessani tutustuin An-
na-Marin laajaan hengellisten lau-
lujen tekstituotantoon. Seurakun-
nan laulukoulu antaa mahdollisuu-
den yhteisöllisyyteen.

3. Rohkaisen itse kutakin toteut-
tamaan sitä, mistä on kiinnostunut. 
Seurakunnassa ei tarvitse pelätä.

Jussi Järveläinen:
1. Olen ollut musiikkiperheemme 
musta lammas, joten tässä oli paikka 
korjata tilannetta. Ahkeralla opiske-
lulla yhteiset laulu- ja soittohetkem-
me kohoavat vielä uusiin sfääreihin. 
Kun näin ilmoituksen sanoin he-
ti, että mukana ollaan. Poikamme 
on ollut Heikin oppilaana musiik-
kikoulussa ja sen verran kehuja oli 
opettajasta tullut, että pitihän lau-
lamista itsekin kokeilla. Lisäksi Sing 
Stars laulupelissä saavuttamani tu-
lokset kaipaavat parannusta.

2. Oppia tietysti, mutta itse ti-
laisuudet antavat myös iloa ja aut-
tavat rentoutumaan raskaan työ-
viikon keskellä. Vaikea sanoa joh-
taako tämä pidempiaikaiseen har-
rastukseen, mutta mukavaa on aina 
kokeilla uusia asioita. Lisäksi ohjel-
mistoon kuuluvat laulut kuten Tur-
re-koira ja muut hitit tuovat nostal-
gisia muistoja ajalta, jolloin lapsem-
me olivat ekaluokkalaisia. Perinteet 
kulkevat sukupolvelta toiselle myös 
tähän suuntaan.

3. Koulussa opitaan ja henki on 
alusta lähtien ollut kannustava. 
Raakkuvaa kaveria ei hyljeksitä puo-
lella katseellakaan. Rohkeasti raak-
kumaan!

Satu Harlahti:
1. Lähdin mukaan laulukouluun, 
koska minuun vetosi koulun nimi ja 
sekin, että lenkkipolkujeni varrelle 
kiinnitetyissä mainoksissa korostet-
tiin matalaa kynnystä:  kukin laulaa 
äänellään. Lähdin mukaan koemie-
lellä ja tietysti siksi, että pidän lau-
lamisesta.

2. Laulaminen on ihanaa, on 
hauskaa yrittää pysyä oikeissa äänis-
sä ja aivoillekin tekee hyvää opetella 
jotain kokonaan päivätöistä poikke-
avaa. Huvittuneena tajusin että lau-
laminen taitaa olla juuri nyt kovasti 
muotia... ihmiset etsivät ehkä kuo-
roista laulamisen lisäksi uutta yh-
teisöllisyyttä. Että ajan hermolla ol-
laan!

3. Lauluharrastukseen näköjään 
riittää halu laulaa! Laulamisen ilo on 
minulle pääasia, mutta on kovin pal-
kitsevaa kun huomaa että sitä edis-
tyy pikkuhiljaa – korva tarkentuu. 
Toisaalta, on helppo edistyä kun 
lähtötasoni oli nolla.

Kari Laaksonen

Tule etsimään  
ääntäsi
Laulukoulu on kaikille avoin. 
Mitään kokeita ei tarvitse suo-
rittaa voidakseen iloita yhdessä 
laulamisesta ja oppiakseen uut-
ta. Keskiviikkoisin klo 18–19 on 
laulutunti, jossa lauletaan ryh-
mässä yhteislauluja ja klo 19–20 
on nuottitunti, jossa opetellaan 
myös teorian alkeita. Osallistu-
minen molempiin on avointa jo-
kaisen oman kiinnostuksen mu-
kaan. Joukkoon voi tulla milloin 
vain ilmoittautumatta.

Laulukoulun opetus on mak-
sutonta ja järjestäjinä ovat Roi-
huvuoren seurakunta ja Itä-Hel-
singin musiikkiopisto. Lisää tie-
toa laulukoulusta: http://laulu-
koulu.ihmo.fi.

Tule etsimään ääntäsi ja lau-
lamaan yhdessä toisten innok-
kaiden kanssa. Luvassa on jatkoa 
vielä syksylläkin.

Musiikki kuuluu kaikille
Tammikuun alussa Laajasalon kirkolla alkoi kokoon-
tua keskiviikkoiltaisin laulukoulu. Laulamisen saloihin 
perehdyttäjänä on Itä-Helsingin musiikkiopiston eläk-
keellä oleva säveltapailun opettaja, rehtori Heikki Va-
ris. Illat ovat koonneet säännöllisesti toistasataa lau-
lusta innostunutta naista ja miestä. 

Heikki, taidat olla laulumiehiä?
Heh, heh, tarkoitit varmaan su-

kunimeäni. Laulukoulussa nimeäm-
me laulajaksi jokaisen, joka pitää 
laulusta eikä vaikene laulettaessa.

Mistä syntyi idea Laajasalon kir-
kolla pidettävästä laulukoulusta?

Jäädessäni eläkkeelle rehtori Gé-
za Szilvay pyysi minua pitämään 
laulukurssin  vanhemmille. Toi-
saalta viime keväänä seurakuntam-
me papit Arja Vaulas ja Kari Laak-
sonen järjestivät  kuudenkymme-
nen ikävuoden korvilla oleville seu-
rakuntalaisille kokouksen, jossa ky-
syttiin jokaiselta, mitä tämä voisi 
maallikkona tehdä seurakunnan hy-
väksi. Vastasin omaavani ammatti-
taidon laulun opettamiseen. Lopul-
lisen varmistuksen sain kerran eh-
toollispöydässä ja silloin tiesin: tä-
mä on missioni.

Mitä asioita ja keitä olet elämässä-
si/työurallasi opettanut?

Opetin 21 vuotta Laajasalon pe-
ruskouluissa alakoululaisille kaik-
kia aineita paitsi tekstiilityötä. Toi-
sen puolen työurastani opetin sävel-
tapailua Itä-Helsingin musiikkiopis-
tossa, esikouluikäisistä aikuisiin.

Millaisia tavoitteita olet asettanut 
laulukoululle?

Ensinnäkin toivon, että joku kou-
luun saapuva ilahtuisi löydettyään 
kadoksissa olleen laulunsa. Toivon 
myös, että emme sammuttaisi tai pi-
laisi kenenkään innostusta. Kolmas 
toiveeni on, että voimme antaa jota-
kin niillekin, jotka tulevat mukaan 
laulua jo harrastaneena.  
Laulukoulussasi käy paljon vä-
keä. Mikä on Variksen laulukou-
lun suosion salaisuus?

Musiikki kuuluu kaikille ja ih-
minen tarvitsee laulua. Siitä on yhä 
enemmän tutkimustuloksia. Kun 
nyky-yhteiskuntamme ei suosi lau-
lamista työssä tai kodeissa, ei ole ih-
me, että tilaisuuden tullen ihmiset 
tulevat joukolla laulamaan. Siihen 
lienee myös sosiaalinen tarve. 

Onko paikalla oltava joka keski-
viikko, vai voiko olla välillä pois ja 
jatkaa seuraavalla kerralla?

Jokainen päättää siitä itse ja luon-
nollisesti esteitä tulee.  Emme pidä 
kirjaa läsnäoloista.

Voiko vielä tulla mukaan?
Laulukouluun tullaan vapaaeh-

toisesti niin kuin kirkkoon. Laulu-
tunnille voi tulla milloin vain. Nuot-
titunnillekin voi tulla seuraamaan, 
kunhan ei hämmenny, sillä siellä 
opiskellaan ”musiikin äidinkieltä”.

Syntyykö laulukoulun pohjalta uu-
si kuoro?

Käyttämämme opetusmenetel-
mä sisältää kuorolauluun valmen-
nuksen.  Tavoite on koulutukselli-
nen eikä tähtää uuden kuoron perus-
tamiseen. Laulamme koulutussyistä 
myös kuoro-ohjelmistoa ja valmis-
taudumme laulamaan messussa 2.5. 
Kannattaa tulla silloin ajoissa, jos ai-
koo löytää istumapaikan!

Jatkuuko laulukoulu ensi syksy-
nä?

Olisi kohtuutonta jättää näin 
suurta innostusta hyödyntämättä, 
joten suunnittelemme jatkavamme 
syksyllä entisten ja uusien kanssa. 
Tiedotamme Variksen laulukoulun 
kotisivuilla ja kiinnostuneiden kan-
nattaa kopioida tämä osoite koneen 
muistiin: http://laulukoulu.ihmo.fi/

Heikki Varis
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� Kiikari

– Aloitin ystäväni kanssa teatteri-
kerhon vetämisen kun olin 9-luok-
kalainen. Sen jälkeen vedin puuha-
kerhoa ja nyt olen jo toista vuotta 
kokkikerhon ohjaajana. Tämä on 
mukava harrastus. 

Kerhonohjaajien opastamana 
valmistuvat hedelmäsalaatti, pik-
kupullat tai vaikkapa omenabroile-
ripata. Ohjaajien ajatuksena on, et-
tä lapset saisivat valmiudet valmis-
taa itselleen välipalan tai jopa jos-
kus yllättämään vanhempansa sun-
nuntailounaalla.

– Lapset oikeasti oppivat, ja tai-
doista on hyötyä heille tulevaisuu-
dessa. Myös minä opin lapsiryh-
män ohjaamisesta. Sain ensimmäi-
sen työpaikkanikin sen perusteella, 
että olen toiminut kerhonohjaaja-
na, kertoo Stina innostuneesti. 

Tekemisen riemua
Kokkikerho on vain yksi seurakun-
nan lukuisista varhaisnuorten ker-
hoista, jotka ovat tarkoitettuja kai-
kille ala-asteikäisille tytöille ja po-
jille. 

– Tyttöjen ja poikien kerhois-
sa puuhastellaan monenlaista yh-
dessä vanhempien kerhonohjaaji-
en kanssa. Ohjaajina toimivat seu-
rakuntamme vapaaehtoiset nuoret. 
Kaikki kerhomme ovat maksutto-
mia, kertoo nuorisotyönohjaaja 

Marko Anttila, joka tunnetaan pa-
remmin ”Makena”. 

Kerhoissa kokoonnutaan kerran 
viikossa yhteisen tekemisen ja har-
rastamisen parissa.

– Kerhoissa on mm. leikkejä ja 
pelejä, kokkaamista, askartelua, 
näyttelemisen alkeita, sählyn pe-
luuta sekä tietysti yhdessä olemi-
sen ja tekemisen riemua, luettelee 
seurakunnan tyttötyöstä vastaava 
Saila Lavonen, nuorisotyönohjaa-
ja hänkin.  

– Kaikki ovat tervetulleita mu-
kaan iloiseen kerhotoimintaan! toi-
vottavat toimeliaat nuorisotyönte-
kijät. 

Saila Lavonen 

Kokkaamisen ABC ja Ö
Essut ylle, käsien pesulle ja homma voi alkaa. Suuren 
suosion saavuttaneet kokkikerhot kokoontuvat maa-
nantaisin ja torstaisin Laajarannassa. Kerhonohjaajien 
nostaessa kokkausaineksia pöydälle alkaa lasten inno-
kas arvailu siitä, mitä tänään syödään. Yksi kokkiker-
hon ohjaajista on 18-vuotias abiturientti Stina. Hän on 
jo konkari kerhonohjaajana. 

Kevään kerhot:

n Laajasalon kirkon kerhohuoneessa  
(Reposalmentie 13)
maanantaisin klo 16.30–17.30 kädentaitojen kerho 
tiistaisin klo 16.30–17.30 kädentaitojen kerho

n Marjaniemen seurakuntakodissa (Vanamotie 13)
keskiviikkoisin klo 16.30–17.30 puuhakerho

n Laajarannassa (Humalniementie 15)
maanantaisin klo 17–18.30 kokkikerho          
torstaisin klo 16.30–18.00 kokkikerho
(kokkikerhojen mahdollisista vapaista paikoista voi 
kysyä Sailalta)

n Tahvonlahden ala-asteella
tiistaisin klo 16–17 sählykerho 

n Roihuvuoren ala-asteella
torstaisin klo 16–17 sählykerho

n Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä (Tulisuontie 2)
maanantaisin klo 17–18 puuhakerho
perjantaisin klo 16.30–17.30 näytelmäkerho  

Yhteystiedot ja lisätietoa varhaisnuorisotyöstä 
löydät osoitteesta:
www.laajaranta.fi/wiki/varhaisnuorisotyö

Kiirastorstain 
ehtoollinen
Tervetuloa  
kiirastorstain  
ehtoolliselle!

Jeesus asetti  
ehtoollisen  
kiirastorstaina. 

Osallistu ja eläydy
Tammisalon kirkossa 
torstaina 1.4.2010  
klo 19.

Mukana  
Hanna Vasiljev ja 
Kati Pitkänen.

on päihteetön vaihtoehto nuor-
ten perjantai-illan viettoon Laaja-
rannassa. Parkista on vuosien saa-
tossa muotoutunut seurakunnan 
nuorien kohtaamispaikka – siellä 
voit tavata eri ikäisiä nuoria koko 
seurakunnan alueelta (ja sen ulko-
puoleltakin). Parkissa on aina mu-
kana 1-3 seurakunnan työntekijää 
ja se on joka perjantai klo 18–23. 

Parkki ei pohjaudu niinkään toi-
minnallisuuteen vaan vapaaseen 
illanviettoon. Laajarannassa on 
mahdollisuus monenlaiseen toi-
mintaan: voit pelata biljardia, pöy-
tälätkää, konsolipelejä (mm. Sings-
tar)  tai lautapelejä, surffailla netis-
sä, katsoa TV:tä porukassa, seurus-

tella ihmisten kanssa tai kaikkea tä-
tä. Parkissa on myös kahvio, josta 
voit ostaa kahvia ja muuta napos-
teltavaa. 

Lähes joka viikko parkissa on 
myös erilaisia kilpailuja, joiden pää-
palkintona voi olla joko kahvion an-
timia, leffalippuja tai kuka ties mi-
tä... Parkkiin saa ehdottaa toteutet-
tavaksi jotain toimintaa tai työnte-
kijän suostumuksella toteuttaa itse 
erilaisia kilpailuja, toimintatuoki-
oita ja niin edelleen. 

Mikäli haluat rauhoittua ran-
kan viikon jälkeen, voit osallistua 
vapaaehtoiseen rukoushetkeen (ly-
hyesti vapis). Vapis pidetään parkin 
päätteeksi. 

www.laajaranta.fi

 Parkki

Kokkaustaidoista on hyötyä myös tulevaisuudessa, vakuuttaa kerhonohjaaja Stina.

Marko Anttila Saila Lavonen
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Laituri

Kuka olet ja mistä sinut tunnistaa?
– Olen Jaakko ”Jagr” Niiles, nuorisotyönohjaaja Roihuvuo-
ren seurakunnassa ja olen juuri muuttanut Herttoniemen-
rantaan. Olen urheilullinen nuori mies ja innostun helpos-
ti uusista asioista.
Miksi teet nuorisotyötä seurakunnassa?
– Minun kutsumukseni on nuoret ja lapset seurakunnas-
sa. Oma riparini muutti maailmani. Sain ystäviä ja oli tilaa 
ja mahdollisuuksia miettiä, mitä usko minulle itselleni mer-
kitsee ja onko siinä jotain todellista ja elämää kantavaa myös 
kuoleman jälkeen. Ajattelen, että riparilla tulin uskoon ja nyt 
saan olla kertomassa uskosta myös muille.

– Haluan kulkea nuorten vierellä elämää eteenpäin ja aut-
taa heitä löytämään uskon ja kasvamaan siinä. Jeesus on hy-
vä ja haluaa auttaa meitä kasvamaan hänen opetuslapsinaan. 
Minä voin olla hänen välikappaleenaan tässä tehtävässä.
Mistä haaveilet työssäsi?
– Haaveilen, että nuoret innostuisivat lukemaan ja tutki-
maan Raamattua sekä rukoilemaan. Haaveilen, että nuoret 
löytäisivät uskon Jeesukseen ja voisivat kasvaa hänen opetus-
lapsinaan. Haaveilen siitä, että saan kulkea nuorten vierellä 
elämää eteenpäin kuunnellen heidän ongelmiaan ja ilojaan.
Millaisista aiheista opetat mielelläsi?
– Opetan mielelläni mitä vain mikä löytyy Raamatusta. Olen 
innostunut opettamaan opetuslapseudesta, rukouksesta, us-
kon kertomisesta ja sen näyttämisestä. Usko ei ole jotain kät-
kettävää, vaan se antaa elämän ja tuo valon pimeyteen.

 Jagr?

Nuorisokanttori Tomi Ku-
jansuu aloitti työnsä Roi-
huvuoren seurakunnassa 
vuoden alussa. Musiikin 
alueella on luvassa mo-
nenlaista uutta, mielen-
kiintoista toimintaa.

– Asun Laajasalon Yliskylässä, ja 
perheeseeni kuuluu vaimo ja kol-
me pientä tytärtä, kertoo  Roihu-
vuoren seurakunnan uusi kanttori 
Tomi T Kujansuu, jonka erityisalue 
on nuorisotyö.

Roihuvuori ei ole Tomi Kujan-
suulle vieras, Tomin “hengellisen 
musisoinnin juuret” ovat vahvas-
ti Roihuvuoressa. Hän aloitti Roi-
huvuoren kirkon gospellauluryhmä 
Soivassa liekissä jo vuonna 1998. 
Kevyen musiikin opiskelun jälkeen 
Kujansuun tie johti Tampereelle, 
jossa hän valmistui kanttoriksi. 

– Olen toiminut kanttorina 
Lammilla ja Pietarsaaressa, ja nyt 
olen ikään kuin palannut takaisin 
”kotiin”. Roihuvuoren seurakun-
nassa saan olla ainakin seuraavat 
kolme vuotta Jumalan työssä, jos-
sa voin yhdistää kaiken osaamiseni 
sekä kevyen että perinteisen kirk-
komusiikin alueilta. 

Tomi Kujansuu arvelee, että 
yhä nykyäänkin nuoret miettivät 
uskoon liittyviä asioita yllättävän 
paljon.

– Musiikki auttaa osaltaan kä-
sittelemään hengellisiä kysymyksiä, 
sillä esimerkiksi nuorten veisujen 
sanat ja sävelet puhuvat nuorten 
sisimmän kieltä. Musiikki onkin 
samalla matka ihmisen omaan si-
simpään - musiikilliset kokemukset 
hoitavat ja rakentavat ihmistä ko-
konaisvaltaisesti.

Juuri tätä nuorten hengellistä 
kasvua Tomi Kujansuu haluaa ol-
la tukemassa musiikin keinoin. Eri-

laiset nuorten messut ja musiikki-
kerhot palvelevat hänen mielestään 
mainiosti tässä tarkoituksessa. 

– Nuorten hengellisen musiikin 
kautta pääsiäisen ilosanoma tulee 
monelle tutuksi, ja päällimmäisek-
si ajatukseksi jää suuri sovituksen 
ilo, joka kutsuu ylistämään Jumalaa 
kaikin musiikillisin keinoin. 

Tomin ilmaiset  
musisointivinkit:

– Maaliskuussa Laajasalon kirkol-
la aloitti kitarakerho aloittelijoil-
le, jotka haluavat oppia soittamaan 
sointumerkeistä, nuotteja välttä-
en! Kerho on suunnattu yli 9-vuo-
tiaille. 

– Samoihin aikoihin aloitti pia-
nokerho Roihuvuoren kirkolla. Ker-
hossa opetellaan pienryhmässä va-
paan säestyksen perusteita. Tavoit-
teena on opetella luomaan ja toista-
maan musiikkia ilman kirjoitettua 
nuottitekstuuria, lähteinä vain me-
lodia ja sointumerkit.

– Myös bänditoiminta pyöräh-
tää käyntiin maaliskuussa. Nuorten 
käytössä on hyvät tilat Roihuvuo-
ren kirkon alakerrassa. Bändikäm-
pästä löytyy rummut, kosketinsoit-
timet, vahvistimet ja äänentoisto. 

– Kevään aikana kokoontuu 
nuorten lauluryhmä, joka laulaa 
konfirmaatioissa ja muissa tilai-
suuksissa. 

–  Ja mikä parasta – musisointi 
on tietenkin ilmaista!

Lisätiedot kerhoista ja vapaista 
treeniajoista: Nuorisokanttori To-
mi Kujansuu, p.050–5266062, to-
mi.kujansuu@evl.fi

Tomi Kujansuun mukaan 
nuorisomusiikkitoiminnan yksi 

päämäärä on aktivoida nuoria mukaan 
musisoimaan nuorten messuihin ja 

muihin seurakunnan tilaisuuksiin.

Musiikissa pääsiäisen ilosanoma tulee tutuksi

Aliisa Mikkola ja Sofia Rantala ovat Parkin vakiokävijöitä. Molemmat ovat toimineet 
isosina seurakunnan ripareilla.
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Pyhäkoulu
on lasten oma kirkkohetki. Siellä lauletaan, leikitään, tutustutaan Raama-
tun henkilöihin ja kertomuksiin, askarrellaan, rukoillaan, jutellaan, kerä-
tään tarroja omaan pyhäkoulutauluun ja saadaan uusia ystäviä. Pyhäkou-
lussa vietetään juhlia ainakin jouluna ja pääsiäisenä, välillä tehdään pyhä-
kouluperheiden yhteisiä retkiä ja osallistutaan perhemessuun. Pyhäkoulu 
ei maksa mitään, eikä sinne tarvitse ilmoittautua. Mukana voi olla silloin, 
kun itselle sopii. Sunnuntaisin kokoontuvat pyhäkoulut on tarkoitettu n. 
4–12-vuotiaille ja maanantaisin kokoontuva n. 6–12-vuotiaille.

Pyhäkoulut kokoontuvat sunnuntaisin
Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä (os. Tulisuontie 2) klo 10 ja 
Laajasalon kirkon kerhohuoneessa (os. Reposalmentie 13) klo 12

Lisäksi toimii arki-illan pyhäkoulu maanantaisin
Suomensuontie 15 C:n kerhohuoneessa ”Sopukolossa” klo 17.30–19

Sanna Vähäaho

Palmunlehväkirkko 
lapsiperheille Laajasalon kirkossa 28.3. klo 12
Pääsiäisviikko alkaa iloisella palmunlehväkirkolla palmusunnuntaina. Per-
hekirkossa muistellaan, kuinka Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin ja kan-
sa osoitti hänelle suosiotaan palmunoksat käsissään. Palmunlehväkirkos-
sa on mukana lapsikuoro Ocarina kanttori Päivi Niva-Vilkon johdolla se-
kä pastorit Harri Ruskeepää ja Arja Vaulas. Saattaapa olla, että sinut myös 
virvotaan.  Messun jälkeen on tarjolla keittolounas. 

Lämpimästi tervetuloa kirkkoon palmusunnuntain tunnelmaan ja muka-
vaan yhdessäoloon!

Harri Ruskeepää

Palmusunnuntain 

Mukulamessu 
Roihuvuoren kirkossa sunnuntaina 28.3.
Paula Pakarinen, Hanna Vasiljev, Hannele Filppula, Lapsi-ja nuorisokuoro 
Sonorus sekä Päivi Markon bändi

Tervetuloa!

Lensi maahan enkeli,
joutuisampi tuulta.
Suuren kiven vieritti 
hän syrjään haudan suulta.

Pääsiäisen aikaan kauppojen hyllyt notkuvat erikokoisia suklaamunia..
Muna liittyy pääsiäisen sanomaan. Jo vuosisatoja sitten kristityt 

maalasivat kananmunia pääsiäisen aikaan ja antoivat niitä toisilleen 
lahjaksi.

Muna kuvaa kiveä, joka oli vieritetty Jeesuksen haudan suulle. Sa-
malla tavoin kuin linnunpoikanen rikkoo munankuoren ja astuu uu-
teen elämään, ensimmäisenä pääsiäisaamuna enkeli vieritti kiven hau-
dan suulta ja Jeesus voitti kuoleman vallan.

Pääsiäisenä kotiin ostetaan narsisseja ja tulppaaneja. Nämä kevään 
ensimmäiset kukat kertovat ylösnousemuksesta ja uudesta elämästä. 
Narsissi onkin toiselta nimeltään pääsiäiskello. Koivunoksat ja rairuo-
ho kertovat saman viestin: on uuden elämän aika. Kotiin voi rairuoho-
astiaan rakentaa oman pääsiäispuutarhan.

Hyvää pääsiäistä!

Hanna Vasiljevin vastuulla on pyhäkoulutyö. Hänet voit tavata vaikka Mukulames-
sussa Roihuvuoren kirkossa sunnuntaina 28.3.

Tim
o Pekka Kskinen

Tim
o Pekka Kskinen

Tammisalon päivä- ja iltapäiväkerho-ohjaaja Brita Huuskosen 
ideoima pääsiäistipu on helppo tehdä.  

Leikkaa keltaisesta kartongista kuvanmukaiset osat, liimaa 
silmät tipulle ja yhdistä klipsillä nokka ja siivet yhteen.

Laajarannan kerholaisia pääsiäisen tunnelmissa. Kuvassa ylhäällä vasemmalta Hertta Aarnio ja Mirella Calonius, alarivissä 
Julia Kujansuu, Niilo Aarnio ja Severi Huhdanpää.
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Pärskeitä

Lasten kesäkerho 
 Kesäkerho 4–6-vuotiaille pide-
tään 31.5.–18.6.2010 välisenä aika-
na Marjaniemen seurakuntakodis-
sa (Vanamontie 13)
Kerho kokoontuu viitenä päivänä 
viikossa (ma–pe) klo 9–13. 
Kesäkerhossa voit olla viikon, kaksi 
tai kolme viikkoa. 
Kerhossa puuhaillaan paljon ul-
kona, sisätilatkin ovat tarvittaessa 
käytössä.
Evästauolla syömme omia eväitä.
Maksu 10 € /viikko /lapsi
Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
4.5.  mennessä Tarja Savolaiselle 
puh. 09-234 05 763  

Iloista ja turvallista

iltapäivää!
Roihuvuoren seurakunnan koululaisten  
iltapäivätoiminta syksy 2010

 Tammisalon kirkolla, Väylänrinne 1, puh. 09-234 05 724
ma–pe klo 12–16, ohjaajat Aulu Etäniemi ja Brita Huuskonen

 Laajasalon kirkolla, Reposalmentie 13, puh. 09-234 05 733
ma–pe klo 12–16, ohjaaja Heidi Laakso

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakuaika syksyksi 2010  
jatkuu 30.4. 2010 asti.
Ilmoittautuminen suoraan kerhopisteisiin. 

Tiedustelut iltapäivätoiminnasta suoraan ohjaajilta

Roihuvuoren seurakunnan 
päiväkerhot
syksyllä 2010
 Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä, Tulisuontie 2, puh. 09-234 05 763
ti, to, pe klo 9–11.30, 3–5-vuotiaille lapsille,  
lastenohjaaja Tarja Savolainen

 Marjaniemen seurakuntakodissa, Vanamontie 13, puh. 09-234 05 763
ma, ke klo 9–12, 3–5-vuotiaille lapsille, lastenohjaaja Tarja Savolainen

 Tammisalon kirkolla, Väylänrinne 1, puh. 09-234 05 723
ma–pe klo 9–12, 4–5-vuotiaat, 
ma,ke klo 9–12, 3-vuotiaat, 
ja ti,to, klo 9–12, 3-vuotiaat  
lastenohjaaja Brita Huuskonen

 Laajasalon kirkon kerhotiloissa, Reposalmentie 13
ma, ke, pe klo 8.30–11.30, 4–5-vuotiaiden aamupäiväryhmä
lastenohjaaja Heidi Laakso, puh. 09-234 05 733
ma,ke,pe,klo 12.30–15.30, 4–5-vuotiaiden iltapäiväryhmä
vastaava ohjaaja Päivi Meriläinen, puh. 09-234 05 704
ti,to klo 9–11, 3-vuotiaiden aamupäiväryhmä
vastaava ohjaaja Päivi Meriläinen, puh. 09-234 05 704
ti,to klo 13–15, 3-vuotiaiden iltapäiväryhmä
lastenohjaaja Tarja Savolainen, puh. 09-234 05 763

 Laajarannassa, Humalniementie 15, puh. 09-234 05 743
ma, ke, pe klo 9–12, ryhmä 4–5-vuotiaille, 
ti,to 9–11, ryhmä 3-vuotiaille
lastenohjaaja Riina Lamberg

Syksyn päiväkerhoryhmiin ilmoittautuminen
ma 26.4.2010 klo 18–19 kerhopisteissä:

Roihuvuoren kirkon kerhosiivessä (Roihuvuori+Marjaniemi ), Tammisa-
lon kirkolla, Laajasalon kirkon kerhotiloissa, Laajarannassa

Päiväkerhoihin liittyviin tiedusteluihin vastaa Päivi Meriläinen puh. 09-
234 05 704 

– äiti, usKotKo sinä Jumalaan?
Esikoiseni palasi kerhosta 

mukanaan tuo suuri kysymys.
Vedin henkeä viipyillen, 

tyyntä ilmettä kasvoilleni tapail-
len.

Kasvatusalan ammattilai-
sena olin kouliintunut vastaa-
maan muka-vaikeisiin-kysy-
myksiin. ”Kuka se Jeesus on” 
ja ”Missä Jumala asuu”-tyyppi-
set kysymykset oli tottunut sel-
vittämään ihan kirjatiedon pe-
rusteella.

Nelivuotiaani tarkasteli mi-
nua yhtäaikaa uteliaana ja 
haastavana. Puntaroin kuumei-
sesti, alanko puhumaan yleisel-
lä tasolla moniarvoisuudesta, 
kuten lastentarhanopettajana 
olin tavannut tehdä. Vai käyn-
kö suoraan asiaan ja kuvailen 

avoimesti piltilleni Jumalasuh-
dettani.

Vanhemmilla on mielessään 
loputon lista arkipäiväsiä asi-
oita, jolloin hengelliset ajatuk-
set voivat ymmärrettävästi jää-
dä taka-alalle. Lapset eivät siitä 
piittaa, he vaativat meidät tilille 
ennemmin kuin myöhemmin.

Tein salamannopean inven-
taarion sisimpääni. Sieltä löy-
tyi Kymmenen käskyn arvo-
maailma, lähimmäisen rakka-
us, tuonpuoleisen elämän kai-
puu ynnä muut kristinuskon pe-
ruspilarit.

Samaan aikaan Viisauden 
ääni kuiski korvaani, että lap-
sella pitää olla arvopohja, josta 
ponnistaa maailmaan. Jos mi-
nä en sitä hänelle suo, hänen 
arvotyhjiönsä tulee täyttymään 

ties millä aatteella, joka maail-
malta paidanhelmaan tarttuu.

Halusin taata lapselleni 
mielenrauhaa ja luottamusta 
elämän kantamiseen. Niinpä 
vastasin epäröimättä:

– Kyllä äiti uskoo Jumalaan.

Riina Lamberg 

Pisaroita
Kolumni

Postituslista  
perheille
tuo suoraan sähköpostiisi tietoa 
ajankohtaisista tapahtumista Roi-
huvuoren seurakunnassa, vinkke-
jä kirkkovuoden seuraamiseen ko-
tona lasten kanssa, puuhatehtäviä 
lapsille, lauluja, askarteluohjeita, 
asiaa parisuhteesta ja paljon muu-
ta.
Voit ilmoittautua listalle seurakun-
nan lapsityön internet-sivulla:

 www.helsinginseura- 
kunnat.fi/roihuvuori

Eräänä päivänä herkullinen pul-
latuoksu levisi Laajasalon kirkol-
la. Suntioiden leipomiin herkku-
pulliin olin jo toki tottunut, mut-
ta tämä tuoksu kiiri kerhosiivestä 
päin. Kurkistin varhaisnuorisoti-
laan. Koululaiset siellä herkutteli-
vat tuoreilla pullilla silmät loista-
en. Entäpä kukapa oli leipuri? Nuo-
ri tumma nainen esittäytyi minul-
le: ”Heidi Laakso. Uusi päiväker-
ho- ja iltapäiväkerho-ohjaaja Por-
voon perukoilta.” 

Keskustelun lomassa selvisi, et-
tä Heidi aikoo piakkoin muuttaa 
Helsinkiin – ja niin – pitihän se 
arvata: hän on entiseltä ammatil-
taan kokki!

Tervetuloa Heidi!

Johanna Luumi

Pullantuoksu levisi Laajasalon kirkossa

Iltapäiväkerhonohjaaja Heidi Laakso on 
seurakuntamme uusin työntekijä.

Paula Pakarinen

Seurakunnan lapsityön tii-
miläiset Riina Lamberg, 
Brita Huuskonen, Harri Rus-
keepää, Päivi Meriläinen, 
Tarja Savolainen ja Auli Etä-
niemi kohtaavat päivä- ja 
iltapäiväkerhoissa kymme-
niä lapsi viikoittain Laajasa-
lossa, Tammisalossa, Roih-
vuoressa ja Marjaniemessä. 
Tiimiin kuuluu myös pastori 
Paula Pakarinen.
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Luutnantintie 5 B
00410 Helsinki
siivouspalvelu@kolumbus.

Puh. 09-4369 6335

         0400-979 001

Tip Top Palvelut
               www.tiptopsiivous.

Huomaa runsas palveluvalikoimamme:
- kaikki kodin siivouspalvelut, ikkunanpesut

 - viiden tähden mattohuolto, pesulapalvelut
 - korjausompelu 
 - hoiva- ja asiointipalvelut
 - sairaan lapsen hoito, henkilökohtainen avustaminen
 - kampaamo- ja parturipalvelut kotiin

Perhejuhliin ja 
Herkkuhetkiin!

ma 11– 20, ti - pe 11– 21, la 12–21, su 12–20
puh.  09 7597520   www.vanhamylly.fi

Linnanrakentajantie 12.    TERVETULOA!

Ovatko häät tiedossa ensi kesä-
nä tai joskus tulevaisuudessa? Tai 
kiinnostavatko häihin liittyvät asiat 
muuten vain? Askarruttaako, miten 
vihkitoimitus oikein menee? Kum-
malla puolella on sulhanen, kum-
malla morsian? Mikä olisi sopivaa 
häämusiikkia? Entä millainen hää-
marssi sopisi juuri meille?

Nyt sinulla on mahdollisuus saa-
da kerralla vastaus näihin ja kaik-
kiin mahdollisiin muihinkin häihin 
liittyviin kysymyksiin, joihin pappi 
tai kanttori osaavat antaa vastauk-
sen. Tule Tahdon iltaan Laajasalon 
kirkolle 25.4. klo 18. Vihkitoimitus-
ta ja musiikkia teille esittelevät pas-
tori Harri Ruskeepää ja kanttori To-
mi Kujansuu.  Ennen varsinaista ti-
laisuutta klo 17–18 välisenä aikana 
teillä on mahdollisuus tehdä avio-
liiton esteiden tutkinta eli ”kuulu-
tukset”. Kuulutukset ovat voimas-
sa neljä kuukautta. Kuulutukset voi 
toki tehdä seurakuntatoimistos-
samme Roihuvuoressa osoitteessa 

Tulisuontie 2, ma, ti, to tai pe klo 
10–14 ja ke klo 12–18.

Jos kyseinen sunnuntai ei teil-
le sovi, voitte mennä vastaavaan 
iltaan joihin seuraavista kirkois-
ta ja tutustua samalla Helsingin 
eri kirkkoihin. Ma 19.4. klo 18 Vii-
kin kirkossa. Ti 20.4. klo 18 Kalli-
on kirkossa tai Östersundomin kir-
kossa. Ke 21.4. klo 18 Oulunkylän 
vanhassa kirkossa tai Johanneksen 
kirkossa

www.tahdonillat.fi –sivuilta löy-
dät tarkempaa tietoa kirkkojen si-
jainnista ja muuta häihin liittyvää 
tarpeellista tietoa.

Tervetuloa myös Kallion kirk-
koon su 18.4. klo 18 pidettävään 
starttikonserttiin ”Paina minut si-
netiksi sydäntäsi vasten” - laulu-
ja ja runoja rakkaudesta. Solistei-
na Emma Salokoski ja Osmo Iko-
nen, säestäjinä Mikko Pettinen & 
bändi. Illan juontaa pastori Mari 
Mattsson.

Harri Ruskeepää

Tahdon ilta vihkipareille

Seurakunta tekee tänä-
kin vuonna ainakin kaksi 
ulkomaille suuntautuvaa 
matkaa. Toinen on päivä-
retki Tallinaan, toinen vii-
konloppumatka Pietariin 
ja ystävyysseurakunta Ty-
röön.  

Tallinaan suuntaamme torstaina 
20.5. Lähdemme laivamatkalle län-
siterminaalista klo 8 ja  saavumme 
Tallinnaan klo 11. Satamassa meitä 
odottaa tilausbussi, jolla  lähdem-
me tutustumaan Peetelin seura-
kunnan lastenkotiin. Peetelin vie-
railun jälkeen bussi tuo meidät kes-
kustaan viettämään vapaasti aikaa. 
Paluumatkalle lähdemme klo 17, 
Helsinkiin saavumme klo 20.30. 
Matkan hinta tulee olemaan n. 30-
35 € ja se sisältää laivamatkat, bus-
sikuljetukset Tallinnassa ja meno-
matkalla laiva-aamiaisen. 

Pietariin ja Tyrön 27.–29.8.2010 
matkalle lähdemme yhdessä kirkko-
herra Timo Pekka Kaskisen kanssa 
perjantaiaamuna jo varhain;  Laaja-
salon kirkolta klo 7 ja Roihuvuoren 
kirkolta klo 7.10. Pysähdymme Vaa-
limaalla ennen rajanylitystä ruokai-
lemaan. Pietariin saavumme n. klo 
18. Syömme illallisen hotelli Lado-
gassa, johon majoitumme. Lauan-
tain ohjelma on vielä avoin, mut-
ta se sisältää tutustumista Pietarin 
nähtävyyksiin ja ruokailun iltapäi-
vällä Pyhän Marian kirkolla, joka on 
Inkerin kirkon pääkirkko. Sunnun-
taina ajelemme aamulla Tyröön, jo-

Tuulta purjeisiin 
 – seurakunta matkustaa

ka sijaitsee n. 40 km Pietarista län-
teen Suomenlahden rannalla. Vie-
tämme tyröläisten kanssa jumalan-
palveluksen ja ruokailemme kirkol-
la. Sitten aloitamme kotimatkan ja 
perillä olemme illalla n. klo 22–23.

Matkan hinta tulee olemaan n. 
230 € ja se sisältää bussikuljetuk-
sen, ryhmäviisumin, majoitus 2 hh, 
aamiaiset hotellissa, ruokailun Ty-
rössä sekä oppaan ja matkanjoh-
tajan palvelut. Pääsymaksuihin ja 
syömisiin sekä ostoksiin kannattaa 
varata riittävästi rahaa. 

Tarkempia tietoja retkistä löy-
tyy huhtikuussa seurakunnan net-
tisivuilta ja Kirkko ja Kaupunki-
lehdestä sekä Kari Laaksoselta: kari.
laaksonen@evl.fi/ p. 09-234 05716.

Kari Laaksonen

Juha ja Marja-Liisa Viljanen Laajasa-
losta osallistuivat Unkarissa sijaitse-
van ystävyysseurakunnan 100-vuotis-
juhlaan viime syksynä.

 Mikä häämarssi alkaa tii-titti-dii?

 Milloin ja miten ne
 kuulutukset* tehtiinkään?

 Onko morsiushuoneessa peili?

 Missä kohdassa kaavaa
 polvistutaan?

 Saako riisiä heittää?

Näihin ja muihin kysymyksiisi 
saat vastauksen Tahdon –illoissa

Tervetuloa!
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www.lomalinja.fi

2010

Välimeren risteily

Yorkshire 
- Sydämen asialla

Santiago de 
Compostela

Maalauskurssi 
Toscanassa

Laatokan kierros

Siperian halki 
Kiinaan

Ja paljon lisää – tässä esitteessä ja www.lomalinja.fi

Lähes 100 eri matkaa 

ja lähes 50 eri 

asiantuntijaa! 

tiLaa UUSi ESitE!

Risteilyt Musiikkimatkat

Kulttuurimatkat

Kirjallisuusmatkat

Valokuvauskurssit

Maalauskurssit

Tsaarien vesitie 12.-19.7.

Volga–Don 16.-23.9.

Välimeren risteily 16.-23.10.

Jokiristeily Moskovasta Pietariin. Mos-

Neva-Pietari. Asiantuntijoina arkipiispa 
Leo, Jyrki Härkönen, evl Ilmari Hakala…

Pietari –Nizhny Novgorod-Kazan-Sama-
ra-Saraton-Volgograd- Donin Rostov. Asi-
antuntijoina päätoimittaja Jyrki Härkö-
nen,  evl Ilmari Hakala, Leena Hakala. 
Tunnelmaa luo Lulu Tanhuanpää.

Kuuden valtion kierros: Malta-Italia-
Kreikka-Albania-Montenegro-Kroatia. 
Uusi m/s Kristina Katarina. Asiantuntija-
vieraana päätoimittaja Jyrki Härkönen.

Laatokan ja Äänisen risteily 
18.–23.7.

Saarenmaan Oopperapäivät 
23.-25.7. 

Leigon Järvimusiikkifestivaali
6.-8.8. 

Valamo, Syväri, Kizhi, Petroskoi. Asian-
tuntijoina Reijo Ahteela, Erkki Kokko, 
evl Ilmari Hakala, Leena Hakala. Kirkko-
konsertti Petroskoin kirkossa PASI  
KAUNISTO ja VESA TUOMI.

Mozartin Figaron häät ja Verdin Naa-
miohuvit Saarenmaan keskiaikaisessa 
Piispanlinnassa. Asiantuntija Maija-Sofia 
Klemola.

Klassista musiikkia luonnon sylissä, 
vierailu Joostin ruusutarhassa Ja viinin-
maistajaiset.

Ennakkovaraajan EtU: 
100 € alennus VÄLIMEREN risteilyn 
perushinnasta, kun varaus tehdään 

31.3. 2010 mennessä

alk. 598

Intian kultainen kolmio
12.-20.11.

Maalauskurssi ja hemmotte-
luviikonloppu Viro, Rakvere, 
Aqva Hotel & Spa 22.-25.4.

Pühajärven Spa 3.-10.7.

Italia, Piemonte 3.-8.4.

Hiidenmaalla 26.-30.5., 
15.-19.6. ja 1.-5.9.

Espanjassa 21.-27.5. 

Tuntemattoman sotilaan 
jalanjäljillä 3.-6.6., 5.-8.8., 
9.-12.9.

Yrjö Jylhä, talvisodan runoi-
lija: Mitä Taipaleessa tapah-
tui? 22.-25.4. 

Wallanderin jalanjäljIllä
- Ruotsin itärannikkoa Ystadiin 
10.-15.6. ja 25.-30.7.

Balaton 5.-12.6.

Pärnu 18.-23.7.

Virolaista tekstiilitaidetta
ja kartanoita 19.-20.6.

Mogulihallitsijoiden upeaa arkkitehtuu-
ria seuraten Delhi –Agra –Japur. 
Matkanjohtaja ja asiantuntijaopas 
Liisa Huhtala.

Opettajana taidemaalari 
Merja Salonen. 

Maalaamisen iloa ja elvyttäviä kylpylä-
hoitoja Etelä-Viron suurimman järven 
rannalla aateliskartanon maisemissa. 
Opettajana taidemaalari Merja Salonen.

Pirilä.

Opettajana luonnonvalokuvaaja Jorma 
Peiponen.

suunnittelija, taiteilija Petri Nuutinen.

Petroskoi, Syväri, Aunus, Tuulos, Salmi. 
Asiantuntijaoppaat evl Ilmari 
Hakala ja Leena Hakala.

Rajala, evl Ilmari Hakala ja Leena 
Hakala.

Matkanjohtaja ft Eeva Tuokko.

Maalaamisen iloa ja unkarilaisen keit-
tiön herkkuja opaalinsinisen Balatonin 
rannalla. Opettajana taidemaalari 
Hannu Kauppi.

Kylpyläkaupungin koristeelliset puuta-
lot, meri, upeat hiekkarannat tarjoavat 
runsain mitoin maalausaiheita. Opetta-
jana taidemaalari Mika Törönen.

Asiantuntijaopas Virve Vast.

1695

388

658

1148

alk. 518

1295

498

525

alk. 545
825

468

210

348

Suvut kohtaavat Karjalassa 
29.7.-1.8.

Metsäpirtti, Antrea, Vuoksela, 
Räisälä, Rautu…. Juhla Käkisalmen Lin-
nan pihassa mm. valtioneuvos Riitta 
Uosukainen, laulaja Sari Kaasinen...
alk. 368

298

alk. 898

alk. 998

alk. 1265

Sari Kaasinen

Pasi Kaunisto

Arkkipiispa
Leo

Puh. 010 289 8100

Erkki Kokko

Harvinaisia Helmiä

kova-Volga-Jaroslavl–Tserepovets-Valkea-
järvi-Ääninen Kizhi-Syväri–Laatokka-

Opettajana valokuvaaja, taiteilija Marja 

Opettajana valokuvaaja, graafinen 

Sortavala, Läskelä, Kollaa, Suojärvi,

Asiantuntijaoppaat ft, kirjailija Panu 

Useita reittejä: Käkisalmi, Kaukola, 

LAKI- JA ASUNTOASIAT
Testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot
HUONEISTOJEN, KIINTEISTÖJEN

 MYYNTI JA VUOKRAUS
Välityspalkkiotarjous 2,5 % sis. alv.

Laki ja Kiinteistö Moilanen Oy LKV
Hämeentie 23, Helsinki

p. (09) 773 2600, 0500 313 838.
Eeva-Liisa Moilanen
varatuomari
kiinteistönvälittäjä (LKV) Le

ik
ka

a 
ta

lte
en

... KEVÄT KEIKKUEN TULEVI ...
Hyödynnä kotitalousvähennysoikeutesi (-60 %)

JA ANNA KEVÄTAURINGON PAISTAA KOTIISI
• Kaikki kodin siivoustyöt, kerta- ja sopimussiivoukset
• Myös patjojen, mattojen ja huonekalujen kemialliset pesut
• Maalausremontit ja pienemmät yleisremontit.
Me teemme tuon kaiken puolestasi edullisesti ja luotettavasti.

Ota yhteyttä myös iltaisin.
            gsm. 0400 997 116                     

Olet sen ansainnut............ ✁ Leikkaa minut talteen ja soita tarvittaessa ........

Puh. 09 686 00 30 / 09 686 00 321 Fax: 09 686 00 322

Yliskyläntie 3          Arkisin: 09-19 (18)
00840 HELSINKI            Lauantaisin: 09-15 (14)

        Satuhammas Oy
Pitkänsillanranta 15, HAKANIEMI, katutaso

Puhelinajanvaraus (09) 321 4480

Sinikka Laikkola

EKUMEENINEN KARMELIITTALUOSTARI

 www.ekumeeninenkarmelii  aluostari.
 p. 040 5798771

 vesibussilla Hakaniemestä
 Vartiosaareen

 luostarin rauha,
 kappeli, puutarha

 pienille ryhmille 

 perhejuhliin ja kokouksiin

Leiri- ja retkeilykeskus

Ounasjärven rannalla, kansallispuiston äärellä
Ounastie 583, 99400 Enontekiö
p. 0400 183020, fax 016 521084

www.hetankota.
hetankota@hetankota.

Majoitustilaa täysihoitopalveluin vielä viikoilla 13 ja 14
Varaa ryhmällesi paikka Lapin kaamokseen tai 

valoisaan kesäyöhön!
Rippikoulut, retriitit, vaellusmatkat ym.

Sinä kannat.
Kaiken ääri.

Hän on ollut täällä.
Rakkaus ilman sokeutta.
Tiedän,  
mitä kohti kuljemme.
Aurinko sarastaa  
paratiisissa.
Eikä sarastavan  
sisällä näy varjoa.
Valo pyristelee  
varjoista lentoon.
Kohotan katseeni  
ja näen, kuinka
toivo nousee taivaan  
kanteen joka aamu.

Maisema on ele.
Kasvot ovat pinta.
Sinä olet siinä
– ja minä katselen.

Milla Ruskeepää
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Heittonuotta
Pääsiäisajan 
messut 
ja hartaudet 
Palmusunnuntaina 28.3.
Klo 10 Palmusunnuntain mukulamessu ja 
jäätelökahvit Roihuvuoren kirkossa. 
Paula Pakarinen, Hanna Vasiljev, Hannele 
Filppula, Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus sekä 
Päivi Markon bändi.
Klo 12 Palmunlehväkirkko Laajasalon kirkos-
sa. Iloisessa perhekirkossa on mukana lapsi-
kuoro Ocarina kanttori Päivi Niva-Vilkon joh-
dolla sekä pastorit Harri Ruskeepää ja Arja 
Vaulas. Messun jälkeen tarjolla keittolounas 
ja kahvit.

Kiirastorstai 1.4. 
Klo 18 Kiirastorstain messu Laajasalon kir-
kossa
Arja Vaulas ja Päivi Niva-Vilkko. Mukana 
Chorus Marinuksen miesten lauluryhmä.
Klo 19 Kiirastorstain messu Roihuvuoren kir-
kossa
Paula Pakarinen, Susanna Ristimäki, Hannele 
Filppula, Anu Kärkkäinen, laulu. 
Klo 19 Kiirastorstain messu Tammisalon kir-
kossa
Hanna Vasiljev ja Hanna Varis
Pitkäperjantai 2.4.
Klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
Roihuvuoren kirkossa
Kari Laaksonen, Hannele Filppula, 
Kamarikuoro Cantiamo. 
Klo 12 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
Laajasalon kirkossa
Kari Laaksonen ja Päivi Niva-Vilkko. Mukana 
kirkkokuoro Chorus Marinuksen kvartetti.

Pääsiäisyö la 3.4. 
Klo 22 Laulu- ja rukoushetki Tammisalon kir-
kossa
Susanna Ristimäki, Marja Heimala-Pelkonen 
ja Laura Juvonen. 
Tilaisuuden jälkeen lähdemme ristisaattona 
kohti Roihuvuoren kirkkoa, 
jossa alkaa Pääsiäisyön juhlamessu klo 23.
Klo 23 Pääsiäisyön juhlamessu Roihuvuoren 
kirkossa.
Hanna Vasiljev, Kari Laaksonen, Tomi 
Kujansuu, Susanna Ristimäki, Marja Heimala-
Pelkonen, Hannele Filppula ja Kamarikuoro 
Cantiamo. Juhlatarjoilu seurakuntasalissa.

Pääsiäispäivä 4.4.
Klo 10 Pääsiäisaamun juhlamessu 
Roihuvuoren kirkossa.
Marko Mattila, Kati Pitkänen, Tomi Kujansuu, 
Pertti Vanhatalo, trumpetti. 
Klo 12 Pääsiäisen juhlamessu Laajasalon kir-
kossa
Timo Pekka Kaskinen ja Harri Ruskeepää. 
Kirkkokuoro Chorus Marinus Päivi Niva-Vilkon 
johdolla. 
Messun jälkeen kahvitarjoilu.

Toinen pääsiäispäivä 5.4.
Klo 10 Toisen pääsiäispäivän messu  
Roihuvuoren kirkossa.
Harri Ruskeepää, Marko Mattila, Päivi Niva-
Vilkko. Messun jälkeen kirkkokahvit seura-
kuntasalissa.
Klo 12 Toisen Pääsiäispäivän messu 
Laajasalon kirkossa.
Harri Ruskeepää, Marko Mattila ja Päivi Niva-
Vilkko.

Diakonialeiri  
Siuntion Korpirauhassa 25.–27.5.
Leiri on tarkoitettu SinuLLe, joka kaipaat 
lepoa, virkistystä ja hiljentymistä. Siel-
lä voit levätä, nauttia toisten seurasta ja 
kauniista keväisestä luonnosta sekä osal-
listua erilaisiin ohjelmahetkiin. Täysi-
hoito kuljetuksineen maksaa 70€.

Hakukaavakkeita saa diakoniatoimis-
toista, joko Roihuvuoren tai Laajasalon 
kirkolta ja ne palautetaan samoihin paik-
koihin 12.5. mennessä. Lisätiedustelui-
hin vastaa diakoniatyöntekijä Hanne-
le Juvonen, p.09-2340 5718. Leirillä on 
mukana myös diakoniatyöntekijä Kris-
tiina Selin. 

Kevään musiikki
Konsertti su 18.4. klo 16.30 Roihuvuoren 
kirkossa.
Ressun sinfoniaorkesteri, joht. Visa Sippola. 
Vapaa pääsy.

Vesper ma 19.4. klo 19.30 Roihuvuoren 
kirkossa.
Kamarikuoro Cantiamo, joht. Hannele 
Filppula.

Vapputapahtuma la 1.5. klo 12–15 
Juontajana Juhani Lehtonen. Musiikkia 
esittävät Kamarikuoro Cantiamo ja 
lauluryhmä, joht. Hannele Filppula sekä 
Mira-Maria, laulu ja Markku Känninen, 
harmonikka. Lapsille ohjattua askartelua, 
onnenpyörä ja poliisiauton esittelyä. 
Myytävänä kahvia, simaa, vohveleita, 
lämmintä keittoa ja leivonnaisia. Tasokas 
kirjapöytä ja myynnissä huonekasveja. 
Kirpputori ja arpajaiset. Tapahtuman  
tuotto menee kuorotoiminnan hyväksi.

Konsertti su 2.5. klo 15 Roihuvuoren kirkon 
seurakuntasalissa. 
Patrick Vena ja Eerik Sillanpää, kitara. 
Säveltäjinä mm. Merz, Ponce, Barrios ja 
Pujol. Vapaa pääsy.

Kevätlaulajaiset  ti 18.5. klo 19  
Roihuvuoren kirkossa
Kamarikuoro Cantiamo ja Lapsi- ja 
nuorisokuoro Sonórus, joht. Hannele 
Filppula, Näkövammaisten Kamarikuoro 
Kontrapunkti, joht. Heikki Alavesa, 
yhteislaulua. Kolehti kuorotoiminnan 
hyväksi.

Kevätlaulajaiset  ti 11.5. klo 18.30 
Laajasalon kirkossa.
Mukana lapsikuoro Ocarina, Chorus 
Marinus ja Laulunystävät, joht. Päivi Niva-
Vilkko ja Harri Ruskeepää.
Vapaa pääsy, kahvitarjoilu.

”Näin jäätiin henkiin”-tukikonsertti Aino 
Acktén huvilan kulttuuritoiminnan hyväksi 
su 11.4. klo 18 Laajasalon kirkossa.

Diakonia- 
vastaanotot
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot 
Roihuvuoren alue
(Roihuvuori, Tammisalo ja
Marjaniemi) 
Roihuvuoren diakoniatoimistosta voit 
varata henkilökohtaisen
tapaamisajan ma klo 10–11 p. 09-2340 5758 
tai käymällä toimistossa ti klo 9–10.

Diakonissa Anna-Liisa Kankaan 
päihdetyön vastaanotto Roihuvuoren 
diakoniatoimistossa ke klo 14.30–16.  
p. 09-2340 5778. 

Laajasalon alue
(Laajasalo, Jollas, Santahamina, Vartiosaari 
ja Villinki)
Diakoniavastaanotot Laajasalon kirkolla, 
Reposalmentie 13, p. 09-2340 5768
joka maanantai klo 9–11 ja torstaisin
klo 9–10. p. 09-23405768

Diakonissa
Anna-Liisa Kankaan päihdetyön 
vastaanotto Laajasalon kirkolla, 
Reposalmentie 13,
perjantaisin klo 10–11 p. 09-23405768

Keskustelemaan 
papin kanssa
Papin kanssa voit keskustella 
henkilökohtaisesti
seurakuntatoimistossa ma, ti, to ja pe  
klo 10–14 tai ke 12–18 tai puhelimitse 
p. 09-2340 5702. Pappi on tavattavissa 
keskustelua varten myös Roihuvuoren 
kirkossa keskiviikkoisin klo 18 pidettävän 
iltamessun yhteydessä. Halutessasi voit 
soittaa ja sopia ajan tapaamiselle 
(p.09-2340 5702).

Yhteystiedot
Seurakuntatoimisto, Tulisuontie 2 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–14 ja  
ke klo 12–18. 
p. 09 2340 5700

kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen 
pekka.kaskinen@evl.fi 
p. 09 2340 5710

Roihuvuoren kirkko, Tulisuontie 2 
p. 09 2340 5700

Laajasalon kirkko, Reposalmentie 13 
p. 09 2340 5757 

Laajaranta, Humalniementie 13
p. 09 2340 5770

Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1 
p. 09 2340 5790

Marjaniemen seurakuntakoti 
Vanamotie 13 
p.  09 2340 5715

Sähköposti 
seurakunnan työntekijät
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori

Pääsiäisen  
musiikki
Palmusunnuntain konsertti su 28.3. 
klo 18.00 Roihuvuoren kirkossa.
Chorus Marinus ja Kamarikuoro 
Cantiamo, joht. Hannele Filppula ja 
Päivi Niva-Vilkko, uruissa Päivi Niva-
Vilkko. Ohjelmassa mm. Ch. W. von 
Gluckin De profundis. Vapaa pääsy. 
Kolehti kuorojen toiminnan hyväksi.

Hiljaisen viikon vesper ma 29.3.  
klo 19.30 Roihuvuoren kirkossa
Marko Mattila, liturgi, Kamarikuoro 
Cantiamo, joht. Hannele Filppula. 
Kamarikuoro Cantiamo

Kirkkokuoro Chorus Marinus esiintyy palmusunnuntain konsertissa.

M
arko Anttila

Risto Pelin
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”Näin jäätiin henkiin” - tuki-
konsertti Aino Acktén huvilan  
kulttuuritoiminnan hyväksi
Su. 11.4.2010 klo 18.00 Laajasalon kirkossa

Konsertissa esiintyvät: Anneli Saaristo, Anna-Ma-
ri Kähärä ja Susanna Haavisto. Trio Seeli Toivio, sel-
lo – Olli-Pekka Tuomisalo, sopraanosaksofoni – Risto-
Matti Marin, piano. Sopraanot Laura Pyrrö ja Michaela 
Heimsch. Duo Ulla Paakkunainen, sopraano & Anna-
Liisa Pillak, mezzosopraano. Suvi Olavinen, lausunta, 
Leif Karlson, luuttu ja Kai Olander, huilu

Konsertin ohjelmassa kuullaan mm. Astor Piazzol-
lan ”Milogna del Angel” Robert Kritzin ” Connections# 
3”, Delibesin ”Kukkaisduetto” oopperasta Lakme, Offen-
bachin ”Barcarole”( Belle nuit) oopperasta Hoffmannin 
kertomukset, Merikannon ja Sibeliuksen lauluja Aino 
Acktén omasta ohjelmistosta, Anna-Mari Kähärän ru-
nosävellyksiä, helmiä Anneli Saariston ohjelmistosta se-
kä runoilija Lassi Nummen lyriikkaa.

Konsertin juontaa Yvonne Karsten. Konsertin kesto 
2,5 h / väliaika. Liput 20€ ovelta 1 t. ennen konsertin al-
kua. lippujen ennakkovaraukset: liput@ainoacktenhuvi-
la.fi. Lippujen ennakkovaraukset myös puhelimitse 1.4. 
alkaen p. 041-721 0842. n

Susanna Haavisto ja Anna-Mari Kähärä

Pääsiäistä kohti Gluckin,  
Cantiamon ja Chorus  
Marinuksen seurassa
SakSaLaiSen ChriStoph WiLLibaLd von Gluckin musiik-
ki virittää kuulijat pääsiäiseen tunnelmiin palmusun-
nuntaina Roihuvuoren kirkossa. Kamarikuoro Cantia-
mo ja Chorus Marinus esittävät yhteisessä konsertissaan 
1700-luvulla vaikuttaneen Gluckin sävellyksen De pro-
fundis. Teksti on psalmista 130, jossa syntinen ihminen 
huutaa Herraa avukseen. Konsertti alkaa klo 18. Sen jäl-
keen kerätään vapaaehtoinen kolehti kuorojen toimin-
nan tukemiseen.

Kuukautta myöhemmin Roihuvuoren kirkolla on toi-
senlaista tunnelmaa, kun kamarikuoro Cantiamo tarjo-
aa viihdykettä vapunpäivään. Jo perinteeksi muodostu-
neessa vapputapahtumassa 1.5. klo 12–15 ilmoille kajah-
tavat tutut keväiset laulut. Myynnissä on keittoa, simaa, 
leivonnaisia, kahvia, kukkia ja kirpputoritavaraa.

Kevätsävelmät saavat jatkoa Roihuvuoren kirkossa 
tiistaina 18. toukokuuta, kun Cantiamo, Näkövammais-
ten Kamarikuoro Kontrapunkti ja Lapsi- ja nuorisokuo-
ro Sonorus järjestävät Kevätlaulajaiset. Klo 19 alkavas-
sa tapahtumassa kuorot esittävät omaa ohjelmistoaan, ja 
niiden ohella ohjelmassa on runsaasti yhteislauluja, joi-
hin kaikki laulunhaluiset voivat yhtyä. n

Merja Puisto-Ylimäki

Kompassi
Mihin suunnistaa?

Kamarikuoro Cantiamo mukana vapputapahtumassa.

Kevään messut ja 
hartaudet  
Keskiviikko 7.4.
Klo 13 Soppakirkko Roihuvuoren kirkossa
Klo 18 Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa. 
Isoskoulutuksen päätösjuhla.
Sunnuntai 11.4.
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa 
Arja Vaulas, Timo Pekka Kaskinen ja Tomi 
Kujansuu.
Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa  
Radiolähetyksen lähetyspyhä.  
Timo Reuhkala radiolähetysjärjestö 
Sanansaattajista saarnaa. Kari Laaksonen, 
Paula Pakarinen ja Laulunystävät Päivi 
Niva-Vilkon johdolla. Messun jälkeen 
kahvitarjoilu, jossa Timo Reuhkala kertoo 
Sanansaattajien Aasian radiotyöstä.
Sunnuntai 18.4.
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Hanna Vasiljev, Marko Mattila ja Hannele 
Filppula.
Klo 12 Gospelmessu Laajasalon kirkossa 
Musiikista vastaa nuorten aikuisten laulu 
-ja soittoryhmä Emma Pihkalan johdolla. 
Kati Pitkänen, Timo Pekka Kaskinen ja 
Harri Ruskeepää. Messussa myös isosten 
siunaaminen. Messun jälkeen rentoa 
yhdessäoloa kirkkokahveilla. 
Sunnuntai 25.4.
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa  
Marko Mattila, Arja Vaulas, Hannele 
Juvonen, Hannele Filppula, Viipurin 
Lauluveikot, joht. Urpo Rauhala.
Su 25.4. klo 12 Messu Laajasalon kirkossa 
Herättäjän kirkkopyhä. Jaakko Heinimäki 
saarnaa. Kari Laaksonen ja Tomi Kujansuu. 
Messun jälkeen keittolounas ja seurat.

Kahviot
Laajasalon aulakahvio avoinna ma–pe 
klo 10–14.
Roihutupakahvio tiistaisin ja torstaisin  
klo 12–14. Mahdollisuus rukoushetkeen 
kappelissa klo 12.30. 
Puurokahvila Roihuvuoren kirkolla joka 
maanantai klo 10.00–11.30.  
Diakoninen aamupala vähävaraisille 
ja kodittomille kirkon aulassa. 
Vapaaehtoinen maksu.

Säännöllisiä 
piirejä 
n Roihuvuoren kirkolla
Lapsi- ja Nuorisokuoro Sonórus 
harjoittelee maanantaisin klo 16 .Tied. 
Hannele Filppula p. 09 2340 5717
Kamarikuoro Cantiamo harjoittelee 
maanantaisin klo 18.30. Tied. Hannele 
Filppula p. 09 2340 5717
Raamatturyhmä kerhosiivessä tiistaisin 
klo 18. Vetäjänä Sirkka Mykrä. Kevään 
kokoontumisajat:  6.4., 20.4., 4.5., ja 18.5.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 joka toinen 
viikko. 30.3. mukana Paula Pakarinen, 13.4. 
kanttori laulattaa, 27.4. vetäjänä Aune 
Haavisto ja 11.5. Marko Mattila. 
Perhekerho kokoontuu kerhosiivessä 
torstaisin klo 9.30–11. Perhekerhoa 
pidetään parittomilla viikoilla ja joka 
toinen viikko on avoin perhekahvila. 
15.4. perhekerhossa mukana Marko 
Mattila ja 29.4. kanttori Hannele Filppula 
laulattaa.
Rukous ja ylistysillat kappelissa kerran 
kuukaudessa tiistaisin klo 18. Kevään illat: 
13.4. ja 11.5. Mukana sirkka Mykrä.
Porinapirtti Roihuvuoren kirkolla kerran 
kuukaudessa keskiviikkoisin klo 13.  21.4. 
keskustellaan Marko Mattilan johdolla 
aiheesta ”Jos olet masentunut” ja 19.5. 
Hannele Juvonen raottaa Roihuvuoren 
kirkon 40-vuotista historiaa.
Evästä elämään -ryhmä. Tied. Marko 
Mattila p. 09 2340 5736 
Usko tai älä! -ryhmä etsijöille ja 
kyselijöille. Tied. Lauri Kopponen p. 
0456781357 
Muskari-ryhmät. Tied. Päivi Lindberg 
p.050 5862621

n Laajasalon kirkolla
Eläkeläiskerho Laajasalon kirkolla 
maanantaisin klo 13. 12.4.”Jeesuksen 
äiti Maria”, mukana Arja Vaulas 19.4. 
”Samuelin äiti Hanna”, mukana Anneli 
Fanta 26.4. ”Opetuslapsi Pietari”, mukana 
Anni Mero-Hiltunen ja 3.5. ”Opetuslapsi 
Tuomas”, mukana Pia Sarala.
Puikot heilumaan! Maanantaisin klo 18 
takkahuoneessa. Kudotaan tilkkupeittoja 
lähetettäväksi Äiti Teresan Rakkauden 
lähetyssisarten työhön Intiaan.  
Nuorten aikuisten Gospelryhmä 
maanantaisin klo 17.30. Tied. Harri 
Ruskepää p. 09 2340 5726
Ylistyskuoro harjoittelee maanantaisin 
klo 19. Tied. Juha Viljanen p. 040 503 2914
Eläkeläiskuoro Laulunystävät tiistaisin 
klo 13. .  Tied. Päivi Niva-Vilkko p. 09 2340 
5727
Kirkkokuoro Chorus Marinus tiistaisin 
klo 18.30. Tied. Päivi Niva-Vilkko p. 09 2340 
5727
Lapsikuoro Ocarina keskiviikkoisin klo 
16.  Tied. Päivi Niva-Vilkko p. 09 2340 5727
Lähetyspiiri keskiviikkoisin klo 13 
ryhmätyöhuoneessa. 14.4. mukana Harri 
Ruskeepää, 28.4. Arja Vaulas ja 12.5. Kari 
Laaksonen. 
Radiolähetyspiiri keskiviikkoisin klo 13 
takkahuoneessa. 7.4. Arja Vaulas ja 5.5. 
Harri Ruskeepää
Laulukoulu keskiviikkoisin 18–19 
Laulukoulu klo 19–20 Nuottitunti. 
Lisätiedot: http://laulukoulu.ihmo.fi/
Aamurukous torstaisin klo 9 
takkahuoneessa.
Omaishoitajien ryhmä joka toinen 
torstai klo 13–14.30. Tied. Anni Mero-
Hiltunen p. 2340 5748
Raamattuillat: Raamatun käyttöohje - 
elämysmatka Raamattuun. 
Lauri Thurénin luennot Laajasalon kirkolla 
torstaisin klo 18. Aiheina Pääsiäinen 
tieteen valossa (25.3.), Luominen 
Raamatussa (8.4.), Markus-veneilijän 
evankeliumi (22.4.) ja Armolahjat (6.5.) 
Perheiden raamattupiiri perjantaisin 
klo 18.
Rukousillat takkahuoneessa parittomina 
torstaina klo 18. Illan vetäjä Marjatta 
Fahlenius. 
Sanan ja rukouksen illat sunnuntaisin 
kerran kuukaudessa klo 18. illoissa 
mahdollisuus henkilökohtaiseen 

esirukoukseen. Illoissa mukana 
Ylistyskuoro. 18.4. ”Tapahtukoon sinun 
tahtosi” vieraana Riitta Heino Suomen 
Lähetysseurasta ja Harri Ruskeepää. 
23.5. ”Anna meille tänä päivänä meidän 
jokapäiväinen leipämme”, vieraana 
pastori Seppo Juntunen Rukouspalvelu ry:
stä ja Arja Vaulas 

n Tammisalon kirkolla
Miestenpiiri maanantaisin parittomilla 
viikoilla klo 18. 

n Laajarannassa
Saunat:  keskiviikkoisin klo 15-20 miesten 
sauna ja torstaisin klo 15-20 naisten sauna.
Luova joukko torstaisin klo 12.30-15.

Muuta  
toimintaa 
n Laajasalon kirkolla
Pääsiäismyyjäiset la 27.3. klo 11–14 
Myytävänä käsitöitä, leivonnaisia, 
arpoja, hirvikeittoa, pannaria, kahvia ja 
pullaa, virpomisoksia, kirjoja jne. Tuotto 
lähetystyölle 
Laajasalon Martoilla 13.4. klo 17.30 
Osteoporoosi-ilta 
Kotiseuturyhmä 13.4. klo 18 
takkahuoneessa. Mukana Tuula 
Marttinen. Kotiseuturyhmä suunnittelee 
mm. opastettua vaellusretkeä tullisaareen 
5.5. klo 18 ja elokuun loppupuolella 
pyöräretkeä Laajasalon ympäri
Varaslähtö vappuun -tapahtuma 
Yhteisvastuun hyväksi pe 30.4. klo 11–14.
+/- kuusikymppiset ideoivat toimintaa 
12.5. klo 18. Tied. Arja Vaulas p. 09 2340 
5756
Tahdon -ilta vihkipareille 25.4. klo 18

n Toimintaa Leikkipuisto Rudolfissa
Perhekerho Leikkipuisto Rudolfissa 
torstaisin kello 10–11.30. Kevään aiheina:  
8.4. Mitä on marttatoiminta nykyisin? 
Vieraana asiantuntija Laajasalon 
martoista. Mukana Tiina. 15.4. Mitä on 
saatavilla kristillisen kasvatuksen tueksi, 
mistä löydän virikkeitä? Harri Ruskepää 
22.4. Parisuhteesta. Mitä on hyvä 
kumppanuus? Anni Mero-Hiltunen 29.4. 
Mahdollinen retkipäivä lähiympäristöön. 
Harri Ruskepää 6.5. Äitienpäivä. Mitä 
toivon, mitä muistan? Tiina Selin.

Sunnuntai 2.5.
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Harri Ruskeepää, Kati Pitkänen ja  Tomi 
Kujansuu
Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Marko Mattila, Hanna Vasiljev ja Tomi 
Kujansuu.
Keskiviikko 5.5.
Klo 13 Soppakirkko Roihuvuoren kirkossa
Klo 18 Arkkikirkko Roihuvuoren kirkossa. 
Nuoret mukana messussa.
Äitienpäivä sunnuntai 9.5. 
Su 9.5. klo 10 Messu ja äitienpäivälounas 
Roihuvuoren kirkossa
Paula Pakarinen, Hanna Vasiljev, Hannele 
Filppula, Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus. 
Tuo äiti ja koko perhe syömään hyvää 
kotitekoista ruokaa. Tuotto oman 
seurakunnan nimikkokohteeseen 
Kambotshaan Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Klo 12 Äitienpäivän perhekirkko 
Laajasalon kirkossa
Arja Vaulas, Harri Ruskeepää. Lapsikuoro 
Ocarina ja Päivi Niva-Vilkko. Messun 
jälkeen täytekakkukahvit.

Helatorstai 13.5. 
Klo 10 Helatorstain messu Roihuvuoren 
kirkossa
Marko Mattila, Päivi Niva-Vilkko
Klo 12 Helatorstain messu Laajasalon 
kirkossa
Marko Mattila ja Päivi Niva-Vilkko.
Sunnuntai 16.5.
Klo 10 Messu Roihuvuoren kirkossa
Kati Pitkänen, Harri Ruskeepää ja Päivi 
Niva-Vilkko 
Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Kaatuneitten muistopäivä.  
Helsingin lauluveljet. Kati Pitkänen, Pekka 
Kaskinen ja Päivi Niva-Vilkko. Messun 
jälkeen kahvitarjoilu.
Tiistai 18.5.
Klo 18 Enkelikirkko Tammisalon kirkossa
Paula Pakarinen, Eea Korhonen, Kirsi 
Honkanen-Punkari ja Mannermaan 
perheen soitinyhtye
Sunnuntai 23.5.
klo 10 Helluntain juhlamessu: 
Roihuvuoren kirkko 40-vuotta. Messun 
jälkeen tarjoilu seurakuntasalissa. 
Juhlassa julkistetaan ja palkitaan lasten 
piirustuskilpailun voittajat. Työt ovat esillä 
Roihuvuoren kirkossa.
Klo 12 Messu Laajasalon kirkossa
Kari Laaksonen, Hanna Vasiljev ja Päivi 
Niva-Vilkko. Messun jälkeen kahvitarjoilu.

Iltamessu keskiviikkoisin klo 18 
Roihuvuoren kirkossa. Mahdollisuus 
keskustella papin kanssa.
Keskipäivän hartaushetki Laajasalon 
kirkolla torstaisin klo 12–12.15
Rukoushetki Roihuvuoren kirkon 
kappelissa tiistaisin ja torstaisin klo 12.30.

Jaakko 
Heinimäki 
saarnaa 
Laajasalon 
kirkossa 
Herättäjän 
juhlapyhänä 
25.4.
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Vuorovesi

– Roihuvuoren vuodet olivat elä-
mässäni hyvää aikaa. Viihdyin Roi-
huvuoren luonnonläheisessä ympä-
ristössä. Alkukesästä satakielet lau-
loivat ikkunani alla. Uimarantaan 
oli lyhyt matka ja ulkoilumaastot 
olivat upeat. 

Roihuvuoressa on syntynyt 
monta sävelmää kuten Suomea Eu-
roviisuissakin edustanut Sata sala-
maa. Onpa Petri Laaksonen sävel-
tänyt Roihuvuori-laulunkin, toi-
mittaja Eino Leinon tekstiin.

Monet muistavat Petri Laakso-
sen Laajasalon koulun innostava-
na musiikinopettajana. Petri pe-
rusti koululle kuoron, johon kuu-
lui kerralla yli 100 lukiolaista ja ylä-
asteikäistä. Kuorolla oli myös oma 
orkesteri. Kuoro toimi seitsemän 
vuoden ajan.

Kuoro piti Roihuvuoren kirkolla 
legendaarisia joulukonsertteja, jot-
ka keräsivät kirkon täyteen vuosi 
toisensa jälkeen. 

– Roihuvuoren avara kirkko 
oli erinomainen konserttipaikka. 

Yleisö mahtui juuri ja juuri sisään 
ja kuorolle ja orkesterille oli riittä-
västi tilaa esiintyä. 

Keväisin kuoro konsertoi Laa-
jasalon koululla. Kuoron pohjalta 
syntyi toinen kokoonpano, mies-
kuoro Könsikkäät, joka toimii edel-
leen. Hiljattain Könsikkäät niitti 
mainetta Suomen paras kuoro -kil-
pailussa. Monet Könsikkäistä asu-
vat edelleen Roihuvuoren seura-
kunnan alueella.

Laulajantie alkoi kirkosta
Petri Laaksosen lapsuudenkirkko 
on Varsinais-Suomessa sijaitseva 
Sauvon keskiaikainen kivikirkko. 
Siellä hän esiintyi laulajana ensim-
mäisen kerran pyhäkoulun juhlas-
sa nelivuotiaana.

Tällä hetkellä Petri Laaksonen 
on Helsingin Tuomiokirkkoseura-
kunnan jäsen. Hän on jo kahdek-
satta vuotta mukana seurakunnan 
luottamustehtävissä, seurakunta-
neuvoston jäsenenä.

– Haluankin kannustaa ihmisiä 

Minun kirkkoni
Laulaja-säveltäjä  Petri Laaksoselle Roihuvuoren kirk-
ko on tuttu paikka. Hän on asunut Roihuvuoressa yh-
teensä 10 vuotta, Keijukaistenpolulla vuosina 1990-
1999 ja sitä ennen vajaan vuoden Punahilkantiellä. 
Roihuvuoren kirkolla on edelleen tärkeä paikka hänen 
sydämessään.

Petri Laaksoselle Roihuvuoren kirkkoon liittyy paljon rakkaita muistoja.

asettumaan ehdolle syksyn seura-
kuntavaaleihin. Ei tarvitse olla kir-
kollisen elämän asiantuntuja voi-
dakseen vaikuttaa. On tärkeää, et-
tä eri-ikäiset ja erilaisissa elämänti-
lanteissa olevat ihmiset rakentavat 
kotiseurakuntaa yhdessä.

Roihuvuoren seurakunnan alu-
een muutkin kirkot ovat tulleet tu-
tuiksi.

– Kodikkaassa Tammisalon kir-
kossa olen ollut mukana pienimuo-
toisemmissa musiikkitilaisuuksis-
sa. Laajasalon uutta kirkkoa pidän 
erittäin onnistuneena kirkkoraken-
nuksena.

Petri Laaksonen tahtoo välittää 
onnittelunsa 40 vuotta täyttävälle 
Roihuvuoren kirkolle.

– Kirkko on uljas rakennus. Se 
hallitsee koko Roihuvuoren ilmettä. 
Roihuvuoren kirkko on oman aikan-
sa arkkitehtuurin hieno edustaja.

Kirkot viestivät omalla olemuk-
sellaan elämän jatkuvuutta: suku-
polvet vaihtuvat, mutta kirkko ja 
sen sanoma pysyy. 

– On hienoa, että meillä on kirk-
korakennuksia, joissa yhä uudet su-
kupolvet käyvät rukoilemassa. 

– Pääsiäisessä kiteytyy kristin-
uskon ja ristin toivon ydin. Pääsi-
äinen on verta ja lihaa: siinä näyt-
täytyy todeksi inhimillinen raadol-
lisuus, mutta ennen kaikkea Juma-
lan armo ja rakkaus. Pääsiäinen on 
kristinuskon keskuksessa.

Anna-Mari Kaskinen

Suuret ikäluokat –  
haaste ja mahdollisuus
Seurakunnassamme on paljon suu-
riin ikäluokkiin kuuluvaa väkeä. He 
ovat juuri jääneet tai jäämässä lähi-
vuosina eläkkeelle. Seurakunta ot-
ti haasteen vastaan alkoi suunnitel-
la toimintaa tälle aktiiviselle ikäryh-
mälle – kuusikymppisille.
Kuusikymppisten toiminta lähti liik-
keelle peruskysymyksestä: mitä kuu-
sikymppiset itse haluaisivat tehdä? 
Millaiseen toimintaan tähän ikäryh-
mään kuuluvat haluisivat osallistua? 
Entäpä jos heidät otatettaisiin mu-
kaan suunnittelemaan ja käynnistä-
mässä jotain uutta? 

Kuusikymppisten postilaatik-
koon tipahti viime keväänä seura-
kunnan kutsu: Tervetuloa mukaan 
ideoimaan! Jännittyneenä seurakun-
nassa odotettiin, miten ajatus otettai-
siin vastaan. Laajasalon kirkolle saa-
pui kuin saapuikin yli viisikymmen-
tä kutsuttua. Se oli juuri sopivanko-
koinen ryhmä vapaaseen ajatuksen-
vaihtoon ja yhteiseen luovaan tuo-
kioon pohtimaan uusia tuulia. Alus-
ta lähtien ajatuksena oli, että vaikka 
kuusikymppiset toimisivat ideanik-
kareina, toiminta olisi kaikenikäisil-
le avointa.

Illassa syntyi paljon ideoita, jois-

ta monet ovat jo toteutuneet. Toi-
mintansa ovat aloittaneet  Teatteri-
matkaryhmä ja Tietokone tutuksi -
ryhmä. Laajasalon kirkolla on alka-
nut kokoontua  taitelija Tuula Aal-
lon johdolla Akvarelliryhmä ja opet-
taja Heikki Variksen vetämä Varik-
sen laulukoulu. Puikot heilumaan -
ryhmä on tehnyt jo lukuisia tilkkut-
äkkejä Äiti Teresan järjestölle ja Ko-
tiseuturyhmä on käynyt läpi Laajasa-
lon historiaa. On myös päätetty, että 
Kotiseuturyhmä lähtee toukokuussa 
Tuula Marttisen johdolla kävelyret-
kelle Tullisaareen. Anna-Mari Kaski-
sen kanssa on kehitteillä draamaryh-
mä, joka olisi avoin eri-ikäisille ihmi-
sille koko seurakunnan alueella.

Tapaaminen poiki siis näkyvää 
tulosta. Eikä ilta jää ainoaksi: on so-
vittu, että kuusikymppisten suunnit-
teluryhmä jatkaa toimintaansa muu-
taman kerran vuodessa pidettävässä 
”aivoriihessä”, jossa tunnelma on va-
paa ja innostunut. 

Jos haluat postia ja lisätietoa tästä 
toiminnasta, lähetä sähköpostia Rit-
va Pykäläniemelle, Ritva.Pykalanie-
mi@kolumbus.fi Voit myös soittaa 
Arja Vaulakselle 050 596858

Arja Vaulas

Aulakahvio – laajasalolaisten olohuone
Pieni kahvio täyttyy ihmisistä. Tutut tapaavat vakiopaikas-
saan. Äiti lämmittää vauvalleen ruokaa mikrossa, isommat 
lapset penkovat jo lelukoria. Joku pistäytyy kahville ter-
veyskeskuskäynnin jälkeen tai kauppamatkalla. Kahviopäi-
vystäjä toivottaa tervetulleeksi. Tuttu seurakunnan työnte-
kijä pysähtyy juttelemaan. On tultu Laajasalon kirkon Aula-
kahvioon.

Jo suunnitteluvaiheessa kirkkoon 
haluttiin olohuone ja kohtauspaik-
ka, kahvio. Laajasalon kirkko vihit-
tiin käyttöön adventtina 2003, ja 
kahvio aloitti toimintansa heti seu-
raavassa tammikuussa.

Tapaan kahviossa pariskunnan, 
Heidi ja Jaakko Koskelan.  He ovat 
olleet kahvion vapaaehtoisia päivys-
täjiä aivan alusta asti. Heidi muiste-
lee ihmetellen unta, jonka hän näki 
2000-luvun alussa. 

– Unessa minua kehotettiin liit-
tymään seurakuntaan ja kutsumaan 
kauppamatkaystäviäni Laajasalon 
kirkolle. 

Tämä oli hämmästyttävää, koska 
Koskelat eivät vielä tuohon aikaan 
olleet Roihuvuoren seurakunnan 
jäseniä eikä vuonna 2002 rakenne-
tusta kirkosta tuolloin ollut tietoa-
kaan. Moni kauppamatkaystävä on 
sen jälkeen saanut Heidi Koskelal-
ta kutsun. Kirkko ja sen kahvio ovat  
tulleet tutuiksi.

Aulakahvio on auki arkisin klo 
10–14. Vapaaehtoisia kahvilapäivys-
täjiä on tällä hetkellä kolmisenkym-
mentä. Seurakunnan työntekijä is-
tahtaa kahvioon tunniksi päivittäin 
klo 12–13. Torstaisin klo 12 kirkko-
salissa pidetään pieni päivärukous-
hetki. Kahvion aikana kirkkosa-
lin ovet ovat aina auki hiljentymis-

Jos sinua kiinnostaa lähteä mukaan Aulakahviopäivystäjien 
joukkoon, ota yhteyttä. Kahvilapäivystäjillä on yhteisiä 
kokoontumisia  kolmesta neljään kertaan vuodessa. Joukkoon 
mahtuu uusia ihmisiä. Kukin voi valita päivystysajan oman 
aikataulunsa mukaan. 
Yhteys Aulakahvion asioissa pastori Arja Vaulakseen p. 050-5968858.

tä varten. Kahvion tiloissa on muut-
tuvia taidenäyttelyitä. Monenlaiset 
ihmiset ovat löytäneet tiensä kahvi-
oon vuosien varrella.

– Kahviossa käy  miesporuruk-
ka, joka säännöllisesti tapaa kirkol-
la. Keskustelut liikkuvat maan ja tai-
vaan välillä. Kirkossa kun ollaan, ju-
tut ovat välillä hyvinkin syvällisiä ja 
kyseleviä. On äitejä lapsineen. On 
myös erilaisten vaikeuksien ja hädän 
kanssa paikalle tulevia, jotka kaipaa-
vat kuuntelijaa tai esirukoustukea, 

Aulakahvio: Aulakahvio on avoinna Laajasalon kirkolla arkisin klo 10-14.
Kuvassa vasemmalta Heidi Koskela, Jaakko Koskela ja Ritva Pykäläniemi.

Heidi ja Jaakko kertovat.
Alkuvuosina paikalle saattoi ai-

van yllättäen saapua ulkomaalaisia 
ryhmiä tutustumaan uuteen, kau-
niiseen puukirkkoon. Vieläkin sil-
loin tällöin erityisesti arkkitehti-
opiskelijat käyvät tutustumassa ra-
kennukseen.

– Aulakahvio on ollut monelle 
matalan kynnyksen tie seurakun-
nan toimintaan, sanovat Heidi ja 
Jaakko. 

Sitä se on ollut myös heille itsel-
leen. Kahvion myötä seurakunnan 
muukin toiminta on tullut tutuksi. 
Kahvio on synnyttänyt yhteisölli-
syyttä, siitä on todella tullut monel-
le olohuone. 

– Kahvio on paikka, jossa olet 
tervetullut ja jossa saat olla oma it-
sesi, Koskelat vakuuttavat.

Arja Vaulas
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