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Näkymätön tuli näkyväksi
Eurooppaa kohdaNNut turvapaikanhakijavyöry 
on lisännyt länsimaalaisten ymmärrystä Lähi-idän 
nykyisistä uskonnollisista ja poliittisista ongelmis-
ta. Tiedämme, keitä ovat sunnit ja keitä shiiat. So-
ta on nostanut ihmisten tietoisuuteen myös näky-
mättömissä olleita kansanryhmiä, kuten jesidit. Sa-
moin kurdit ovat saaneet osakseen runsaasti huo-
miota. Paljon jää kuitenkin piiloon.

Haastattelin tähän numeroon kristittyä per-
hettä, joka on paennut kotoaan Syyrian Alepposta. 
Syyrian kristittyjen lukumäärä oli vielä jokin aika 
sitten noin 1,8 miljoonaa. Nyt se on romahtanut. 
Kristityt ovat jo lähes kadonneet Irakista. Kehitys 
on samansuuntainen Syyriassa ja Egyptissä.

Kristityt ovat alueen alkuperäisväestöä ja kirkon 
juuret siellä ulottuvat alkuseurakuntaan, aikaan 
ennen Uuden testamentin kirjoituksia. Aleppo 
sijaitsee muutaman kymmenen kilometrin päässä 
Syyrian Antiokiasta, kaupungista, jossa Jeesuksen 
seuraajia alettiin ensimmäisenä kutsua kristityiksi. 

Haastatellessani perhettä huomasin, kuinka 
vähän olen tiennyt syyrialaisten kristittyjen elä-
mästä. Ja mitä käynnissä oleva sota on heille mer-
kinnyt. Kristityt ovat jääneet rintamien väliin ole-
matta sodan osapuoli. Yhden perheen tarinan 
kuunteleminen teki heistä näkyviä.

Suomalaiset tuntevat Lähi-idän kristittyjen his-
toriaa ja nykypäivää keskimäärin huonosti.

Katolinen kirkko toimii näiden kristittyjen aut-
tamiseksi aktiivisemmin kuin moni muu taho. 
Paavi Franciscus on jo kuukausien ajan vedon-
nut eurooppalaisiin kristittyihin, ettemme sul-
kisi silmiämme Lähi-idän kristittyjen ahdingolta. 
Myös meidän kirkkomme olisi aika ojentaa auttava 
kätensä heidän puoleensa.

Kirkon diakoniatyössä halutaan olla läsnä eri-
tyisesti siellä, missä hätä on suuri ja minne muu 
apu ei yllä. Periaate ei merkitse avun tarvitsijoiden 
valikoimista tai luokittelua. Ketään ei ole tarkoi-
tus sivuuttaa, vaikka rajalliset resurssit pyritäänkin 
ulottamaan erityisesti kaikkein vaikeimmassa tilan-
teessa oleville. 

***

YhtEiskuNtarauha, toimiva demokratia ja ih-
misen koskemattomuuden kunnioittaminen ovat 
meillä korkeimmalla tasolla maailmassa. Hyvän yh-
teiskunnan puolesta on tehtävä jatkuvasti työtä, 
sellainen ei ole itsestäänselvyys. Kannattaa myös 
rukoilla vanhan kirkkorukouksen tavoin, että Ju-
mala säilyttäisi keskuudessamme lain ja oikeuden 

kunnioituksen, jotta saisimme viettää rauhallista 
elämää – ja voisimme auttaa muita.  

Toivotan kaikille hyvää adventin aikaa ja Vapah-
tajamme syntymän joulujuhlaa sitten, kun sen aika 
koittaa.

Timo Pekka Kaskinen
päätoimittaja
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roihuvuoren
seurakunnan lehti

Entäs ne muut 364 päivää?
Lapsena jouLun  lähestymi-
sen tunnisti siitä, että lelulehti 
putosi postiluukusta. Kävin tark-
kaan jokaisen sivun läpi ja ympy-
röin kaiken, mitä toivoin lahjak-
si. Lahjalistalla oli kaikkein hie-
noimmat lelut, tahdoin saada niis-
tä jokaisen. Joulukalenteri oli tie-
tysti myös saatava. Isä naulasi sen 
seinälle sänkyni viereen. Joka ilta 
mennessäni nukkumaan odotin jo 
seuraavaa aamua, kun saisin taas 
avata uuden luukun ja pistää suu-
huni palan suklaata. 

Yksi luukuista oli isompi kuin 
muut, sen sai avata vasta viimeisek-
si. Minun oli vaikea malttaa avaa-
masta useampaa luukkua yhtaikaa. 
Kerran söin salaa kolmen päivän 
suklaat, jotta isompi luukku oli-
si lähempänä. Ei se ollut. Isä sanoi, 
että minulta puuttui kärsivällisyys.

 
Kasvaessani Lapsesta nuo-
reksi odotus ei kadonnut, toiveet 
vain muuttuivat. Nyt listalla oli 
paitsi kamera myös uusi puhelin. 
Enää toivelista ei kuitenkaan voi-
nut olla rajaton, sillä joulupukkia 
ei enää ollutkaan. Se ei silti estänyt 
toivomasta. Huomasin miettiväni, 
mitäköhän ystäväni saavat lahjaksi, 
lahjojen hienoudella ja paljoudel-
lahan rakkaus määritellään. Van-

hempani sanoivat, että he eivät voi 
vastata kaikkiin toiveisiini, mutta 
tärkeintä on, että olemme yhdessä. 
En uskonut. 

aiKuisena jouLun lähesty-
misen huomaa työpaikan kahvi-
pöydässä, jossa keskustellaan kuu-

meisesti tulevista pikkujouluista ja 
mietitään, kuka löytää tiensä ke-
nenkin luo yön pikkutunneilla ja 
kuka nolaa itsensä pahiten. Päätä 
vaivaa alituinen stressi siitä, että 
lapset saavat varmasti mieleisensä 
lahjat, pöydät notkuvat jouluruuis-
ta, sukulaiset mahtuvat samaan 

joulupöytään ja jos tänä vuonna 
kukaan ei tartukaan pulloon, säi-
lyykö joulurauha. 

pian aLKava adventin aika mer-
kitsee neljän viikon mittaista odot-
tamista, hiljentymistä ja pysähty-
mistä. Toisaalta monille se on vuo-

den stressaavin kuukausi. Huo-
maan miettiväni, eikö se päivä voi-
si olla jo, aivan kuten lapsena pop-
siessani salaa suklaata kalenteris-
tani. Odotin vain sitä hetkeä jou-
luaattona, kun pukki tulee lahjasä-
kin kanssa. Nyt odotan aattoa saa-
dakseni jotain, mutta kaiken kii-
reen keskellä unohdan, mitä oike-
astaan odotan. 

entäs vuoden kaikki muut 
364 päivää? Ajatukset keskittyvät 
vain siihen yhteen, kun saan näh-
dä sinut. Vaikka olethan kanssani 
kaikkina muinakin päivinä. Niin 
kuin tämä yksi päivä olisi erityi-
sempi kuin kaikki muut. Kun kes-
kityn pelkästään odottamaan, me-
netän kosketuksen tähän hetkeen. 
En ole yhtä läsnä kuin mitä olisin, 
jos en vain odottaisi. 

Odottaessaan jotakin, olisi tär-
keää tarkastella asioita rauhallisesti 
ja kuunnella omia tunteitaan. 

pysähdynKö miettimään, 
mitä adventin aika voisi minulle an-
taa? Uskallanko astua hetkeksi ulos 
yhteiskunnan hammasratasten pu-
ristuksesta ja kuunnella itseäni?

Inka Salo
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Koko perheen retki Vivamon jouluvaellukselle 
Lauantaina 12.12.
Tule kokemaan ensimmäisen joulun ihmeet Vivamon Raamattukylän elämyksellisellä jouluvaelluksella.

Lähtö Laajasalon kirkolta klo 15.45 ja Roihuvuoren kirkolta klo 16, paluu samoihin paikkoihin noin klo 21.30. 
Esitys alkaa klo 18 ja kestää noin tunnin. Hinta: aikuiset 10 €, alle 15-vuotiaat 5 € ja alle 3-vuotiaat veloitukset-
ta. Hinta sisältää bussimatkan, pääsylipun ja joulupuuroaterian.

Pukeuduthan lämpimästi, jouluvaellus tapahtuu ulkona.

Ilmoittautuminen netin kautta pe 4.12. mennessä,  
helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori

Tiedustelut seurakuntasihteeri Jouni Maijaselta, 
jouni.maijanen@evl.fi, p. 09 2340 5730.

Jouluvaellus Ihmeellinen ilo
Ohjaus, Matias Nyman
Käsikirjoitus, Anna-Mari Kaskinen
Sävellykset, Tommi Kalenius
Koreografiat, Sari Perttu
Musiikin johto, Rosa Nyman

Vivamon raamattukylä  
valmistautuu jouluun
Raamatunkertomuksiin erikoistunut teatteri, Vivamon Raamattukylä, on 11vuodessa kasvattanut suuren joukon vastuunkantajia.  
Monista nuorista taiteenharrastajista on kasvanut ammatti-ihmisiä, jotka ottavat vastuuta kylän taiteellisesta ja käytännön toiminnasta. 
Heidän kädenjälkensä näkyy esimerkiksi musiikin sovituksessa ja sävellystyössä.

Raamattukylän ohjelmakalente-
ri muodostuu kolmesta esitysjak-
sosta, joulusta, pääsiäisestä ja ke-
sästä. Kesäkaudelle on perinteises-
ti valmisteltu  yksi uusi näytelmä. 
Viime  kesänä sai ensi-iltansa yk-
si Raamattukylän mittavimmista 
haasteista, Palava pensas, joka ker-
too Vanhan testamentin jykevästä 
hahmosta, Mooseksesta. Näytelmä 
oli menestys, sillä kesällä rikkoutui 
100 000 katsojan raja. 

Kesällä 2016 nähdään Johannes, 
ukkosenjylinän poika, joka kertoo 
Jeesuksen opetuslapsi Johannek-
sesta. Palava pensas on ohjelmis-
tossa myös tulevan kesäkauden, sa-
moin Jeesuksen äidistä kertova Ma-
rian miekka.

Vivamon Raamattukylän toi-
minta ei olisi mahdollista ilman 
suurta yhteistä ponnistusta. Tai-
teentekijöiden lisäksi tarvitaan ky-
läläisiä eri tehtäviin sekä kummi-
verkostoa, joka mahdollistaa pitkä-
jänteisen työn Raamattukylän hy-
väksi. Uusia kummeja etsitäänkin 
jatkuvasti.

Näytelmien Jeesus  
ei puhu small talkia

On hyvin mielenkiintoista kutsua 
esiin Raamatun lehdiltä henkilöi-
tä, joista on aikaisemmin vain luke-

nut: laittamaan heidät puhumaan, 
tuntemaan ja vuorovaikutukseen 
toisten ihmisten kanssa. Raamat-
tukylän näytelmien käsikirjoitta-
jana pyrin ankkuroimaan näytel-
mät vahvasti Raamattuun: Jeesuk-
sen suuhun en laita ”small talkia”, 
vaan hänen sanansa nousevat Raa-
matun sivuilta. 

Muiden henkilöiden ympäril-
le on luotava ajankuvaa sekä hen-
kilöitä, jollaisia todennäköisesti on 
ollut olemassa, mutta joista ei Raa-

matussa tarkkaan kerrota. Laulu-
jen tekstit tuovat julki henkilöi-
den sisäisiä ajatuksia ja pohdinto-
ja. Ne ovat silta tämän ajan ihmis-
ten maailmaan. Lopputulos on ai-
na likiarvo. Kukaan ei pysty tarkal-
leen kuvaamaan, millaisia Raama-
tun henkilöt olivat, miltä he näytti-
vät, miten he puhuivat ja liikkuivat. 

Tärkeintä on näytelmien hen-
gellinen viesti: Miten tämän hen-
kilön arki ja elävän Jumalan todel-
lisuus kohtasivat?  Mitä seurauksia 

kohtaamisella oli henkilön elämän-
valinnoille ja ihmissuhteille? Mitä 
tämän henkilön tarina voi antaa 
meille tänään? Tarvitaan erityistä 
Jumalan johdatusta, jotta Sana tu-
lee lihaksi ja näytelmä alkaa elää ja 
täyttää sille annetun tehtävän.

Jouluvaellus  
Ihmeellinen ilo

Vivamon Raamattukylän joulu-
vaellus Ihmeellinen ilo kuuluu jo 

monien suomalaisten jouluperin-
teisiin. Jouluevankeliumi on kos-
kettavuudessaan vertaansa vail-
la. Se kertoo kaunistelematta ih-
misluontoon sisältyvän ahneu-
den, pelokkuuden ja vallantavoit-
telun. Kaiken sen keskelle laskeu-
tuu taivaasta Jumalan pyhyys ja 
ihmeellinen ilosanoma. Enkeli il-
moittaa Vapahtajan syntymästä 
kedon paimenille. Nämä lähte-
vät juoksujalkaa katsomaan sei-
men salaisuutta, vastassyntynyt-
tä Jeesus-lasta. Myös tähteä seu-
ranneet Itämaan tietäjät löytävät 
tien lapsen luokse.

Jouluvaelluksen valmistelui-
hin sisältyy aina jännittävä tehtä-
vä: miten löydämme Jeesus-lapset? 
Periaatteemme on alusta alkaen 
ollut, että seimessä nukkuu oi-
kea vauva. Vauvojen läsnäolo vael-
luksilla tuo tuulahduksen ensim-
mäisen joulun tunnelmasta. Täk-
si vuodeksi on jo rekrytoitu kaksi 
pientä poikaa Lohjalta ja Helsin-
gistä. Molemmat ovat syntyneet 
tänä syksynä.

Anna-Mari Kaskinen

Lisätietoa: 
www.vivamonraamattukyla.fi
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Pyhän sankarit
Vanhassa joululaulussa kehotetaan heittämään jouluna pois arkihuolet. Joillekin se on vaikeampaa.  
Kiikarin toimitus kävi kurkkaamassa kulissien taakse, ketkä muut kuin pukki ovat jouluna töissä.

palomies pistää 
kinkkupalot kuriin
Joulu on palokunnassa työpäivä 
muiden joukossa. Työvuoro alkaa 
aamuyhdeksältä ja päättyy seu-
raavana aamuna. Hälytystehtävien 
painopiste kuitenkin poikkeaa kes-
kimääräisestä. 

– Ambulansseilla on paljon läh-
töjä, ja kynttilöiden poltosta aiheu-
tuu sammutustehtäviä. Aatonaat-
tona kärähtävät kinkut ja aatto-
na vuorostaan laatikot, naurahtaa 
Malmin poliisiasemalla työskente-
levä toni Kannikoski.

– Muutama vuosi sitten eräs ko-
tikokki paistoi kinkkuaan 200 as-
teessa ja koko talo oli palaa, hän jat-
kaa.

Jouluna ihmiset käyvät joukolla 
kirkossa ja hautausmailla. Liikkeel-

le lähtevät nekin, jotka eivät yleensä 
liiku paljon liikenteessä. Jos sää on 
vielä huono, kolareita sattuu paljon 
ja pelastustehtävät voivat olla han-
kalia. 

Aaton työvuorolle työnantaja 
tarjoaa raaka-aineet, joista vuoros-
sa olevat valmistavat jouluaterian ja 
nauttivat sen yhdessä. Useimmiten 
joku joutuu lähtemään kesken ruo-
kailun työtehtäviin. 

– Uuneissamme on ajastimet, 
virta katkeaa itsestään. Näin este-
tään se, ettei kokin lähtiessä hoita-
maan hälytystä oma asema pääse 
palamaan, Kannikoski kertoo.

Helsingin Pelastuskomentaja 
kiertää jouluna kaikki kaupungin 
seitsemän pelastusasemaa. Hän 

tuo työntekijöille työnantajan jou-
lulahjat. Myös Helsingin 14 Vapaa-
ehtoisen palokunnan, VPK:n, nuo-
riso-osastoa tuovat pelastuslaitok-
sen operatiiviselle puolelle omat 
joulumuistamiset.

Malmin paloasemalla tehdään 
töitä vuoden ympäri neljässä vuo-
rossa. Huonolla tuurilla voi joutua 
töihin kahtena jouluaattona pe-
räkkäin. Pienten lasten vanhem-
mille pyritään kuitenkin järjestä-
mään aattona mahdollisuus käydä 
kotona.

– Viisivuotias tyttäreni on vielä 
niin pieni, ettei hän ole osannut il-
maista mahdollista pettymystään. 
Viime jouluna hän kuitenkin jo to-
tesi, että on ikävä isää.

kätilö lakittaa 
joulun lapset
Kätilö Laura Meriläinen viettää 
joka toisen joulun töissä Kätilö-
opiston sairaalassa.

– Usein kun vauvaa odotetaan 
jouluksi vanhemmat oikein jännit-
tävät saavatko he jouluvauvan, Me-
riläinen hymyilee.

Jouluvauva herkistää vanhem-
mat omalla tavallaan. Joulu on eri-
tyistä aikaa synnytysosastollakin.  
Vauvat saavat tonttulakit päähän-
sä, ja heille puetaan punainen bo-
dy. Pikkutontut luovat osastolle 
iloisen, ihan omanlaisen joulutun-
nelman. Osastoilla on joulukuuset, 
ja lapsivuodeosastolla potilaat saa-
vat jouluruoan.

Silloin kun Laura Meriläisel-
lä on joulu vapaa, hän suunnistaa 
perheineen miehensä mummo-
laan Sotkamoon. Meriläinen kai-
paa maaseudun rauhaa ja talven pi-
meyttä siellä.

– Joulut muuttuivat lasten myö-
tä. Lasten ilo ja odotus luo tunnel-
man. Joululauluja lauletaan jo pal-
jon ennen joulua lasten kanssa, ker-
too kolmen pienen lapsen äiti.

Sotkamosta on Meriläiselle jää-
nyt erityisesti mieleen jouluhar-
taus illalla Vuokatin vaaralla. Sin-
ne noustiin hiihtohissillä ja sitten 
kuljettiin kynttiläpolkua pitkin. 

– Kunhan lapset vähän kasva-
vat, vien heidät sinne, Meriläinen 
suunnittelee.

Laura Meriläinen viettää joulua pikku-
tonttujen kanssa sairaalassa, jonka 
jälkeen hän rientää omien tonttujen 

luokse kotiin.

Tänä vuonna paloesimieheksi kouluttautuva Toni Kannikoski saa viettää joulun 
perheensä kanssa.
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poliisi valvoo 
aavekaupunkia
Vanhempi konstaapeli jari 
Löfström on päivystänyt monta 
joulua Itä-Helsingin alueella. Aat-
toillan hämärtyessä kaupat sulkeu-
tuvat, bussit ja metro pysähtyvät, 
ihmiset vetäytyvät koteihinsa. Kir-
koissa ja hautausmaalla käy paljon 
väkeä, mutta niissä ei yleensä ole 
järjestyshäiriöitä. Poliisiasemalla-
kin voi olla hetken hiljaista.

– Sää on paras poliisi. Jos on 
kova pakkanen tai sade, silloin 
ihmiset pysyvät sisällä ja kaupunki 
hiljenee, sanoo Löfström.

Toisaalta kova pakkanen lisää 
vaaroja: jos joku vanhus eksyy tai 
väsynyt kulkija uupuu hankeen, sil-
loin on pelastustoimilla kiire. 

Itä-Helsingissä poliisin työ on 
vähän erilaista kuin keskustassa. 
Idässä on harvoin mielenosoituksia 
tai muita suuria massoja liikkeellä. 
Lähiöissä on kuitenkin paljon vä-
keä ja omat ongelmansa.

– Jouluna joissain perheissä on-
gelmat voivat kärjistyä, silloin tu-

lee usein kotihälytyksiä, Löfström 
sanoo vakavana. 

Myös kansallisuuksien kirjo 
tuo lisävaativuutta poliisin työhön 
Itä-Helsingissä. 

Jokainen joulu on erilainen, 
etukäteen ei voi tietää, millainen 
työvuoro kulloinkin tulee. Poliisi 
vastaa erilaisiin hätäkeskuspyyn-
töihin. Tilanteet voivat olla kaik-
kea mahdollista lemmikkien pe-
lastuksesta vakaviin rikoksiin. 

– Monet ihmiset soittavat po-
liisille, kun eivät tiedä, mitä tehdä, 
Löfström hymyilee.

Jos hälytyksiä ei tule, poliisi-
asemalla ehditään aattoiltana is-
tahtaa työnantajan tarjoamalle 
jouluaterialle. Ei se silti kotijou-
lua voita. Perhe joustaa joulupe-
rinteissä isän työvuorojen mu-
kaan. Lapset saavat lahjat jou-
luaattona riippumatta isän töistä, 
mutta jouluateria nautitaan vasta, 
kun isä on kotona. 

Laajasalon hätämajoitus- 
tilasta muutetaan Metsälän 
vastaanottokeskukseen
Helsingin kaupunki perusti 11. 
syyskuuta turvapaikanhakijoille 
hätämajoitustilan, Laajasalon per-
heyksikön, vain vuorokauden va-
roitusajalla. Roihuvuoren seura-
kuntaa pyydettiin avuksi koordi-
noimaan vapaaehtoistyötä. Nyt 
hätämajoitustilalle ei enää ole tar-
vetta, sillä Metsälän vastaanotto-
keskuksessa on vapautunut tilaa, ja 
asukkaat muuttavat sinne marras-
kuun loppuun mennessä. 

Roihuvuoren seurakunnan ko-
kemukset yksikön vapaaehtoistyön 
koordinoijana ovat hyviä. Tuek-
seen seurakunta kutsui alueen kol-
mannen sektorin toimijoita, ja yh-
teistyö kaupungin sekä paikallis-
ten toimijoiden kanssa on sujunut 
mutkattomasti.

Seurakunnalle ilmoittautui uu-
sia vapaaehtoisia yli 120 lyhyes-
sä ajassa. Vapaaehtoisten voimin 

perheyksikköön saatiin säännöllis-
tä viikkotoimintaa: suomen kielen 
opetusta, käsityöryhmä, toimin-
taa lapsille ja perheille sekä oma 
kirpputori. Kolmen hengen opas-
ryhmä auttoi asukkaita käytännön 
asioiden hoitamisessa. Yksikössä 
ehti aloittaa myös läksykoulu, sil-
lä kaikki kouluikäiset saivat kou-
lupaikan.

Yksikön asukkaat ovat irakilai-
sia ja albanialaisia perheitä. Asuk-
kaita on noin 80, joista lapsia 35.

Lahjoituksista  
ja keräyksistä

Seurakunnalle tuli runsaasti kyse-
lyitä tavara- ja vaatelahjoituksista. 
Tarvittavat vaatteet, hygieniatuot-
teet ja lasten lelut kerättiin pienil-
lä täsmäkeräyksillä Facebook-ryh-
mien kautta, ja kaikki tarvittava 

saatiin toimitettua asukkaille.
Helsingin kaupunki ja Roihu-

vuoren seurakunta kiittävät kaik-
kia apua antaneita ja sitä tarjonnei-
ta. Alueen ihmisten aktiivisuus on 
ollut sydäntä lämmittävää.

Seurakunnan  
yhteistyökumppanit:

•	 Helsingin seurakuntayhtymä
•	 Suomen Punainen Risti
•	 Ensi- ja turvakotien liitto
•	 Laajasalo-Degerö Seura
•	 Roihuvuori-Seura
•	 Saaremme Lähiosuuskunta
•	 Laajasalon Palloseura
•	 Pantterit
•	 Nuorisoasiainkeskus
•	 Paikalliset nettiverkostot

Misku Välimäki

Pyhän sankarit -tekstit: 
 Timo Pekka Kaskinen, 

 Arja Vaulas ja Anja Nurminen

Jouluna on mukavaa, kun ihmiset ovat yleensä hyvällä tuulella ja kaikilla on joulu-
mieltä, iloitsee konstaapeli Jari Löfström.

Vanhustenviikon konsertti 
tuotti vanhuksille virkistystä
Syyskuun lopulla pidetty Vanhus-
tenviikon konsertti Laajasalon kir-
kolla tuotti ohjelmanmyynnillään 
noin 900 euroa Roihuvuoren seu-
rakunnan alueen vanhusten virkis-
tykseen. 

Konsertissa esiintyivät mieleen-
painuvasti  sopraano Emriikka Sa-
lonen ja tenori Ville Salonen sekä 
Itä-Helsingin Musiikkiopiston mu-
siikkiryhmästä pianisti Niilo Ruot-
sala ja hanuristi Jaakko Jukonen. 
Taiteilijat esiintyivät korvauksitta.

Vanhusten Hyvinvointi ry jär-
jesti konsertin yhteistyössä seura-
kunnan kanssa. Yhdistys on teh-
nyt pitkäjänteistä työtä vanhusten 
hyvinvoinnin parantamiseksi Suo-
messa. 

Yleisöä oli paikalla runsaasti, 
160 henkeä. Presidentti ja rouva 
Ahtisaari kunnioittivat tilaisuutta 
läsnäolollaan.

Misku Välimäki

Airi Airila, Marjatta Laitila ja 
Marjanne Vihanto-Tykkyläinen 

Vanhusten Hyvinvointi ry:stä ojensivat 
Vanhustenviikon konsertin tuoton 

kirkkoherra Timo Pekka Kaskiselle 
Laajasalon kirkolla. Kappalainen 

Kari Laaksonen oli mukana 
konserttiohjelman toteutuksessa 

seurakunnan puolesta.

+/- Kuuskymppisten toimintaa
✶ Tallinnan joulutori keskiviikkona 16.12.2015.

Noudattelee saksalaistyyppisten joulumarkkinoiden perinnettä.

Kevät-kesä 2016 

✶ Maaliskuussa teatterimatka

✶ Huhtikuussa Länsi-Uudenmaan kivikirkot

✶ Toukokuussa Peetelin lastenkodin matka Tallinnaan

✶ Heinä–elokuussa Ahvenanmaan matka

Tiedustelut: Ritva Pykäläniemi, ritva.pykalaniemi@kolumbus.fi, p. 050 546 8804.
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Syyrialaiset Suomessa:

toiveena yhteinen joulu
Mary, Rita ja Christine istuvat vanhempiensa Antonin ja Georgetten (nimet muutettu) uuden 
kodin pöydän ääressä helsinkiläisessä lähiössä. Pitkään aikaan he eivät ole voineet istua näin, 
yhdessä. Vanhemmat tulivat Suomeen Yhdysvalloista kahdeksan kuukautta sitten, aikuiset 
tyttäret Libanonista vasta kolme viikkoa sitten matkattuaan ensin yhdeksän maan läpi.  
Perheen koti Aleppon kaupungissa Syyriassa jouduttiin jättämään jo yli kaksi vuotta 
aikaisemmin sodan vuoksi.

– Emme tienneet mitään Suomes-
ta ennen kuin päädyimme tänne. 
Miehelläni on täällä ystävä, joka 
kertoi että Suomi on turvallinen 
maa. Täällä on ystävällisiä ihmi-
siä, demokratia ja paljon kristitty-
jä.  Nyt päällimmäisenä tunteena 
ei enää ole pelko, toteaa perheen äi-
ti Georgette.

Raskas päätös lähteä
Antonilla ja Georgettellä on kaik-
kiaan kuusi tytärtä. Viisi heistä on 
nyt Suomessa, yksi asuu Yhdysval-
loissa. Suomessa asuvista tyttäristä 
kaksi elää perheineen pääkaupun-
kiseudun ulkopuolella. Suomeen 
asettumista on auttanut muun 
muassa Helsingissä toimiva ara-
biankielinen seurakunta.

– Siitä on tullut meille tärkeä. 
Seurakunnalla on kaksi pastoria. 
Nuorempi heistä on alun perin ko-
toisin Alepposta. Hän on minulle 
kuin oma poika. Olen tuntenut hä-
nen isänsä nuoruudestani saakka. 
Olemme molemmat liikemiehiä, 
minulla oli Aleppossa ravintola, 
ja pastorimme isä toimii kansain-
välisessä kaupassa. Viime vuosina 
hän on välittänyt tavaraa Suomes-
ta Syyriaan, kertoo Antoni.

Aleppo on Lähi-idän vanhimpia 
kaupunkeja. Asukkaita siellä oli en-
nen sotaa yli viisi miljoonaa. Alep-
po on Syyrian tärkein teollisuus-
kaupunki, se on kooltaan suurem-
pi kuin pääkaupunki Damaskos. 
Aleppon historia ulottuu yli neljän 
tuhannen vuoden taakse. Kaupun-
ki sijaitsee muinaisten kauppareit-
tien risteyksessä, ja sitä ovat aiko-
jen saatossa ehtineet hallita heetti-
läiset, assyrialaiset, arabit, mongo-
lit, mamelukit ja ottomaanit. Alep-
po kuuluu UNESCO:n maailman-
perintölistalle.

 – Oli iso ja raskas päätös jättää 
oma koti. Olimme onnellisia Syyri-
assa, Antoni ja Georgette kertovat. 

Kristittyjen määrä  
laskenut rajusti

Aleppossa on paljon kirkkoraken-
nuksia ja erilaisia seurakuntia, ka-
tolisia, armenialaisia ja ortodoksi-

sia. Perheen kotikirkko on kaupun-
gin katolinen seurakunta. Nyt mo-
net kirkot on ryöstetty ja poltettu. 
Myös vanhoja kirkkoja on tuhou-
tunut. 

– Saimme vastikään kuulla, et-
tä eräs kaunis 1 500 vuotta vanha 
kirkko on poltettu. Meillä on pal-
jon vanhoja kirkkoja ja seurakuntia, 
koska kristinusko saapui Aleppoon 
hyvin varhain. Meidän seurakun-
tamme historia ulottuu alkukirk-
koon. Perimätiedon mukaan sen on 
perustanut apostoli Pietari, paris-
kunta kertoo.

Perheellä oli Aleppossa oma ra-
vintola. 

– Sitä ei ole enää. Myös kotim-
me on tuhoutunut. Päätimme läh-
teä pois sodan keskeltä. 

Monet perheen ystävät ovat 
tehneet samoin. Kristittyjen mää-
rä laskeekin Syyriassa ja koko Lä-
hi-idässä nopeasti. Vanhat seura-
kunnat saattavat kadota kokonaan. 
Ennen sotaa Aleppossa oli yli 100 
000 kristittyä, nyt jäljellä on eh-
kä enää 10 000. Ihmiset ovat joko 
paenneet tai kuolleet. Useimmat 
ovat menneet Saksaan tai Ruotsiin. 

– Joinakin päivinä saan Alep-
poon puhelinyhteyden. On surul-
lista kuulla, kuinka joku tunte-
mamme ihminen on taas lähtenyt 
tai kuollut, Antoni kertoo.

– Yritämme pysyä yhteydessä 
ystäviimme, jotka ovat yhä Alep-
possa. Elämä on siellä käymässä to-
della vaikeaksi. Ihmiset eivät enää 
pääse pois. Matkaan lähteminen 
maksaa. Kristityt ovat erityises-
sä vaarassa. Monet papit ovat kui-
tenkin päättäneet jäädä, niin myös 
oman seurakuntamme pappi.

Haaveena yhteinen joulu
Georgette kaipaa lapsiaan ja lasten-
lapsiaan.

– Haluaisimme asua yhdessä 
perheenä, mutta nyt kaksi tytärtä-
ni asuu perheineen kaukana Hel-
singistä. Haluaisimme käydä yh-
dessä kirkossa ja elää lähellä toi-

siamme kuten Aleppossa. Syyria-
laisia kristittyjä on Suomessa vä-
hän ja on ikävää, kun olemme eril-
lämme toisistamme. Kaipaamme 
kovasti erityisesti lastenlapsiam-
me. Olisi hienoa saada viettää jou-
lua yhdessä.

Kotona Aleppossa perhe puki 
kotinsa jouluasuun, johon kuului 
joulukuusi ja suuri seimi. 

– Myös jotkut musliminaapu-
rimme pystyttivät joulukuusen. 
Joulu on alun perin kotoisin läheltä 
meitä, Betlehemistä. Sieltä se on tul-
lut tänne Suomeenkin. Näyttää siltä, 
että jotkut tavat viettää joulua ovat 
kulkeutuneet myös Suomesta Syy-
riaan. Joulupukki on tunnettu hah-
mo Syyriassa, kertoo Georgette.

Joulupöydässä perheellä on ai-
na perinteistä arabialaista ruokaa. 
Aleppossa pöytä katettiin koreaksi, 
ja koko laaja perhe vietti joulut yh-
dessä. Koolla saattoi olla viisikym-
mentä henkeä tai enemmänkin. 

– Toivomme, että voisimme 
viettää joulua yhdessä myös täällä. 
Pyrimme noudattamaan juhlatapo-
jamme. Aiomme juhlia pitkään ja 
tanssiakin yli puolen yön, Antoni 
ja Georgette hymyilevät.

Tyttäristä Christine on tottunut 
valmistelemaan joulua, sillä se oli 
osa hänen työtään ala-asteen opet-
tajana kirkon koulussa. Christi-
ne opiskeli opettajaksi kuusi vuot-
ta Aleppon yksityisessä katolisessa 
instituutissa. 

– Siellä oli opiskelijoita myös 
Armenian kirkosta ja ortodoksi-
sesta kirkosta. Yhteensä meitä oli 
yli 200, miehiä ja naisia yhtä paljon. 
Naiset eivät pääse meidän kirkois-
samme papin virkaan, mutta heitä 
työskentelee kirkon muissa palvelu-
tehtävissä kuten opettajina. Oman 
työni ohessa olin mukana Cari-
tas-säätiössä, jossa teimme diako-
niatyötä köyhien ihmisten parissa. 

Kirkon koulussa lapsille opetet-
tiin joulun alla joululauluja ja kä-
vimme kirkossa. Koulu koristeltiin 
ja koristeita askarreltiin myös ko-
tiin vietäväksi. 

– Valmistelimme joka vuosi 
joulunäytelmän, jonka lapset esit-
tivät. Lapsille jaettiin myös lahjoja 
ja Joulupukkikin kävi. Tapana oli, 
että jouluna kaikki antavat lahjoja 
toisilleen. Ehkä yhteisen joulun ra-
kentaminen auttaa meitä myös täs-
sä uudessa elämänvaiheessa.

Haluamme  
jäädä Suomeen

Koko perhe haluaisi jäädä Suo-
meen. 

– Tavoitteenamme on aloittaa 
jonkinlainen liiketoiminta ja tiena-
ta se, mitä tarvitsemme elämiseen. 
Lähdimme aluksi tyttäremme luo 
Amerikkaan, mutta viisumin um-

peuduttua jouduimme poistumaan 
sieltä. Ystävämme Suomessa kut-
suivat meitä tänne, Antoni sanoo. 

– Tyttäremme menivät Alep-
posta ensin Libanoniin. Onneksi 
he ehtivät sinne ajoissa. Matka Li-
banoniin on lyhyt, mutta nyt se on 
erittäin kallis ja vaarallinen. Ihmi-
set eivät pääse enää pois Alepposta, 
huokaa Antoni. 

Vanhemmat itkivät ja rukoilivat 
päivittäin odottaessaan tyttäriään 
saapuviksi. Georgette liikutttuu 
kertoessaan, miten hienoa on saa-
da taas olla yhdessä.

– Matka oli raskas. Välillä käve-
limme toisinaan matkustimme ju-
nalla. Teimme matkaa yhdessä ja 
olemme iloisia, kun olemme pääs-
seet perille, Mary kertoo. 

– Olemme surullisia, koska 
olemme menettäneet niin paljon. 
Rakastamme Syyriaa, mutta emme 
voi mennä sinne. Ehdin tehdä lu-
jasti työtä perheeni eteen viisikym-
mentä vuotta. Nyt haluamme van-
hempina tukea kaikin tavoin lap-
siamme uuteen alkuun, sanoo An-
toni. 

– Tämä on erittäin vaikea vai-
he, Rita kertoo. 

Rita on urheillut koko ikänsä. 
Hän on edustanut Syyriaa myös 
kansainvälisissä kilpailuissa.

– Haluamme opetella Suomen 
kielen ja päästä yhteyteen suo-
malaisten kanssa. Vanhempam-
me ovat jo aloittaneet suomen kie-
len opinnot, ja he ovat saaneet lu-
van jäädä Suomeen. Me joudumme 
vielä odottamaan asiamme käsitte-
lyä, sanoo Mary. 

Mary opiskeli Aleppossa rans-
kan kieltä ja arkeologiaa. Hän eh-
ti toimia ennen sotaa jonkin aikaa 
matkatoimiston palveluksessa. 

– Toivon tutustuvani täällä pai-
kallisiin ihmisiin ja saavani ystäviä. 
Toistaiseksi tunnemme vain toisia 
arabiaa puhuvia kristittyjä seura-
kunnasta. Uuden seurakuntamme 
ihmiset ovat tulleet enimmäkseen 
Palestiinasta, Syyriasta ja Irakis-
ta. Monet heistä ovat kyllä asuneet 
Suomessa jo kaksikin kymmentä 
vuotta. Uskon, että he voivat aut-
taa meitä tänne asettumisessa. 

Timo Pekka Kaskinen

Aleppossa elämä on 
käymässä todella 
vaikeaksi. Monet 
papit ovat kuitenkin 
päättäneet jäädä.

Vanhemmat itkivät ja 
rukoilivat päivittäin 
odottaessaan 
tyttäriään.

Enkeli Gabriel. Ikonin on maalannut 
Leena Hietamies.

Ekspressionistinen kirkkomaalaus on taiteilija Ragni Cawénin käsialaa.
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Syyrialaiset Suomessa:

toiveena yhteinen joulu
Roihuvuoren 
seurakunta  
kiittää 
lämpimästi kaik-
kia seurakun-
nan 50-vuotis-
juhlarahastoon 
lahjoittaneita! 
Lahjoituksilla tue- 
taan äkillisiin taloudellisiin vaikeuk-
siin ajatuneita lapsiperheitä seura-
kunnan alueella. 

Adventti- 
myyjäiset
La 28.11. klo 11–14 Laajasalon 
kirkolla. Hirvikeittoa, kahvio, ar-
poja, leivonnaisia, lasten ja aikuis-
ten käsitöitä, lauluesityksiä, lap-
sille puuharata (ei maksua) ym. 
Järjestäjinä lähetyspiirit, lapsityö, 
kirkkokuoro Chorus Marinus ja kan-
sainvälinen diakonia.

Kristillisen toipumisen teemapäivä

Omaksi itseksi 
tulemisen matka
La 30.1.2016 klo 10.30–16.30 
Laajarannassa, Humalniementie 15.
Mikä on minulle tärkeää, mis-
tä en voisi luopua, mitä voin jät-
tää taakse ja minkä aika on nyt? 
Alustajana pastori ja Krito-työn 
koordinaattori Ulla Halttunen 
Kansan Raamattuseurasta. 
Pienryhmätyöskentelyä ja yleis- 
keskustelua. 
Ilm. 13.–22.1. diakoniatyöntekijä 
Hannele Juvoselle, p. 09 2340 5718. 
Paikkoja on rajoitetusti. Hinta 10 €, 
sisältää lounaan ja päiväkahvit.

Järjestää Roihuvuoren, Malmin  
ja Tuomiokirkkoseurakunnan 

diakoniatyö.

Matka 
Pietariin ja ystävyysseurakun-
taamme Tyröön 19.–22.5.2016 
Matka tehdään turistibussilla. Lähtö 
to 19.5. klo 7 ja paluu su 22.5. n. 
klo 22. Viipuri–Terijoki–Pietari–Tyrö 
Kronstadt. Tutustumme Pietarin 
nähtävyyksiin, ja sunnuntaina osal-
listumme Tyrön 25-vuotisjuhla-
messuun. Mukana matkalla Timo 
Pekka Kaskinen ja Kari Laaksonen. 
Tarkemmat tiedot matkasta julkais-
taan tammikuussa.

Torinon  
käärinliina  
-teemanäyttely
6.–23.3.2016 Roihuvuoren kir-
kolla. Torinon käärinliina on maa-
ilman tunnetuimpia ja tutkitumpia 
kankaita. Pellavaiseen hautakan-
kaaseen on piirtynyt miehen var-
talo ja kasvot. Toiset uskovat liinan 
olevan Jeesuksen hautakangas, toi-
set uskovat sen olevan keskiaikai-
nen väärennös. Näyttelyssä tutus-
tutaan käärinliinatutkimukseen ku-
vin, sanoin ja rekviisitan kautta. 
Näyttely on auki yleisölle klo 12–18, 
kouluryhmät voivat varata aamu- 
aikoja. Tiedotamme erikseen, kun 
varauksia aletaan ottaa vastaan. 

Ekspressionistinen kirkkomaalaus on taiteilija Ragni Cawénin käsialaa.
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Pärskeitä

suomen partiolaiset  
Yhteisvastuukeräyksen 2016 kohteena

Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen kotimaiseksi erityiskohteeksi on valittu 
Suomen Partiolaisten valtakunnallinen, nuorten syrjäytymistä ehkäisevä 
hanke. Ulkomaisena kohteena on Uganda. Partiolaiset ovat itse osallistuneet 
Yhteisvastuukeräykseen vuosittain aktiivisina vapaaehtoisina kerääjinä. 

– Partiossa lapset ja nuoret pääse-
vät itse tekemään ja vaikuttamaan, 
saavat onnistumisen kokemuksia, 
oppivat toimimaan ryhmässä ja tu-
lemaan toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa. Sen parempaa tapaa kasvaa 
itseensä ja maailmaan luottavak-
si ihmiseksi ei ole, toteaa Suomen 
Partiolaisten puheenjohtaja anna 
munsterhjelm.

– Huimaan kasvuun käänty-
nyt jäsenmäärämme kertoo sekin, 
että partiolle on yhteiskunnassa 
nyt enemmän tilausta kuin kos-
kaan. Yhteisvastuukeräyksen ar-
vopohja menee erinomaisesti yk-
siin omamme kanssa, ja keräyksen 
tuoton avulla voimme tarjota yhä 
useammille lapsille ja nuorille mie-
lekkään harrastuksen ja turvallisen 
yhteisön, johon kuulua.

Yhteisvastuukeräyksen tuotolla 
partiolaiset kehittävät ja kokeilevat 
uusia toimintamuotoja vaikeasti 
tavoitettavien nuorten saamiseksi 

mukaan. Lisäksi sillä mahdolliste-
taan entistä kattavammin sisupar-
tiotoimintaa eli erityistukea tar-
vitsevien, esimerkiksi kehitysvam-
maisten, lasten ja nuorten partiota. 

– Valtakunnallisena liikkeenä 
partio pystyy vastaamaan tehok-
kaasti syrjäytymisen kaltaisiin, ko-
ko Suomea koskeviin ongelmiin, 
sanoo Suomen Partiolaisten yh-
teiskuntasuhde- ja viestintäjohta-
ja Kaisa Koistinen, joka on vastan-
nut hankkeen valmistelusta. 

Yhteisvastuukeräys  
avataan Partiomessulla  
ja tapahtumalla  
Roihuvuoren kirkolla
Roihuvuoren seurakunnan alueella 
toimivat partiolippukunnat Tam-
misalon metsänkävijät, Meritäh-
det, Helsingin Siniset sekä Saha-
ran sissit ovat yhdessä seurakun-
nan kanssa rakentamassa Yhteis-
vastuukeräyksen avaustapahtumaa 
Roihuvuoren kirkolle 7. helmikuu-
ta 2016. 

Päivä alkaa klo 12 partiomessul-
la, joka on kaikille avoin jumalan-
palvelus. Sen monet laulut ovat pää-
tyneet Nuoren seurakunnan veisui-

hin ja muihin laulukirjoihin. Mes-
sua varten on tehty uusia lauluja, 
jotka julkaistaan Kirkon kasvatuk-
sen päivillä tammikuussa 2016.

Päivään sisältyy pihatapahtu-
ma, jossa muun muassa esitellään 
partiota. Kirkon piha-alueelle pys-
tytetään telttoja, ja tarjoilu on pan-
nukahveineen ja tikkupullineen 
partiohenkinen. Ulos rakennetaan 
myös partiotaitokilpailurata. Ta-
pahtumaan kutsutaan partiolai-
sia ja partion ystäviä myös muualta 
pääkaupunkiseudulta.

Vuoden aikana on tarkoitus ke-
hittää seurakunnan ja alueen partio- 
laisten yhteistyötä.

Partiolaiset ovat jälleen mukana 
itsenäisyyspäivän messuissa ja toi-
mivat yhteisvastuukerääjinä.

Roihuvuoren seurakunnassa ke-
räyksen päätapahtumat ovat Euron 
päivä, jota tänä vuonna vietetään 
13. helmikuuta Laajasalon kirkolla, 
ja Varaslähtö vappuun.

Seurakunnan keräystulos on 
useana vuonna ollut Helsingin kor-
kein.

Anna-Mari Kaskinen

Lähde: www.partio.fi

Ilkka Hemminki  
johtaa Tammisalon  
metsänkävijöiden lippukuntaa.
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rakenna joulupuu 
-keräys 2015
n Ensimmäisenä  adventtisun-
nuntaina 29.11. Roihuvuoren  ja 
Laajasalon kirkoissa on joulu-
puut, joissa on esillä vähävarais-
ten lapsiperheinen joululah-
jatoiveita. Tänä vuonna lah-
jatoiveet ovat 30 euron  ar-
voisia  lahjakortteja  lasten 
ja perheiden  toivomiin 
liikkeisiin.

Lahjakortit toimitetaan 11.12.   
mennessä Roihuvuoren (Tuli- 
suontie 2) tai Laajasalon (Reposal-
mentie 13) kirkolle. 

Osallistumalla Rakenna Jou-
lupuu -keräykseen voit  tuoda 
jouluiloa lapselle sekä saada 
joulumieltä itsellesi.

Keräyksen  toteuttaa 
diakoniatyö. 

Sarjakuva
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Roihuvuoren seurakunta 
teki vuoden 2015  
Yhteisvastuukeräyksen 
Helsingin korkeimman 
tuloksen, 

26 732,04 
euroa.  Keräyksellä laa-
jennetaan Suurella Sydä-
mellä -vapaaehtoisver-
kostoa koko maahan ja 
autetaan lapsia kouluun 
Haitissa. Yhteisvastuuke-
räyspäällikkö Eea Korho-
nen kiittää yhteisvastuu-
työryhmää ja kaikkia ke-
räykseen osallistuneita! 
Ensi vuoden yhteisvas-
tuukeräyspäällikkö on 
Kari Laaksonen.

n  Päivä- ja perhekerhojen 
kausi alkaa tammikuun  

toisella viikolla. n  
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Laituriwww.laajaranta.fi

NUORISOT YÖ 
Nuortenilta 

perjantaisin klo 18-23 laajarannassa. 

arkkikirkko 
joka kuun 1. keskiviikko klo 18

roihuvuoren kirkolla.

isoskoulutus
 

keskiviikkoisin klo 18-19.30
laajarannassa.

nuoret ja nuoret aikuiset
joka kuun 2. sunnuntai klo 17-19

laajasalon kirkolla.

KAIROS 1.-6.1.  pyhätunturi
isko-leiri 29.-31.1.  korpirauha

BLAZE! 12.-14.2.  LOHIRANTA
TYTTÖ- JA POIKALEIRI 11.-13.3.  LOHIRANTA

PARKKI

LEIRIT
2016

BLAZE!

isko 1&2

K E V Ä t

Marko “Make” Anttila
nuorisotyönohjaaja
marko.anttila@evl.fi

050 384 9055

Markus “Rambo” ek
nuorisopastori

markus.ek@evl.fi

050 380 1539

saila lavonen
nuorisotyönohjaaja
saila.lavonen@evl.fi

050 353 7979

jaakko “jagr” niiles
nuorisotyönohjaaja

(opintovapaalla 
KEVÄT 2016)

2 0 1 6
www.laajaranta .f i
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10 kysymystä nuorelle
Teemu Steffen, 16 v. 

1. Mikä sinusta tulee isona?
Minusta tulee lentäjä. Olen halun-
nut lentäjäksi jo pienestä pitäen. 
2. Paras saamasi lahja? 
Jalkapallo, jos on kaikki oma ripa-
rin riparilaisten, isosten ja vetäjien 
nimet.
3. Missä haluaisit olla lahjakas? 
Haluaisin osata soittaa kitaraa. 
4. Jos saisit valita yhden toiveesi 
toteutuvan, mikä se olisi? 
Toiveeni olisi, että kaikilla olisi hy-
vä olla. 
5. Turhin asia mitä olet ostanut?
Mäkkärin happy meal -lelu. 
6. Kenet haluaisit tavata maail-
massa?

Saksan jalkapallomaajoukkueen 
maalivahdin Manuel Neuerin, kos-
ka olen itsekin maalivahti. 
7. Kuka tuntee sinut parhaiten?
Tääki o vaikee mut jos laitan äiti 
ja tyttöystäväni, koska molemmat 
tuntee yhtä hyvin.
8. Mikä on mielestäsi parasta it-
sessäsi?
Suvaitsevaisuus.
9. Millainen Teemun Jumala on?
Jumala on hyvä, rakastavainen ja 
kannattelee pahimpinakin hetkinä. 
10. Kysymyksesi seuraavalle 
nuorelle?
Mitä toivot elämältäsi?

Tyttöjen ja poikien kevätleiri 
7–13-vuotiaille Lohjan Lohirannassa viikonloppuna 11.–13.3.2016. 
Leirimaksu 40 euroa sisältää täysihoidon leirillä, kuljetukset ja 
tapaturmavakuutuksen.

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

Kesän puuhapäivät ja kesäleiri
Roihuvuoren seurakunnan varhaisnuorisotyö järjestää  
Lasten Puuhapäivät ala-asteikäisille 6.6.–10.6 sekä 13.6–17.6.2016. 
Hinta 170 euroa sisältää kahden vuorokauden (ma-ke) leirin Kellokoskella 
(täysihoito), päivät Laajarannassa klo 9–16, päivittäisen lounaan ja väli- 
palan sekä askartelumateriaalit ja retket Hop Loppiin & Korkeasaareen  
(retkikohteet saattavat muuttua). Lapsilla on puuhapäivätoiminnan  
ajan tapaturmavakuutus. Ryhmän koko on 25 lasta. 

Toiminnasta vastaavat nuorisotyönohjaajat Saila Lavonen ja  
Marko Anttila sekä lastenohjaajat Margit ja Marika Pulkkinen.  
Mukana on seurakunnan nuoria isosina. 

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

Ilmoittautumiset: Marko Anttila, marko.anttila@evl.fi tai p. 050 384 9055.

Lisätiedot:  
Marko Anttila ja Saila Lavonen, saila.lavonen@evl.fi, p. 050 353 7979.
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Heittonuotta
Jumalan- 
palvelukset 
ROIHUVUORESSA
Su 29.11. klo 10 Perheiden Hoo-
siannakirkko. Kaskinen, Helasep-
pä, Nurminen, Filppula, Sonórus, 
Cantiamo.
Ke 2.12. klo 18 Arkkikirkko.
Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän 
juhlamessu. Lipun nosto klo 9.30. 
Nurminen, Laaksonen, Filppula, 
Cantiamo.
Ke 9.12. klo 13 Soppakirkko. Klo 
18 Iltamessu. 
Su 13.12. klo 10 Messu. Helaseppä, 
Kaskinen, Kirsi Honkanen-Punkari.
Ke 16.12. klo 18 Iltamessu. 
Su 20.12. klo 10 Messu. Ek, Vilkkilä, 
Filppula, Jenni Witick, sello, Paul-
Erik Söderqvist, kitara.
Ke 23.12. klo 18 Iltamessu.
To 24.12. klo 15 Jouluaaton har-
taus. Ek, Filppula.
Pe 25.12. klo 8 Jouluaamun mes-
su. Laaksonen, Nurminen, Filppula, 
Cantiamo.
La 26.12. klo 14 Kauneimpien 
joululaulujen messu. Ek, Kirsi 
Honkanen-Punkari.
Ke 30.12. klo 18 Iltamessu.
Su 3.1. klo 10 Messu. Nurminen, Ek, 
Filppula.
Ke 6.1. klo 10 Loppiaisen messu. 
Kaskinen, Nurminen, Filppula.

LAAJASALOSSA
Su 29.11. klo 12 Hoosiannakirkko. 
Laaksonen, Vaulas, Vilkkilä, Ni-
va-Vilkko, Chorus Marinus.
Su 6.12. klo 12 Itsenäisyyspäivän 
juhlamessu. Kaskinen, Laaksonen, 
Niva-Vilkko, Miesyhtye.
Su 13.12. klo 12 Taizé-messu. Vau-
las, Kaskinen, Niva-Vilkko, Ylistys-
kuoro, Itä-Helsingin Musiikkiopis-
ton huilisteja.
Su 20.12. klo 12 Gospelmessu. Ek, 
Vilkkilä, Mannermaa.
To 24.12. klo 13 Perheiden aat-
tohartaus. Ek, Niva-Vilkko. Klo 15 
Jouluaaton hartaus. Kaskinen, 
Niva-Vilkko, Ville Salonen. Klo 22 
Jouluyön messu. Vaulas, Laakso-
nen, Niva-Vilkko, kvartetti.
Pe 25.12. klo 10 Jouluaamun ju-
malanpalvelus. Laaksonen, Ni-
va-Vilkko, Chorus Marinus.
Su 27.12. klo 12 Messu. Vaulas, 
Anna-Maija Virtanen.
Pe 1.1. klo 12 Uudenvuodenpäi-
vän messu. Vilkkilä, Vaulas, Kirsi 
Honkanen-Punkari.
Ke 6.1. klo 12 Loppiaisen joululau-
lujen messu. Kaskinen, Nurminen, 
Filppula.

TAMMISALOSSA
Su 29.11. klo 16 Hoosiannakirkko 
kaikenikäisille. Kaskinen.
Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus. Lipunnosto  
klo 9.30. Helaseppä.
To 24.12. klo 17 Jouluaaton har-
taus. Kaskinen, Mannermaa.
Pe 25.12. klo 10 Jouluaamun mes-
su. Nurminen, Filppula.

Musiikkia 
ROIHUVUORESSA
Su 29.11. klo 18 Kamarikuoro 
Cantiamon 30-vuotiskonsertti. 
Kamarikuoro Cantiamo ja orkes-
teri johtajanaan Hannele Filppula, 
Katariina Kopsa, urut. Vapaa pääsy, 
kolehti diakonian joululahjoihin.
To 3.12. klo 18 Joulukonsertti seu-
rakuntasalissa. Itä-Helsingin Musiik-
kiopiston oppilaat. Klo 19 Joulun 
Sävel -konsertti kirkkosalissa. 
Kristiina Olanto, laulu, Seppo Sarén, 
piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
To 10.12. klo 18:30 Joulun sävelin 
-konsertti. Riittaliisa Hakulisen 
viulu- ja alttoviuluoppilaat Itä-Hel-

singin Musiikkiopistosta esittävät 
jouluisia kappaleita, Mike Peltola, 
piano. Vapaa pääsy.
Su 13.12. klo 18 Joulukonsertti. 
Laura Juvonen, sopraano ja An-
niina Rintakumpu, piano, Vantaan 
musiikkiopiston Lauriina- ja Mart-
tiina-kuorot johtajanaan Anniina 
Rintakumpu ja Viena Jurvelin. Va-
paa pääsy, ohjelma 3€.
To 17.12. klo 19 Joulukonsertti. 
Konevitsa-kvartetti: joululauluja 
Venäjältä, Ukrainasta, Englannista, 
Ranskasta, Saksasta ja Suomesta. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
To 24.12. klo 23 Jouluyön mu-
siikki. Nurminen, Filppula, laulu, 
lauluryhmä, Sirkka-Liisa Jussila-Gri-
pentrog, urut.

LAAJASALOSSA
Ke 16.12. klo 19 Joulukonsertti. 
Itä-Helsingin Musiikkiopiston pu-
hallinorkesterit.

Seurakunnan 
joulujuhlat 
KOKO PERHEELLE
Ti 8.12. klo 18 Laajasalossa Sibe-
liuksen syntymäpäivien merkeissä. 
Matka Sibeliuksen Ainolaan lapsen 
silmin. Mukana mm. Laajasalon kir-
kon iltapäiväkerholaiset ja Chorus 
Marinus. Joulukuvaelma. Joulupuk-
ki vierailee.
Ti 15.12. klo 18 Roihuvuoressa.

Itsenäisyys- 
päiväjuhla 
LAAJASALOSSA
su 6.12. klo 12 Itsenäisyyspäivän 
messu, Kaskinen, Laaksonen, Ni-
va-Vilkko. Miesyhtye. Juhlakahvit. 
klo 13.30 Itsenäisyysjuhla, juhla-
puhe Lions club Helsinki-Laajasalon 
presidentti Markku Tilli, musiikkioh-
jelmaa Kadettikuoro ja Niilo Ruot-
sala, piano. Järj. Laajasalo-Degerö 
Seura ja Roihuvuoren srk.

Piirien  
kevätkausi
ROIHUVUORESSA
Päiväkerhojen kevätkausi alkaa 
11.1. Meriläinen p. 09 2340 5703.
Muskariperhekerho perjantaisin 
klo 9.30 alkaen 15.1. Meriläinen p. 
09 2340 5703.

Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus 
maanantaisin 11.1 alkaen klo 16. 
Filppula p 09 2340 5717.
Kamarikuoro Cantiamo maanan-
taisin 11.1. alkaen klo 18.30. Filppu-
la p 09 2340 5717.
Lähetyspiiri parillisten viikkojen 
tiistaina klo 13 alkaen 26.1.

Alfa-kurssi, kristillisen uskon 
perusteita uusille tulijoille, keski-
viikkoisin 13.1. alkaen klo 18.30 
Ilmoittautuminen Nurminen p. 09 
2340 5736.

Rukouksen ja ylistyksen ilta pa-
rittomien viikkojen tiistaina klo 18 
alkaen 19.1.

LAAJASALOSSA
Päiväkerhojen kevätkausi alkaa 
11.1. Meriläinen p. 09 2340 5703 
Vauvaolkkari, avoin kerho esikois-
vauva-vanhemmille ja vauvoille, 
tiistaisin 12.1. alkaen klo 9.30. Meri-
läinen p. 09 2340 5703

Ylistyskuoron harjoitukset maa-
nantaisin klo 18.30 alkaen 11.1.
Laulunystävät -kuoron harjoituk-
set tiistaisin 12.1. alkaen klo 13. 
Niva-Vilkko p. 2340 5727.
Kirkkokuoro Chorus Marinuksen 
harjoitukset tiistaisin klo 18.30 alkaen 
12.1. Niva-Vilkko p. 09 2340 5727.
Variksen laulukoulu keskiviikkoi-
sin 13.1. alkaen klo 18. Heikki Varis, 
http://laulukoulu.ihmo.fi

Lähetyspiireistä tiedotamme 
myöhemmin.

Aamurukous keskiviikkoisin klo 
6.30–7.30.
Päivärukoushetki torstaisin klo 12.

Sanan ja rukouksen ilta sunnun-
taisin klo 18. 17.1., 21.2., 20.3. Sep-
po Juntunen, 8.5., 29.5.
Mukana Ylistyskuoro, joht. Arja 
Suorsa-Rannanmäki.

Lectio Divina -raamatturyhmä pa-
rillisina maanantaina klo 18 alkaen 
11.1. Arja Vaulas p. 09 2340 5756.
Naisten raamattupiiri parittomina 
viikkoina tiistaisin klo 18 alkaen 20.1.
Miesten raamattupiiri parillisina 
viikkoina tiistaisin klo 18 alkaen 12.1. 
Jukka Annala p. 050 620 22, Mikko 
Rautakorpi p. 045 656 7955.
Perheiden raamattupiiri parillisi-
na perjantaina klo 18 alkaen 15.1.

Kirjallisuuspiiri klo 18 keskiviik-
koisin 27.1. kirjana Victor Hugon 
Kurjat, 24.2., 23.3., 27.4. ja 25.5. 
Edellisellä kokoontumiskerralla 
päätetään seuraava kirja. Tieduste-
lut Leena Iivonen p. 044 565 8778.

Tammisalossa
Miesten raamattupiiri parittomi-
na viikkoina maanantaina klo 18 
alkaen 18.1.

Laajarannassa
Päiväkerhojen kevätkausi alkaa 
11.1. Meriläinen p. 09 2340 5703
Muskariperhekerho perjantaisin 
klo 10 alkaen 15.1. Meriläinen p. 09 
2340 5703.

Luova joukko parittomien viikko-
jen torstaisin klo 12 alkaen 21.1. 
Tiedustelut Iiro Pesonen p. 0400 
848 738.

Diakoniatyön 
vastaanotot 
Roihuvuoressa ajanvaraus  
paikan päällä tiistaisin klo 9–10 
ja puhelimitse klo 10–11  
p. 09 2340 5758. 
Joulutauko 16.12.2015–4.1.2016 

Laajasalossa maanantaisin  
klo 9–11, p. 09 2340 5768.
Joulutauko 15.12.2015–3.1.2016

Kahviot
Puurokahvila maanantaisin  
klo 10–11 Roihuvuoren kirkon  
aulassa. Puurokahvila kiinni  
8.12.–10.1.
Roihutupakahvio tiistaisin  
klo 12–14 Roihuvuoren kirkon au-
lassa, klo 12.30 rukoushetki kappe-
lissa. Kahvio kiinni 9.12.–11.1.
Laajasalon kirkon aulakahvio 
ma–pe 10–14.  
Kahvio kiinni 24.12.–7.1.

Hiljaisuuden 
päivä
LAAJARANNASSA
Jouluinen retriittipäivä la 
12.12. klo 10–18 Laajarannassa, 
Humalniementie 15.

Päivä sisältää rukoushetkiä, viri-
kepuheen ja ehtoollisenvieton. 
Mahdollisuus lyhyeen keskuste-
luun tai esirukoukseen ohjaajan 
kanssa, muuten päivässä sitoudu-
taan hiljaisuuteen. Ruokamaksu 
5 euroa. Mukana retriitinohjaajat 
Arja Vaulas ja Nanna Pohjalainen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
to 10.12. mennessä: pastori Arja 
Vaulas, arja.vaulas@evl.fi,  
p. 050 596 8858.

Kauneimmat joululaulut 
Ke 2.12. klo 13 Kauneimmat joululaulut Roihuvuoressa. Juvonen, 
Filppula.
Su 13.12. klo 15 Perheiden kauneimmat joululaulut Laajasalossa. 
Vaulas, trumpettiryhmä Itä-Helsingin Musiikkiopistosta. Klo 18 
Kauneimmat joululaulut Laajasalossa. Kaskinen. Chorus Marinus, 
miesyhtye ja kvartetti.
Ke 16.12. klo 18.30 Kauneimmat joululaulut Tammisalossa. 
Nurminen, Filppula.
Su 20.12. klo 16 Perheiden kauneimmat joululaulut Roihuvuoressa. 
Helaseppä, Filppula, Sonórus. Klo 18 Kauneimmat joululaulut 
Roihuvuoressa. Helaseppä, Filppula, Cantiamo.
Ti 22.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut bändin säestyksellä. 
Vilkkilä ja Houseband.

Joulun ajan myyjäiset 
ROIHUVUORESSA
La 28.11. klo 10–13 Adventtimyyjäiset. Roihuvuoren eläkkeensaajat ry.
La 12.12. klo 11–14 Joulumyyjäiset. Martat.

LAAJASALOSSA
La 28.11. klo 11–14 Adventtimyyjäiset. Hirvikeittoa, kahvio, arpoja, 
leivonnaisia, lasten ja aikuisten käsitöitä, lauluesityksiä, lapsille puu-
harata (ei maksua) ym. Järj. lähetyspiirit, lapsityö, kirkkokuoro Chorus 
Marinus ja kansainvälinen diakonia.
La 12.12. klo 10–14 Joulumyyjäiset. Partiolippukunta Meritähdet.
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Ilmoittaja, ota 
yhteyttä! 
Pirjo Teva 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Paras palvelu:

Asiakkaiden toivoma 
valikoima 

Nopea ja ystävällinen 
palvelu 

Tuotteita myös tilauksesta

Salaattibaari:

Kokoa oma salaattisi

Kauppias Teitä varten

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

Tiistaisin - Mustanmakkaran paraati 
7,99 € / kg 

Keskiviikkoisin - Kala-keskiviikko 

Torstaisin - Jokioisten hillomunkkeja 
4 kpl / 1 €

Joulun odotusta toivottaen, kauppiaanne Sasu Hamina & henkilökunta

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

sasu.hamina@k-market.com

Kotimaa Oy ilmoitusmarkkinointi toivottaa 
Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta 2016.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERIKOISHAMMASTEKNIKOT: Joutsjoki Sini, Koivistoinen Juri

• Hammasproteesien valmistus,
 korjaukset, pohjaukset ym.

• KOTIKÄYNNIT

• Ajanvaraus
 puh. 044 345 4347

Useita vastaanottoja pääkaupunkiseudulla
esim. Tilkankuja 6, 00300 Helsinki

Sidontaa, leikkokukat,
ruukkukasvit, lahjatavarat,
kukkavälitys ja lahjakortit

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

Ilossa ja surussa lähelläsi

Roihuvuoren Kukka
Lääketieteen tohtori, 
geriatrian erikoislääkäri

Minna Maria Raivio
Dr. Geri Oy

Terveystalo Kamppi, 
Kirkkonummi ja Lahti
ajanvaraus p.030 6000

www.geri.fi
www.terveystalo.com

Erityisosaamisena muistisairaudet,
ikääntyneiden psyykkiset oireet, 
monilääkitys, kuntoutus, 
omaishoitotilanteet

Ikäänny arvokkaasti asiantuntevissa käsissä

Mahdollisuus omaan, pysyvään erikoislääkäriin 
Läheiset ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle

Palvelemme ma - la 10 - 17 
Kauppakeskus MegaHertsi 

Linnanrakentajantie 2, 00810 Helsinki
09-787 878
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Vuorovesi

kuulumattomuus on vaikeinta työttömyydessä
Vuosi sitten joulukuussa roihuvuorelainen Riitta ”Ärrä” Koikkalainen irtisanottiin työstään kustannustoimittajana. Ensin tarmokkaalta  
naiselta meni jalat alta, sitten yöunet ja ruokahalu. Nyt elämä näyttää valoisammalta, vaikka unettomia öitä on vieläkin.

Entisen mainostoimiston tilois-
sa Annankadulla on modernia ja 
mustavalkoista. Se on Riitta Koik-
kalaisen väliaikainen työtila. Hän 
on saanut viiden kuukauden pestin 
julkaisutuottajana ja tekee etätöitä 
Jyväskylään.

– Olisin saanut Kuopiosta vuo-
den sijaisuuden, mutta esteek-
si nousi se, että asun Helsingissä. 
Työnantaja ei uskonut, että jättäisin 
kaiken täällä vuoden takia, Koikka-
lainen huokaa.

Kaksi työpaikkaa,  
kahdet yt-neuvottelut

Koikkalainen on kotoisin Heinäve-
deltä, Karhilan kylästä. Sieltä hän 
muutti Jyväskylän kautta Helsin-
kiin vuonna 2005 vakituisen työn 
perässä. Heti seuraavana vuonna 
alkoivat yt-neuvottelut. 

– Isku ei ollut kova, olin niin uu-
si. Yyteet hoidettiin inhimillisesti, 
ja työkaverit tukivat toisiaan.

Toisin meni seuraavassa työpai-
kassa, kirjankustantamossa.

– Kustannusjohtaja erotettiin 
yhtäkkiä ja pian lähti yksi markki-
noinnista. Juuri kun aloimme us-
koa, että selviämme tällä porukalla, 
kertoi uusi johtaja naama kalpeana, 
että yksi kustannustoimittaja irti-
sanottaisiin. 

Koikkalainen tiesi heti, että se 
olisi hän. Hän oli viimeisin kiinni-
tyksen saanut, eikä häntä suojan-
nut esimerkiksi työsuojeluvaltuu-
tetun asema.

– Taloudelliset ja tuotannolliset 
syyt ymmärrän, kollegojen käytös-
tä en. He alkoivat paria lukuun ot-
tamatta kartella minua, kun irtisa-
nomiseni oli virallista.

Koikkalaisen työsuhde jatkui 
vielä neljä kuukautta irtisanomi-
sen jälkeen. Loppuvaiheessa hän 
meni töihin vasta kun työkaverit 
olivat lähteneet.

– Ehkä he eivät tienneet, mi-
tä sanoa. Päälle helpotus siitä, et-
tä oma paikka ei mennyt ja toi-
saalta syyllisyys... Mutta kyllä si-
tä pitää hitto soikoon päivää sa-
noa, Koikkalainen pamauttaa kä-
det polviinsa.

Ihmiset haluavat hyvää
Silti nimenomaan ihmiset ovat 
kantaneet Koikkalaista vaikean 
ajan läpi. 

– Ihmiset, jotka tuntevat mi-
nut, ovat ottaneet vastaan suuren 
hätäni.  Ei ole ollut semmoista, et-
tä älä tule, älä kerro, Koikkalainen 
liikuttuu muistellessaan ihmisten 
kiltteyttä.

– Työvoimatoimistosta sain 
todella hyvää palvelua. Tuntui 
tärkeältä kuulla ulkopuoliselta, 
että vedä nyt henkeä. Pääsin työ-
kokeiluunkin nopeasti, se myös 
on auttanut, vaikkei siitä palkkaa 
saanut.

Huoli työllistymisestä lähes vii-
sikymppisenä on ollut suuri. Osaa-

va ja pätevä nainen on kuitenkin 
päässyt useisiin työhaastatteluihin. 
Vähimmillään hakijoita on ollut 80, 
enimmillään jopa kaksituhatta.

– Jos nyt ei tule mitään, koulut-
taudun jollekin toiselle alalle. Pys-

tyn olemaan tyytyväinen muussa-
kin kuin kirjahommissa mutta ha-
luan tehdä työtä, joka on tärkeää 
minulle ja muille.

Misku Välimäki

Liike kohti parempaa maailmaa
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Minun KirKKoni  ei ole raken-
nus. Minulle se on ensisijaisesti 
yhteisö. Se ei ole pelkästään se hy-
vin tuntemani, konkreettinen yh-
teisö, jossa vietän aamuhartaute-
ni Suomen Lähetysseuralla. Se ei 
myöskään rajoitu siihen vähem-
män konkreettiseen, suurimmaksi 
osaksi tuntemattomien kanssakul-
kijoitten yhteisöön, jonka keskel-
lä saatan hiljentyä vaikkapa Tuo-
mas-messussa.

Minun kirkkoni on näkymätön 
yhteisö, jonka useimpia jäseniä en 
ole koskaan tavannut, enkä koskaan 
tule tapaamaan. Monet sen jäsenet 
ovat eläneet ja kuolleet kauan en-
nen kuin olen syntynyt. Monet elä-
vät kaukaisissa maissa, joissa en tu-
le koskaan käymään. Minä en tun-
ne useimpia heistä, eivätkä he edes 
tiedä minun olevan olemassa. Silti 
yhteisö on todellinen.

Tämä näkymätön ja välillä hy-
vin näkyvä, aikoja ja rajoja ylittä-
vä kirkko muodostaa jatkumon, jo-
hon on levollista kuulua. Sen vuo-
sisatojen aikana kulttuuriin ja 
maisemaan piirtämät jäljet, kirkot 
ja katedraalit, kirjat ja laulut, tavat 
ja perinteet, puhuvat eri kulttuuri-
en ja vieraitten aikakausien takaa 
jostain samanlaisesta, joka yhdis-

tää. Ne kertovat tavoista käsitellä 
syyllisyyttä ja tuskaa, katumusta, 
rakkautta, iloa ja armoa. Ne puhu-
vat ihmisestä ja Jumalasta, etsimi-
sestä ja ilosanomasta.

Ajatus omia rajojamme suurem-
masta kirkosta on tavallaan kalpea 
heijastus ajatuksesta kaikkia rajoja 
suuremmasta Jumalasta. Minua se 
auttaa muistuttamaan paitsi oman 
kokemuspiirini ulkopuolisesta ih-
miskunnasta myös siitä, että meil-
lä on tässä maailmassa monenlaista 
tehtävää, emmekä ole jääneet tehtä-
vien kanssa yksin.

Minun kirkolleni on tärkeää 
liike kohti parempaa maailmaa, 
kohti Jumalan valtakunnan teke-
mistä näkyvämmäksi. Se on mat-
kaamista tiellä, jonka määrän-
päähän ei tässä maailmassa pääs-
tä, mutta jota pitkin meitä kutsu-
taan kulkemaan. Se on muistu-

VTT Timo R. Stewart asuu Laajasalossa 
ja työskentelee Suomen Lähetysseuran 
vaikuttamisyksikössä Myanmarin rau-
han ja sovinnon hankkeen projektipääl-
likkönä.

Minun kirkkoni on 
epätäydellinen, 
kompuroiva ja välillä 
melko rasittava.

Lempinimi Ärrä juontuu opis-
keluaikoihin. Nyt nimen voi täy-
sillä lunastaa takaisin, sillä van-
hassa työpaikassa juuri kukaan 
ei kutsunut Riittaa Ärräksi.
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tus Jeesuksen sanoista: ”Totises-
ti: kaiken, minkä te olette tehneet 
yhdelle näistä vähäisimmistä vel-
jistäni, sen te olette tehneet mi-
nulle.” (Matt. 25:40.)

Minun kirkkoni on epätäydel-
linen, kompuroiva ja välillä melko 
rasittava. Se tekee virheitä ja kul-
kee harhaan. Silti se on niin mo-
ninainen, että yhden kulman vä-
syessä toinen muistuttaa lähim-
mäisen rakastamisesta omalla 
esimerkillään. Muistutus voi tul-
la historian hämärästä, kaukai-
sesta maasta tai aivan naapurista, 
joskus yllättävältä taholta. Kirk-
koni äänen tunnistan siitä, että 
se kutsuu tekemään ihmisille kai-
ken sen, minkä toivoisimme hei-
dän tekevän meille.

Timo R. Stewart

Minun kirkkoni


