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 Tervehdys Sinulle!

Roihuvuoren seurakunta sijoittuu meren äärelle kaakkoiseen Hel-
sinkiin. Alueeseemme kuuluvat Roihuvuori, Tammisalo ja Marja-
niemi sekä Laajasalo, Santahamina, Vartiosaari ja Villinki.

Kirkkoja seurakunnallamme on  
* Roihuvuoressa, Tulisuontie 2 
* Tammisalossa, Väylänrinne 1 
* Laajasalossa, Reposalmentie 13 
Lisäksi käytössämme on Laajarannan pitsihuvila, Humalniementie 15.
Messua vietämme 
* sunnuntaisin Roihuvuoren kirkossa klo 10 
* sunnuntaisin Laajasalon kirkossa klo 12 
* keskiviikkoisin Roihuvuoren kirkossa klo 18 (lyhyt iltamessu) 
* Hiljaisuuden kirkko tiistaisin 10.9., 8.10. ja 5.11. klo 18  
Tammisalon kirkossa. Hiljaisuutta, Taizé-lauluja, ehtoollinen.
Jos olet järjestämässä häitä, hautajaisia, kastetta tai vaikka 
kodin siunaamista, ota yhteys seurakuntatoimistoon, p. 09 2340 
5700, roihuvuori@evl.fi. Toimisto palvelee ma, ti ja to klo 10–13 
ja ke klo 13–16 (pe suljettu). 
Meillä toimii useita ryhmiä, piirejä ja kerhoja eri-ikäisille. Tästä 
esitteestä näet aikuisille suunnatun tarjonnan syksylle 2019. Ryh-
mät ovat kaikille avoimia. Tule rohkeasti mukaan!
Lapsille ja perheille on omat esitteensä, samoin varhaisnuorille.
Nuorten toiminnasta saat parhaiten tietoa nuorten omilta sivuilta 
www.laajaranta.fi. 
Seurakuntamme julkaisee omaa Kiikari-lehteä, joka ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa. Se jaetaan kaikkiin alueemme talouksiin, joissa 
ei ole mainoskieltoa. Syksyn numerot ilmestyvät syyskauden alus-
sa 5.9. ja ensimmäisen adventin alla 28.11.
Ajankohtaisimmat tiedot löydät osoitteesta www.roihuvuoren-
seurakunta.fi. Voit myös seurata meitä Facebookissa ja Insta- 
gramissa.

Siunattua syksyä! 
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen ja  
Roihuvuoren seurakunnan työntekijät



Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 
Iiro Pesonen, iopesonen@
gmail.com, p. 0400 848 738.

Eläkeläisten kerho maanan-
taisin klo 13 Laajasalon kir-
kolla, alk. 16.9. Keskustelua 
erilaisista teemoista, hartaus ja 
kahvit. Kerhoa ohjaavat seura-
kunnan työntekijät ja vapaaeh-
toiset.

Tuolijumppa maanantaisin 
klo 14.30, alk. 9.9. Laajasalon 
kirkolla. 45 minuutin jumpassa 
vetreytetään erityisesti ylävar-
taloa fysioterapeutin ohjauk-
sessa. Jumpan järjestää Hel-
singin kaupunki.

Harrasteryhmät
Kutomakerho torstaisin  
klo 11 Roihuvuoren kirkon 
kerhosiivessä, alkaa syyskuun 
puolivälin paikkeilla. Mattojen 
kudontaa perinteisillä kangas-
puilla sekä pienkäsitöitä, kuten 
villasukkia ja lapasia. Myyjäiset 
pidetään kahdesti vuodessa.
Pitsinnyplääjät tiistaisin klo 16, 
alk. 17.9. Roihuvuoren kirkon 
kerhosiivessä. Aloittelijoille 
ja edistyneemmille, kukin voi 
nyplätä omien taitojensa mu-
kaan. Ohjausta saatavissa.

Puikot heilumaan joka toinen
maanantai klo 18, alk. 9.9. 
Laajasalon kirkolla. Käsityöryh-
mässä kudotaan usein johon-
kin täsmätarpeeseen, esimer-
kiksi vastasyntyneille sukkia, 
vanhuksille ponchoja tai villa-
sukkia diakonian avustuspaket-
teihin. Ryhmä on avoin uusille 
haasteille. Lankalahjoitukset 
ovat tervetulleita. Tiedustelut: 
Kaija Viima, 050 5897 181.

Kirjallisuuspiiri klo 18 keski-
viikkoisin 18.9., 16.10., 20.11., 
ja 11.12. Laajasalon kirkolla. 
Keskustelua maailmankir-
jallisuudesta. Kirjat valitaan 
kokoontumisissa. Tiedustelut: 
Leena Ilvonen, p. 044 5658 
778.

Luova joukko joka toinen  
torstai klo 12 Laajarannassa,  
alk. 12.9. Vesiväri- ja akvarel-
limaalausta sekä aloittelijoille 
että edistyneemmille.  



Raamattupiirit
Raamattupiireissä tutkitaan 
yhdessä raamatuntekstejä ja 
keskustellaan niistä. Rukous-
ta ja yhdessäoloa.

Lectio Divina joka toinen 
maanantai klo 18 Laajasalon 
kirkolla, alk. 16.9. Raamatun 
lukeminen, hiljaisuus ja lyhyt 
jakaminen vuorottelevat.

Miesten raamattupiiri  
joka toinen maanantai klo 18  
Tammisalon kirkolla, alk. 23.9.

Miesten raamattupiiri  
joka toinen tiistai klo 18  
Laajasalon kirkolla, alk. 17.9.

Naisten raamattupiiri  
joka toinen keskiviikko klo 18  
Laajasalon kirkolla, alk. 11.9.

Naiset Raamatun äärellä 
joka toinen keskiviikko klo 16  
Roihuvuoren kirkolla, alk. 11.9. 
Aiheena Apostolien teot.

Evästä elämään joka toinen 
torstai klo 18 Roihuvuoren 
kirkolla, alk. 19.9. Keskuste-
lua raamatunteksteistä luot-
tamuksellisessa ja erilaisia 
näkemyksiä kunnioittavassa 
hengessä. Ryhmän jäseniä 
tuetaan ja rohkaistaan yksi-
löllisissä elämäntilanteissa. 
Ilmoittautuminen: Lauri Kop-
ponen, p. 045 6781357.

Eläkeläisten raamattupiiri 
perjantaisin klo 14 Laajasalon 
kirkolla, alk. 13.9.

Perheiden raamattupiiri  
joka toinen perjantai klo 18  
Laajasalon kirkolla, alk. 13.9.

Sanaa ja rukousta
Vesper maanantaisin klo 19.30 
Roihuvuoren kirkolla 16.9., 
14.10. ja 11.11. Musiikillinen 
iltahartaus koostuu psalmeista, 
hymneistä ja Raamatun luku-
kappaleista yhdessä laulaen.
Aamurukous keskiviikkoisin, 
alk. 4.9. klo 6.30–7.30 Laaja- 
salon kirkolla. Hartauskirjan 
lukemista ja keskustelua teks-
tistä. Rukoilua esirukouspyyn-
töjen sekä henkilökohtaisten 
ja ajankohtaisten asioiden 
puolesta. Aamurukous jäsentyy 
kevyen kaavan kautta.
Sanan ja rukouksen ilta  
Laajasalon kirkossa klo 18
su 15.9. Jaakko Pirttiaho,  
Kansan Raamattuseura. 
su 13.10. Tuula Faye 
su 24.11. Marjut ja Hannu  
Saarilahti
Ylistystä, rukousta ja esiru-
kouspalvelua. Ylistyskuoro.
Rukous- ja ylistysilta  
joka toinen tiistai klo 18  
Roihuvuoren kirkolla, alk. 10.9.



Lähetyspiirit
Alustus ja keskustelua ajankohtaisista lähetys-
teemoista kahvikupin äärellä. Kaksi kertaa vuo-
dessa pidetään myyjäiset lähetystyön hyväksi 
ja Laajasalossa on toisinaan lähetyspyhä ja 

lounas lähetystyön tukemiseksi.
Lähetyksen iltapäivä joka toinen tiistai klo 12 

Roihuvuoren kirkolla, alk. 3.9. 
Tukee Suomen Lähetysseuran työtä.
Suomen Lähetysseuran lähetyspiiri  

klo 13 keskiviikkoisin Laajasalon kirkolla 
18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 20.11., 11.12.
Radiolähetyspiiri klo 13 keskiviikkoisin  

Laajasalon kirkolla 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.  
Tukee Intian radiolähetystyötä medialähetys- 

järjestö Sanansaattajien kautta.



Kuorot ja laulukoulu
Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus maanantaisin klo 16, alk. 2.9. 
Roihuvuoren kirkossa. Välipalaa klo 15.45. Laulamisesta innos-
tuneille tytöille ja pojille. Nuorimmat 6-vuotiaita, yläikärajaa ei ole. 
14-vuotiaat siirtyvät periodiluonteiseen nuorten ryhmään, joka 
harjoittelee osin myös nuorempien kanssa. Ohjelmisto hengellis-
tä lasten ja nuorten musiikkia. Joht. Hannele Filppula.

UUTTA! Vielä nimeämätön nuorten kuoro maanantaisin klo 18 
Laajarannassa, alk 26.8. Rippikouluikäisille ja sitä vanhemmille 
nuorille. Tutustumme mustasta gospelista virsiin ja modernim-
paan hengelliseen musiikkiin. Olit sitten vasta-alkaja tai kokenut 
kuorolaulaja, tule seuraamaan harjoituksia tai ota yhteyttä johta-
jaan, tuuli.malve@gmail.com. Lisätietoa: www.laajaranta.fi

Kamarikuoro Cantiamo maanantaisin klo 18.30, alk. 2.9.  
Roihuvuoren kirkossa. Aloituspäivänä otetaan mukaan uusia 
laulajia klo 18 lähtien. Kuorossa on n. 50 eri-ikäistä laulajaa, osa 
kokeneita konkareita, osa aloittelijoita. Ohjelmistoon kuuluu suu-
rempi teos, kuten Requiem, messu tai kantaatti, sekä runsaasti 
yksittäisiä, lähinnä hengellisiä lauluja. Joht. Hannele Filppula.

Ylistyskuoro maanantaisin klo 18.30, alk. 2.9. Laajasalon  
kirkolla, ryhmätyöhuone 1. Naiskuoro esiintyy Sanan ja rukouk-
sen illoissa. Joht. Arja Suorsa-Rannanmäki.

Eläkeläiskuoro Laulunystävät tiistaisin klo 13, alk. 3.9. Laaja- 
salon kirkossa. Kuoro esiintyy messuissa ja erilaisissa tilaisuuk-
sissa esim. palvelutaloissa. Ohjelmistossa on yksi- ja kaksiäänisiä 
hengellisiä lauluja sekä kansanlauluja. Joht. Päivi Niva-Vilkko.

Kirkkokuoro Chorus Marinus tiistaisin klo 18.30, alk. 3.9. Laaja-
salon kirkossa. Neliäänisen sekakuoron ohjelmisto koostuu klas-
sisesta musiikista gospeliin sekä haastavammasta ohjelmistosta. 
Kuoro esiintyy seurakunnan tilaisuuksissa sekakuorona, "Miesyh-
tyeenä", kvartettina tai naiskuorona. Joht. Päivi Niva-Vilkko.

Variksen laulukoulu maanantaisin klo 18 Laajasalon kirkossa, 
alk. 2.9. Alkanut syksyllä 2015. Uusilta oppilailta toivotaan pohjaa 
relatiiviseen solmisaatioon ja/tai kykyä itseopiskeluun. Maksuton. 
Opettajana dir. mus. Heikki Varis. Ks. www.lauluvaris.fi

 



Apua ja tukea
Jos kaipaat luottamuksellista keskustelua asioistasi, voit ottaa 
yhteyttä diakoniatyöntekijään. Seurakunnan palvelutyö, diakonia, 
on kokonaisvaltaista auttamista, henkistä, hengellistä ja aineellis-
ta. Apu on maksutonta ja tarkoitettu kaikille seurakunnan alueella 
asuville. Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon saadaksesi apua.

Puhelinajanvaraus
Laajasalon alue: maanantaisin klo 10–11, p. 09 2340 5768. 
Laajasalon lisäksi alueeseen kuuluu Santahamina, Vartiosaari ja 
Villinki.
Roihuvuoren alue: tiistaisin klo 10–11, p. 09 2340 5758.  
Roihuvuoren lisäksi alueeseen kuuluu Tammisalo ja Marjaniemi.

Puurokahvila maanantaisin klo 10–11 Roihuvuoren kirkolla.  
Aloita viikkosi yhteisellä, maksuttomalla aamupalalla. Alussa lyhyt 
hartaus. 
Soppakirkko keskiviikkoisin klo 13 kerran kuukaudessa 25.9., 
30.10. ja 27.11. Roihuvuoren kirkolla. Kirkkohetki ja mahdollisuus 
käydä ehtoollisella. Maksuton soppalounas ja kahvit. 
Sururyhmä on vertaistukiryhmä läheisensä menettäneille.
Syksyn ryhmä kokoontuu Roihuvuoren kirkolla klo 13–14.30 
torstaisin 12.9., 26.9., 10.10., 24.10. ja 7.11.Ohjaajina diakonia-
työntekijät Kaisa Moilanen ja Hannele Juvonen. lmoittautumiset 
ja tiedustelut: kaisa.moilanen@evl.fi, p. 09 2340 5748.
Ole hyvä -palvelu tarjoaa maksutonta keikka-apua ikäihmisille. 
Jos tarvitset apua ostoksille, saattajaa lääkäriin tai vaikka juttu-
seuraa, soita p. 050 505 8599 (arkisin). Toimimme Herttoniemes-
sä, Roihuvuoressa ja Laajasalossa. Ole hyvä on Roihuvuoren 
seurakunnan, SPR:n ja Rudolfin palvelukeskuksen hanke.
Pilke-ryhmä torstaisin klo 9.30–11.30 Roihuvuoren monipuo-
lisessa palvelukeskuksessa. Vertaisryhmä noin 60-vuotiaille 
päihteitä käyttäville/käyttäneille. Ryhmä tarjoaa sisältöä arkeen, 
kaveruutta, toimintaa ja osallisuuden kokemuksia. Sisältö suun-
nitellaan yhdessä. Ryhmässä kävijä rohkaistuu liikkumaan kodin 
ulkopuolella ja yksinäisyys lieventyy. Ilmoittautumiset ja tiedus-
telut: diakoniatyöntekijä Hannele Juvonen, p. 09 2340 5718, tai 
sosiaaliohjaaja Anniina Talanen, p. 09 310 45125. 



Tulossa

UUTTA!  
Iltaruoka 

ke 11.9., 9.10. ja 13.11. klo 17–18  
Roihuvuoren kirkolla 

Kotiruokaa 2 €/aikuinen, lapset 7–17 v. 1 €

*****
TT Eero Junkkaalan raamattuillat 

”Onko järkevää uskoa Jumalaan?” 
Laajasalon kirkolla

to 24.10. klo 18 
Voiko Jumalan olemassaolon todistaa? 

Mikä uskonto on oikea? 
Mukana Kari Laaksonen

to 31.10. klo 18 
Ovatko tiede ja usko ristiriidassa? 

Mukana Arja Vaulas.
Mahdollisuus keskustelulle ja kysymyksille.

*****
Hiljaisuuden päivä  
la 12.10. klo 11–18 
Tammisalon kirkolla

Retriittipäivä sisältää kehollisen rukouksen harjoitteita. 
Ne ovat lempeitä ja hoitavia liikkeitä, joissa oleellista on 
oman sisäisen tilan kuuntelu raamatuntekstien, laulun-

sanojen ja rukousten äärellä. Helpot harjoitteet  
sopivat kaikille. 

Päivässä sitoudutaan hiljaisuuteen. Mahdollisuus  
lyhyeen keskusteluun ohjaajien kanssa.

Ruokamaksu 10 €.
Mukana retriitinohjaajat Arja Vaulas ja Jaana Kangas.

Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot: 
arja.vaulas@evl.fi, p. 050 596 8858


