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Kiikari on alueen ihmisten oma lehti
Vuoden ensimmäinen Kiikari on seurakuntalehtemme juhlanume-
ro. Jo kymmenen vuoden ajan Kiikari on kertonut uskosta ja elä-
mästä paikallisten ihmisten suulla. Toiveena oli, että oma lehti 
auttaisi seurakunnan sanoman viestittämisessä alueellamme.

Roihuvuoren seurakunta on Helsingin seurakuntayhtymäs-
sä alueellisesti toiseksi laajin ja jäsenmäärältäänkin se 

lukeutuu viiden suurimman seurakunnan joukkoon. 
Niinpä seurakunnan viestinnälliset haasteet ovat 
mittavat, tarkastellaanpa niitä sitten tiedottamisen, 
sanoman välittämisen, vuoropuhelun, seurakun-
taidentiteetin rakentamisen tai jäsenyyden vah-
vistamisen kannalta. Kruunuvuorenrannan ra-
kentamisesta johtuvan voimakkaan väestön-
kasvun myötä viestinnän tarpeet ovat edel-
leen kasvaneet. Myös Roihuvuoreen ja Laaja-
salon keskustan alueelle muuttaa paljon uu-
sia asukkaita. Seurakuntamme on viime ai-
koina pyrkinyt aktiivisesti luomaan yhteyksiä 
alueellemme muuttaneisiin. Uusille asukkail-
le jaettavassa tervetuliaiskassissa on muka-
na muun muassa paikallisen kauppiaan lah-
joittama leipä, alueen toimijoiden esitteitä 
sekä Kiikari-lehti.

Eri puolilla Suomea tehdyt lukijatutkimukset osoittavat, että seura-
kuntalehdet tavoittavat paikkakunnan väestön varsin kattavasti ja nii-
tä lukevat myös ne, jotka eivät muuten osallistu seurakunnan toimin-
taan. Paikallisuus on seurakuntalehden suuri valtti. Myös Kiikaria toi-
mitetaan paikallisesti, sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten voi-
min. Lehden nimi on seurakuntalaisen keksimä, nimikilpailun satoa.

Ensimmäisen Kiikari-lehden ilmestyessä mikään toinen seurakunnan 
käyttämä viestintäväline ei saavuttanut yhtä kattavasti seurakunnan 
alueen talouksia kuin koteihin jaettava lehti. Tarvitsimme kaikkia Hel-
singin seurakuntia palvelevan Kirkko ja Kaupunki -lehden ohelle pai-
kallisen viestimen, joka pitäisi esillä oman alueemme asioita. Halu-
simme myös tavoittaa niitä alueemme ihmisiä, jotka eivät vielä - tai 
enää - kuulu kirkkoon.

Kiitos kaikille Kiikarin lukijoille, tekijöille ja teille, jotka olette siinä 
kertoneet oman tarinanne. Kiikarin tehtävänä on edelleen kertoa 
alueen ihmisistä ja uskon salaisuudesta.

Hyvää paastonaikaa ja pääsiäistä.

Timo Pekka Kaskinen
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Hiljaa

Suojaa mua siivilläsi.
Sulje mut käteesi valtavaan.
Meri pauhaa, myrsky raivoaa. 
Ylle sen mä kanssas nousta saan.
Olet Herra yllä tulvien, 
tiedän nyt sen, oon hiljaa vaan.

Turvaudun vain Kristukseen.
Rauhan saan, kun tunnen voimansa.
Meri pauhaa, myrsky raivoaa. 
Ylle sen mä kanssas nousta saan.
Olet Herra yllä tulvien,
tiedän nyt sen, oon hiljaa vaan.

Reuben Morgan, 
suom. Juha Antturi
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Diakoniatyöntekijä Han-
nele Juvosen mukaan 
ihmiset ovat löytäneet 
seurakunnan tarjoa-

man avun.
- Kynnys hakeutua diakoniavas-

taanotolle on madaltunut, sanoo 
juuri eläköitynyt Juvonen. 

Diakonia eli kristillinen autta-
mistoiminta tai palvelu on keskeinen 
osa seurakunnan toimintaa. 

- Diakoniatyöntekijän luokse 
tulijat voivat saada keskusteluapua, 
tukea jaksamiseen ja taloudellista 
neuvontaa. Yhdessä etsitään mistä 
voi saada apua. Myös työikäisille ja 
perheille on monenlaista apua ja tu-
kea, Hannele Juvonen kuvaa. 

Hannelen mielestä on tärkeää, 
että seurakuntaan on helppo tulla 
omana itsenään. 

- Tavoitteena on, että tämä voisi 
olla matalan kynnyksen paikka.

Roihuvuoressa on  
aktiivista väkeä
Roihuvuori lähialueineen on tuttua 
seutua Hannele Juvoselle. Hän jäi 
helmikuun lopussa eläkkeelle ol-
tuaan lähes 34 vuotta työssä Roihu-
vuoren kirkolla, ja kotikin oli kauan 
Roihuvuoressa. 

- Roihuvuori on pikkuinen kylä, 
täällä on ollut helppo tutustua ihmi-
siin, Hannele kertoo. 

- Tämä on yhteisöllinen paikka, 
paljon tapahtumia ja niissä runsaas-
ti ihmisiä mukana. Erilaisiin dia-
koniatyöntekijöiden järjestämiin 
toimintoihin tai tapahtumiin on 
löytynyt mukavasti vapaaehtoisia - 
Lionseja, Marttoja ja monia muita, 
Hannele sanoo kiitollisena.

Diakoniatyöntekijät ovat perin-
teisesti kohdanneet paljon myös 
vanhuksia työssään. Roihuvuoren se-
niorikeskus kirkon vieressä on tärkeä 
yhteistyötaho, siellä on käyty pitä-
mässä hartauksia ja diakoniatyön-
tekijät ovat voineet ohjata ihmisiä 
seniorikeskuksen erilaisiin ryhmiin. 

Myös Tammisalossa sijaitsevan On-
nitalon kanssa on säännöllinen yh-
teys. 

Taloudelliset huolet kuuluvat 
diakonian vastaanotolla. 

- Nykyään ihmisillä on paljon 
pätkätöitä, se tuo epävarmuutta 
taloudelliseen tilanteeseen. Helsin-
gissä on kalliit vuokrat ja alhaiset 
palkat suhteessa kuluihin. Kelalta 

voi hakea etuuksia, mutta paperei-
den täyttäminen saattaa tuntua liian 
työläältä. Tässä diakoniatyöntekijä 
voi olla avuksi, Hannele muistuttaa. 

Perheet ovat tiukilla

Hannele Juvonen on työssään koh-
dannut monen ikäisiä. Nuorena dia-
konissana hän piti pitkään perheker-

hoa, myöhemmin ne siir-
tyivät lastenohjaajien vas-
tuulle. 1990-luvun laman 
aikana hän kuuli koulul-
ta, että maanantaisin ku-
lui ruokaa paljon enem-
män kuin muina päivinä. 
Joillain lapsilla oli nälkä 
viikonloppuisin. Niinpä 
Hannele Juvonen aloitti 
kouluikäisille sunnuntai-
sin kaakaoklubin: tarjol-
la oli kaakaota, mehua, 
leipiä, leikkejä, pelejä ja 
pieni hartaus. Jotkut lap-
sista pyysivät leipää myös 
mukaan että saisivat illal-
lakin syödä jotain. 

Kaakaoklubi jatkuu 
edelleen, nyt nuoriso-
työnohjaajat Marko 
Anttila ja Saila Lavonen 
pitävät sitä keskiviikkoi-
sin. Nykyään pääpaino 
on yhdessäolossa, peleissä 
ja leikeissä. Toki vieläkin 
on tarjolla kaakaota ja 
voileipiä.

Perheitten asiat ovat 
tulleet voimakkaammin 
esille diakoniatyössä vuo-

sien myötä.
Joillain on taloudellisesti tiuk-

kaa, toisilla ongelmia jaksamisessa 
tai ihmissuhteissa. 

- Yksinhuoltajien määrä on li-
sääntynyt, useimmiten he ovat nai-
sia ja matalapalkka-aloilla. Nykyään 
on paljon myös uusperheitä. Heillä 
on omat haasteensa, miten sovittaa 
yhteen omat ja yhteiset lapset ja kun-
kin omat toiveet. Toisaalta on niitä-
kin ihmisiä, joilla on hirveästi työtä, 
silloin haasteena on sovittaa yhteen 
työ ja perhe. 

Hannele Juvosen mukaan ihmi-
set uskaltautuvat aiempaa enemmän 
hakemaan itselleen tukea arjen pyö-
ritykseen. 

- On hyvä, että enää ei ajatella, 
että on jotenkin huono, jos hakee 
apua. Ihmiset ymmärtävät, että 
esimerkiksi lastensuojelun perhe-
työntekijältä voi saada apua arjen 
keskelle.

Yhteisvastuukeräys tukee 
vanhemmuutta
Seurakunnan kevätkauteen kuuluu 
aina Yhteisvastuukeräys, koko kirkon 
yhteinen keräys heikommassa ase-
massa olevien hyväksi. Tänä vuon-
na keräyksen teemana on vanhem-
muuden tukeminen. Roihuvuoren 
seurakunnassakin on monenlaista 
tukea perheille. 

- Pyrimme tukemaan ihmisten 
jaksamista. Diakonian vastaanotolla 
on monesti käyty läpi parisuhdeon-
gelmia. Joskus olen vinkannut lap-
sen tai murrosikäisen vanhemmalle 

- On hyvä, että enää ei ajatella, että on jotenkin huono, jos hakee  apua, Hannele Juvonen toteaa.

M
arko Anttila

mahdollisuudesta keskustella nuo-
risotyönohjaajan kanssa. 

Diakoniatyöntekijät myös kerto-
vat vanhemmille, mitä seurakunnas-
sa tapahtuu, sillä silloin heidän on 
helpompi hakeutua mukaan. 

- Joskus eri ikäisiä tulee mukavas-
ti samoihin tilanteisiin: muskarista 
tulee väkeä mukaan vanhemman 
väen suosimaan puurokahvilaan, ja 
uusi toimintamuoto iltaruoka on 
koonnut kaikenikäisiä yhteen ruo-
kailemaan, Hannele iloitsee.

Diakoniatyössä vanhemmuuden 
tukemista voi olla pieni taloudelli-
nen avustaminen tai se, että diako-
niatyöntekijä ohjaa hakemaan apua 
Kelasta tai kaupungin eri tahoilta. 
Joulun aikaan seurakunta on saanut 
välittää lapsiperheille Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton ja muiden 
tahojen lahjoittamia lahjakortteja. 
Konfirmaatiomessuissa kerätään 
myös kolehti siihen, että lapset ja 
nuoret voisivat tarvittaessa saada 

avustusta tai vapautuksen leiri- ja 
retkimaksuista. 

Keskusteluilla on suuri 
merkitys
Hannele Juvonen on miettinyt pal-
jon ihmisten tukiverkkoja. 

- Helsinkiin muuttaa paljon ih-
misiä muualta opiskelun ja työn pe-
rässä. Perheitten tukiverkot voivat 
olla heikot, jos esimerkiksi isovan-
hemmat asuvat kaukana. Maahan-
muuttajilla on vielä pienemmät tu-
kiverkot, Hannele pohtii.

Pitkää työjaksoaan Hannele kat-
soo kiitollisena. 

- Olen halunnut tehdä ruohon-
juuritason työtä ja luoda ihmisten 
elämään toivon näkökulmaa, vaik-
ka olisi synkkiä aikoja - ettei kukaan 
menettäisi toivoaan. Tärkeitä ovat 
olleet monet kahdenkeskiset sielun-
hoidolliset keskustelut. Olen tarjon-
nut myös yhteistä rukousmahdolli-
suutta, jos on ollut tunne, että hen-
kilö voisi haluta rukousapua. Mutta 
en ole tuputtanut. 

Eläkepäivien koittaessa Hannele 
Juvosella on vihdoin enemmän aikaa 
isoäidin tärkeään tehtävään, oman 
lähiperheensä tukemiseen. Kaksi 
pientä lastenlasta asuu Ruotsissa, 
mutta Hannele ja hänen miehensä 
Mauno pitävät heihin tiiviisti yh-
teyttä. 

- Tekniikka auttaa, me puhum-
me WhatsApp-puheluita ja sitä 
kautta voin lukea iltasatuakin”, 
Hannele nauraa. 

Anja Nurminen

Diakoniatyöntekijä Hannele Juvonen:
Olen halunnut välittää toivon näkökulmaa

Roihuvuori on  
pikkuinen kylä, 
täällä on ollut  
helppo tutustua  
ihmisiin.”
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Terttu Huikon (vas.) mielestä on kätevää, että hän voi tulla lapsenlapsensa 
Adalmiinan kanssa suoraan iltaruokailuun, kun on hakenut tytön päiväkodista.

Laajasalon kirkolla on aloi-
tettu viikoittaiset ilta-
ruokailut. Torstai-iltapäi-
visin kirkon aulassa kuuluu 

iloinen puheensorina, astioiden kili-
nä ja lasten leikkien ääni, kun väkeä 
kokoontuu yhteiseen ruokailuun.

Viisivuotias Adalmiina Salmi-
nen ja ”Terttu-mummi” eli Tert-
tu Huikko ovat käyneet jo useasti 
iltaruoalla. 

- Tämä on todella hyvä asia. 
Haen Adalmiinan päiväkodista ja 

tulen hänen kanssaan torstaisin suo-
raan tänne syömään.

Myös Adalmiinan mielestä ilta-
ruokailu on kiva asia. Hän on jo eh-
tinyt taiteilla omia piirroksia ruokai-
lun jälkeen lasten pöydässä. 

- On kiva, että lapset tapaavat 
täällä omia kavereitaan, joihin ovat 
tutustuneet esimerkiksi päiväkodis-
sa tai kerhoissa, ja että eri-ikäiset ih-
miset voivat kohdata toisiaan, Terttu 
kiittelee.

Jonna Salomaa ja Viljo Lehti-

Diakonia – apua ja tukea

Elina Vaittinen

Iltaruokailuissa eri-ikäiset kohtaavat toisiaan

Roihuvuoren ja 
Laajasalon Iltaruoka on 
toistaiseksi keskeytet-

ty koronavirusepidemian 
vuoksi.

nen ovat tulleet iltaruokailuun tyt-
tärensä Aavan kanssa. He asuvat ai-
van kirkon lähellä, joten ruokailuun 
on kätevä tulla.

- Tämä auttaa meitä! Yhtenä ilta-
na säästyy ruoanlaitolta. Tulemme 
suoraan lapsen eskarista, Jonna Sa-
lomaa kertoo. 

- On tosi hienoa, että tänne voi 
kokoontua syömään yhdessä, Viljo 
Lehtinen kiittelee. 

- Tämä Laajasalo on tällainen 
kyläyhteisö, ja on kiva täällä ruokai-

lussakin tutustua uusiin ihmisiin ja 
tavata tuttuja. Se lisää yhteisöllisyyt-
tä, Jonna Salomaa toteaa. 

Lehtinen ja Salomaa pitävät hie-
nona juttuna, että iltaruokailujen 
tuotto menee Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Samalla kun saa itse yhtei-
sen ruokailun kautta apua lapsiper-
hearkeen, voi myös tukea vanhem-
muutta keräyksen kautta. 

Elina Vaittinen

Jonna Salomaan, Viljo Lehtisen ja Aava-tyttären mielestä iltaruokailussa on kiva tavata tuttuja ja tutustua uusiin 
alueen ihmisiin.

K-Supermarket Saaren kauppias Teppo Ojalan 
(vas.) mukaan asiakkaat pyysivät keräystä Laajasa-
loon kuultuaan Herttoniemen keräyksestä. - Minua 
innostaa se, miten ihmiset haluavat auttaa toisiaan. 
Laajasalo on aika yhteisöllinen alue. Keskellä osalli-
suuspäällikkö Henrik Linnavirta Kukunorista ja dia-
koniatyöntekijä Saara Menezes.

Asiakkaat halusivat Naapurikassikeräyksen Laajasaloon
Naapurikassikeräys on superhelppo tapa auttaa omalla alueella asuvia ihmisiä, joi-
den rahat eivät riitä ruokaan. Näin se toimii: Osta jokin säilyvä ruokatavara tai hygie-
niatuote – ja laita se kaupan aulassa olevaan keräyskärryyn. Seurakunnan diakonia-
työntekijät jakavat tavarat suoraan alueen vähävaraisille. 

Helmikuussa kokeiltiin Saaren kauppakeskuksessa ensimmäistä naapurikassikeräystä.

Diakoniatyöntekijä Kristiina Selin Roihuvuoren seurakunnasta oli aivan ällikällä lyö-
ty, sillä ihmiset toivat kärryihin jopa puoli kassillista ruokaa. 

Päivi Tiger osti kauppareissullaan sikanautasäilykettä, hernekeittopurkin, chilito-
maattimurskaa, kilon spagettia, hammastahnaa ja pari hammasharjaa ja vei ne 
Naapurikassikeräyksen kärryihin.  

- Mä ajattelen tämmöisiä järkeviä, että siitä saa koko aterian. Me ollaan eläkkeellä 
eikä enää paljon syödä. Kyllä täälläkin on varmaan avuntarvitsijoita. 

Monille on yllätys, että lähellä asuu ihmisiä, joiden rahat eivät tahdo riittää ruokaan.  

Syitä on monenlaisia. Voi sairastua äkillisesti, menettää työpaikan, joutua maksa-
maan korkeaa vuokraa, yrittää elättää perhettä yhden ihmisen palkalla – kuka tahan-
sa saattaa yhtäkkiä joutua tilanteeseen, jossa ruokakaappi ammottaa tyhjyyttään.

Tällaisille ihmisille kun vie toisten lahjoittamaa ruokaa, niin se todella koskettaa, tie-
tävät seurakunnan diakoniatyöntekijät Saara Menezes ja Kristiina Selin.  

Naapurikassikeräyksen ideoi alun perin Finfami, joka pyysi diakoniatyöntekijöitä yh-
teistyökumppaneiksi. Keräys on lähtenyt hyvin liikkeelle Herttoniemen K-Supermarket 
Hertassa. Siellä mukana on myös vapaaehtoisia auttamassa tavaroiden vastaanotta-
misessa ja jakelussa.

Seuraavat keräykset:
K-Supermarket Saari, Laajasalo: to 19.3. ja to 14.5. klo 16-19 
K-Supermarket Hertta, Herttoniemi: 15.4. ja 13.5. klo 16-19 

– Outi Jaakkola

Tiesitkö? Seurakunnan diakoniatyölle 
voi tehdä lahjoituksia. Vastaan otetaan 
myös säilyviä ja helposti varastoitavia 

tuotteita, esimerkiksi lemmikkien ruokaa.

Outi Jaakkola
Elina Vaittinen
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Moni saattaa luulla, että 
kirkollinen vihkimi-
nen tarkoittaa aina 
suuria prinsessahäitä. 

Vihkimisestä tekee kirkollisen se, 
että vihkijänä on pappi, joka toimit-
taa vihkimisen kirkollisten toimitus-
ten käsikirjan mukaan. Puitteet vih-
kimiselle voivat olla millaiset vain. 

Ennen vihkimistä avioliiton es-
teiden tutkinta pitää olla tehtynä. 
Esteiden tutkinta on voimassa neljä 
kuukautta, ja aikaisintaan voidaan 
vihkiä viikon kulutta esteiden tut-
kinnasta. 

Paikalla on oltava kaksi vihkimi-
sen todistajaa. Edellytyksenä kirkol-
liselle vihkimiselle on, että vihittä-
vät ovat rippikoulun käyneitä kirkon 
jäseniä. Heidät voidaan vihkiä kir-
kollisesti, vaikka toinen ei olisikaan 
kirkon jäsen, jos hän kuitenkin on 
jonkin muun kristillisen kirkon tai 
uskontokunnan jäsen. 

Muussa tapauksessa on vihkimi-
nen toimitettava maistraatissa tai 

Sarjakuva

Tuula H
akkarainen

Euron päivä kokosi ennätyspotin 
yhteisvastuulle  

Yhteisvastuukeräyksen tuotto ohjataan tänä vuonna van-
hemmuuden tukemiseen Suomessa ja maailman kriisialueilla. 
Laajasalon kirkolla 
järjestetty koko 
perheen yhteis-
vastuutapahtuma 
Euron päivä tuotti 
helmikuussa his-
toriansa toiseksi 
suurimman potin 
Yhteisvastuukerä-
ykselle. 

Tapahtuma tuotti 
kaikkiaan 
7 520,90 €.  

Prinsessahäät vai pikkuhäät?
käräjäoikeudessa. Kirkollinen avio-
liiton siunaaminen voidaan järjestää 
maistraatissa tapahtuneen vihkimi-
sen jälkeen. 

10 vinkkiä mahdollisista 
hääpaikoista: 
1.  kirkossa 
2.  kotona, vaikkapa olohuo-

neessa 
3.  puutarhassa 
4.  meren rannalla 
5.  juhlapaikalla 
6.  erämaakämpällä 
7.  purjeveneessä 
8.  kesämökillä 
9.  ulkomailla 
10.  laivalla 
jne….. 

Jos vihkiminen tapahtuu muualla 
kuin Suomessa, on etukäteen var-
mistettava, onko vihkipapiksi toi-
votulla papilla vihkimisoikeus ul-
komailla. 

Arja Vaulas

Tunnistatko hääkakussa olevan rakennuksen? Tämä kakku nautittiin Laajarannassa Pia ja Juha Virtasen häissä 
13.8.1983. Idean sai arkkitehdiksi valmistunut sulhanen, joka toimitti talon piirustukset kondiittorille. Laajarannan 
huvila pihapiireineen onkin yksi hyvä vihje tunnelmallisen hääjuhlan paikaksi. 

Eeva Silvennoisen muistolle
Roihuvuoren seurakunnan pitkäaikainen vapaaehtoistyöntekijä Eeva 
tSilvennoinen kuoli 5.3. 2020 Helsingissä. Eeva oli syntynyt vuon-
na 1932. Hän muutti Marjaniemeen vuonna 1970. Hänellä oli sydän-
tä syrjäytyneille ja heikko-osaisille ja hän osallistui monenlaiseen aut-
tamistoimintaan. Hän oli mukana organisoimassa työttömien ruokai-
luja Tammisalon kirkolla. Roihuvuoren kirkolle hän oli perustamassa 
Roihutupa-kahvilaa.

Yhteisvastuukeräyksen päällikkönä Eeva Silvennoinen toimi monet vuo-
det. Yhdessä poikansa Jukan kanssa hän oli tuttu ja odotettu lipaske-
rääjä kotien ovilla Yhteisvastuukeräyksen aikaan. Myös kansainvälinen 
diakonia oli Eevan sydäntä lähellä. Roihuvuoren Syystoripahtumalla 
tuettiin muun muassa Kirkon ulkomaanavun kummilapsitoimintaa 
Etiopiassa. Eeva pääsi kerran Addis Abebaan tapaamaan kummilasta.

Vuosien ajan hän veti Roihuvuoren kirkolla suosittua englannin kielen 
keskustelukerhoa. Seurakuntaneuvoston jäsen Eeva oli 1980-luvun puo-
livälistä 2000-luvun alkuun. Joitain kausia hän toimi myös yhteisessä 
kirkkovaltuustossa.

Eeva Silvennoinen oli värikäs persoona. Hän oli innokas penkkiurhei-
lija, ja hän kävi myös innokkaasti raveissa. Hän rakasti aurinkoa, ja Marjaniemen uimaranta oli hänelle tärkeä paikka. 
Varma kevään merkki oli se, kun Eevan nosti aurinkotuolinsa kirkkoherranviraston oven eteen ja istui siinä värikkäässä 
kesäasussaan aurinkoa ottamassa.

Roihuvuoren seurakunta muistaa Eeva Silvennoista kiitollisuudella. Hänen aloittamansa työ jatkuu.
Arja Vaulas
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Roihuvuoren seurakunta - helsinginseurakunnat.fi
Tervetuloa Roihuvuoren seurakuntaan! 

Seurakuntamme sijoittuu meren äärelle kaakkoiseen 
Helsinkiin. Alueeseemme kuuluvat Roihuvuori, Tammisalo 
ja Marjaniemi sekä Laajasalo, Santahamina, Vartiosaari ja 

Villinki.

www.helsinginseurakunnat.fi

Seuraa Roihuvuoren seurakunnan ajankohtaista  
ilmoittelua internetosoitteessa 

www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuorenseurakunta.
html.stx

ja Facebookissa www.facebook.com/roihuvuorisrk/

Nuorten nettisivut ovat osoitteessa www.laajaranta.fi
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Joosefin roolissa nähdään Eemeli Kuivala ja Marian roolissa Suvi Heinälä. Sotilasta näyttelee Leevi Koi-
vula.

Kieng Heikkilä, omaa su-
kua Vou, syntyi kiinalai-
sen äidin ja kambodza-
lais-kiinalaisen isän tyt-

tärenä nelilapsisen perheen toiseksi 
nuorimmaiseksi Phnom Penhissä 
Kambodzassa vuonna 1985. Maa oli 
juuri toipumassa raskaasta sodasta.

Lapsena Kieng oli vakavasti sai-
ras. Vieläkään hän ei tarkalleen tiedä 
lapsuudessaan kärsimänsä sairauden 
laatua.

Äidin sanojen mukaan hänen 
päänsä oli ”tulessa”. 

- Ehkä minulla oli jonkinlainen 
aivokalvontulehdus, hän pohtii.

Isän suuri päätös

Kambodzasta oli vaikea saada lää-
kärin apua. Eräänä päivänä, kun 
Kieng oli puolitoistavuotias, isä te-
ki päätöksen, josta hän ei hiiskunut 
puolisolleen sanaakaan. Isä otti mu-
kaansa Kiengin ja tämän nuorem-
man isoveljen ja lähti Sihanoukvil-
len satamakaupungista vaaralliselle 

venematkalle, jonka päämääränä oli 
Thaimaassa sijaitseva pakolaisleiri.

- Punaiset khmerit valvoivat ra-
joja, emmekä olisi saaneet poistua 
maasta. Isän mielestä oli parempi, 
ettei äiti tietäisi matkasta. Näin hä-
nen ei tarvitsisi selitellä kysyjille mi-
tään. Isä halusi suojella äitiä.

Matkaa meren yli tehtiin pienel-
lä veneellä. Kerran Kieng putosi ve-
neestä ja oli vähällä hukkua, mutta 
isä sai hänet ongituksi takaisin ve-
neeseen.

- Tuon tapauksen jälkeen pel-
käsin pitkään merta ja sen tummaa 
pohjaa.

Pakolaisleiri sijaitsi Chonburin 
alueella Thaimaassa. Leirillä isä vei 
Kiengin lääkärin tutkimuksiin. 

- Muistan olleeni karanteenissa ja 
muutenkin jouduin olemaan hoidet-
tavana sairaalassa useita kertoja.

Leirillä oli eri uskontojen edusta-
jille omat kokoontumistilat. Budd-
halaisten kokoontumistila pagoda 
oli värikäs ja kutsuva. Siellä oli pal-
jon kukkia, hedelmiä ja tuoksuvia 

suitsukkeita. Kristityille varattu ra-
kennus näytti paljon karummalta, 
seinällä oli vain risti. Kristittyjen 
ehtoollisateriasta kiersi omituisia 
huhuja, jotka pelottivat Kiengiä.

Perheet asuivat parakeissa.
- Joka päivä summerin soidessa 

meidän piti nousta tekemään kun-
niaa Thaimaan lipulle, Kieng muis-
taa.

Maa Venäjän vieressä

Pakolaisleirillä Kieng vietti perhei-
neen kolme vuotta. Tuona aikana isä 
tutustui kambodzalaiseen naiseen. 
Heistä tuli pariskunta, ja heille syn-
tyi leirillä kaksi lasta.

Isä olisi halunnut muuttaa Kana-
daan, jossa hänen siskonsa ja veljensä 
jo asuivat. Kanada ei kuitenkaan sii-
nä vaiheessa ottanut vastaan pako-
laisia. Ainoa vaihtoehto oli kaukai-
nen Suomi. Isä katsoi kartasta, että 
Suomi sijaitsi Venäjän vieressä. Kun 
vaihtoehtona oli joko muuttaminen 
Suomeen tai jääminen pakolaisleiril-

le, he valitsivat Suomen.
Isä, äitipuoli ja neljä lasta muut-

tivat Suomeen loppukesästä 1989. 
Kiintiöpakolaisina perhe sijoitettiin 
Turkuun, Varissuon vastaanottokes-
kukseen, jossa he asuivat vuoden.  
Uudessa kotimaassa syntyi vielä 
pikkuveli. Isommat lapset laitettiin 
Varissuon päiväkotiin.

- Olin tottunut syömään kuivat-
tua kalaa ja riisivelliä. Kaurapuuro 
maistui oudolta. Minua ihmetytti 
myös, miksi päiväkodissa kaikkien 

lasten piti mennä keskellä päivää 
nukkumaan, vaikka meitä ei ollen-
kaan väsyttänyt.

Suomessa 1990-luvun lama iski 
myös pakolaisille tarjottaviin palve-
luihin. 

- Me lapset opimme kyllä suomen 
kieltä, mutta isä ei ole oppinut sitä 
kunnolla koskaan. Vieläkin minua 
surettaa se, että isän kotouttamistoi-
menpiteet jäivät kesken. Isä on am-
matiltaan hitsaaja, mutta Suomessa 
hän ei koskaan päässyt toivomalleen 
kurssille. Isä puhuu kiinaa ja khme-
rin kieltä ja hiukan vietnamia.

Varissuolta perhe muutti Raisi-
oon, josta tuli kotikaupunki seuraa-
vaksi kahdeksaksi vuodeksi. Kieng 
laitettiin uuteen päiväkotiin. Sen 
jälkeen alkoi peruskoulu.

Opettajan tärkeä tuki

Kieng oli koulun aloittaessaan luok-
kansa ainoa maahanmuuttaja. Hän 
muistaa suurella kiitollisuudella ala-
koulun ensimmäisen ja toisen luo-

Roihuvuoren kirkon eteisessä tulee vastaan iloisesti hymyilevä 
nuori nainen. Hän on juuri asetellut kukat valmiiksi maljakoihin 
messua varten ja valmistanut kirkon kahvila Huilin tarjoilut. 

Matka Kambodzasta pakolaisleirin kautta suntioksi helsinkiläi-
seen seurakuntaan on ollut pitkä ja monivaiheinen.

- Vaikka sinusta tuntuisi, ettei sinulla ole ketään läheistä ihmistä, aina  on yksi, jolle voit puhua. Hän on  Taivaan Isä. Kun on paha olo, voit  heittäytyä sen luottamuksen varaan, Kieng kertaa opettajaltaan 
saamaansa tärkeää viestiä.

Hän muistutti, että 
lasten oikeudet ja 
hyvä kohtelu kuu-
luvat kaikille lapsil-
le.”
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kan opettajaansa, Kaarina Soinia. 
Tämä viisas ja lämminsydäminen 
nainen teki parhaansa tukeakseen 
pientä, sisukasta ekaluokkalaista.

- Toiset lapset ihmettelivät, miksi 
sain opettajalta vihkooni tarroja tai 
leimoja, vaikka minulle tuli paljon 
kirjoitusvirheitä. Opettaja ei pihis-
tellyt tarrojen antamisessa. Lasten 
oikeuksien päivänä hän muistutti, 
että lasten oikeudet ja hyvä kohtelu 
kuuluvat kaikille lapsille.

Luokassa opittiin myös virsiä 
ja luettiin ruokarukoukset. Päivän 
päätteeksi opettaja rukoili lasten 
koulumatkan puolesta. Jokainen 
oppilas sai valmistaa taulun, johon 
kirjoitettiin Isä meidän -rukous. 
Taulun sai ripustaa kodin seinälle.

Kaarina-opettaja oli tilannut ko-
tiinsa Lastenmaa-lehden, jota luet-
tiin luokassa. Kieng tutki lehteä in-
nokkaasti. Opettaja kehotti häntä 
laittamaan lehteen kirjeenvaihtoil-
moituksen. Kieng saikin kirjeen-
vaihtokaverin, Paulan, johon hän 
pitää yhteyttä edelleen.

Kaarina-opettaja jätti pienelle 
Kiengille perinnöksi sanat, jotka 
vieläkin rohkaisevat.

- Vaikka sinusta tuntuisi, ettei 
sinulla ketään läheistä ihmistä, ai-
na on yksi, jolle voit puhua. Hän on 
Taivaan Isä. Kun on paha olo, voit 
heittäytyä sen luottamuksen varaan.

Kieng kävi jonkin aikaa hellun-
taiseurakunnan pyhäkoulussa. Sit-
ten perhe pääsi Suomen Lähetysseu-
ran yhteyksiin.

- Äitipuoltani pyydettiin esiinty-
mään Maahanmuuttajana Suomessa 
-seminaariin. Turkulainen pastori 
Liisa Purho kuljetti meidät tuohon 
seminaariin Poriin. Myöhemmin 
Liisa kastoi koko perhekuntamme. 
Sitä ennen hän oli muutaman vuo-
den aikana tullut meille tutuksi ja 
auttanut meitä tutustumaan luteri-
laiseen kirkkoon.

Monien muuttojen vuodet

Isän suhde uuden puolison kanssa 
päättyi eroon, ja vuonna 1998 Kieng 

muutti isänsä ja veljensä kanssa Hel-
sinkiin.

Asuinpaikka vaihtui aluksi tiu-
haan. Välillä Kieng ja pikkuveli 
asuivat isän vietnamilaisen kaverin 
”nurkissa”. Sieltä Kieng halusi muut-
taa pois mahdollisimman pian.

- Sosiaaliviranomaiset olisivat 
ottaneet minut huostaan, mutta 
en halunnut jättää isääni ja veljeä-
ni. Kirjeenvaihtokaverini äiti, josta 
oli tullut kummitätini, oli suureksi 
avuksi myös asuntoasioissa. Hän jär-
jesti meille asunnon Kurkimäkeen 
vuodeksi.

Sen jälkeen sosiaaliviranomaiset 
olisivat lähettäneet meidät Kirkko-
nummelle.

Kummitätini sai kuitenkin vi-
ranomaiset vakuuttuneiksi siitä, et-
tä lapsia ei pitäisi taas siirtää uudelle 
paikkakunnalle. Saimme uuden ko-
din Töölöstä.

Kesät olivat työntäyteisiä. Silloin 
piti ansaita rahaa seuraavan koulu-
vuoden varusteita varten.

- Seitsemänä kesänä poimimme 
mansikoita Paraisilla. Työpäivät oli-
vat pitkiä ja raskaita. Toisaalta oli 
mukavaa saada välillä uudet koulu-
vaatteet tai koulureppu.

Rippikoululeiri Partaharjun lei-
rikeskuksessa Pieksämäellä merkit-
si tervetullutta taukoa peltotöihin. 
Kekseliäs kummitäti tuli pian taas 
avuksi, ja Kieng sai töitä henkilö-
kohtaisena avustajana.

Käytyään peruskoulun loppuun 
Kieng aloitti opiskelut Töölössä si-
jaitsevassa lukiossa.

- Ikävä kyllä kohtasin siellä rasis-
mia. Arvosanani romahtivat, ja ha-
lusin vaihtaa koulua.

Kummitäti, joka itse oli saksan 
kielen opettaja, sai ystävältään vin-
kin toisesta koulusta. Pian Kieng 
hakeutui oppilaaksi Lauttasaaren 
yhteiskouluun. Vaihdos teki hyvää. 
Koulun ilmapiiri oli kannustava, ja 
into opiskeluun syttyi uudelleen.

Takaiskuja ja pettymyksiä

Ylioppilaskirjoitusten aikaan Kien-
gin elämään tuli kaksi raskasta ta-
kaiskua.

- Läheinen ystäväni menehtyi 
Konginkankaan bussionnettomuu-
dessa.

Isän erottua uudesta puolisos-
taan hän yritti saada Kambodzassa 
asuvan äidin ja sisarukset Suomeen 
perheenyhdistämisprosessin kautta.

- Ylioppilaskirjoitusten keskel-
le tuli tieto Korkeimmasta hallin-
to-oikeudesta: Perheenyhdistäminen 
ei olisi mahdollista. Viiden vuoden 
odotus päättyi rajuun pettymyk-
seen. Äitini ja sisarukseni eivät pää-
sisi koskaan muuttamaan Suomeen.

Nämä kaksi takaiskua olivat la-
maannuttavia. Kieng ei pystynyt 
enää lukemaan tentteihin. 

- Halusin kuitenkin päästä elä-
mässä eteenpäin. Opiskelin Laajasa-
lon opiston radiotoimittajalinjalla ja 
suoritin audiovisuaalisen alan opin-
toja Stadiassa. Helsingistä muutin 
Turkuun opiskellakseni kirjasto- ja 
tietopalvelualaa.

Opiskeluaikainen koti sijaitsi lä-
hellä Varissuon vastaanottokeskusta. 
 - Siellä lapsuuden kipeät muistot 
nousivat voimakkaasti pintaan. 
Sain käsitellä traumojani ammat-
tiauttajan kanssa. Muutin takaisin 
Helsinkiin.

 Ammatinvalintatesteissä todet-
tiin, että Kieng soveltuisi papiksi, 
diakoniksi tai suntioksi. Sisukas 
nuori nainen päätti hakeutua so-

- Luterilaisen kirkon uskossa minulle on tärkeää Jumalan armo.  Jumala hyväk-
syy minut Jeesuksen  tähden.Minun ei tarvitse tehdä mitään  ansaitakseni 
pelastuksen. Jeesus on tehnyt jo kaiken puolestani, Kieng Heikkilä iloitsee.

sionomi-diakonin opintoihin ja sai 
kuin saikin opiskelupaikan. Vuoden 
opintojen jälkeen kesälomalla piti 
kuitenkin lukea korkea pino kirjoja, 
joissa käsiteltiin muun muassa lap-
suuden vaikeita kokemuksia. Ma-
sennus nosti uudelleen päätään.

Rakkautta ja uusia alkuja

Näiden myllerrysten keskellä Kieng 
tutustui tulevaan mieheensä Panu 
Heikkilään. Ensin he kirjoittivat 
toisilleen kirjeitä. Nuoren miehen 
kohteliaisuus teki vaikutuksen. Panu 
opiskeli lentäjäksi Porin Ilmailuopis-
tossa. Kun Kieng ja Panu tapasivat 

ensimmäisen kerran kasvotusten, 
heillä oli heti paljon puhuttavaa.

Nyt he ovat olleet avioliitossa 
kohta 10 vuotta, ja heillä on kaksi 
lasta, Ainu syntyi vuonna 2013 ja 
Edvin vuonna 2015.

Panun tukemana ja kannustama-
na Kieng aloitti suntion tutkintoon 
tähtäävät opinnot syksyllä 2018. Tä-
män vuoden helmikuussa hänet siu-

nattiin Roihuvuoren seurakunnan 
suntion tehtävään. Juhlapäivänään 
hän puki ylleen Etelä-Pohjanmaan 
kansallispuvun.

- Tahdoin näin kunnioittaa anop-
pini sukujuuria. Kun perheemme 
muutti Suomeen, halusimme oppia 
tuntemaan tämän maan kulttuuria, 
jotta osaisimme toimia kuten täkä-
läiset. Luterilaisen kirkon uskossa 
minulle on tärkeää Jumalan armo. 
Jumala hyväksyy minut Jeesuksen 
tähden.Minun ei tarvitse tehdä mi-
tään ansaitakseni pelastuksen. Jee-
sus on tehnyt jo kaiken puolestani. 
Voin missä vain laittaa kädet ristiin 
ja rukoilla.

- Toivoisin että voisin antaa 
omille lapsilleni perusturvallisuu-
den. Haluan olla heille läsnä oleva 
äiti. Toivon myös, että hekin oppisi-
vat rukoilemaan. Appivanhempani 
ovat lasten elämässä paljon mukana 
ja suurena apuna. Olen heille siitä 
hyvin kiitollinen. Monina pyhinä 
olemme menneet kaikki yhdessä 
messuun heidän kotiseurakuntansa 
Tapiolan kirkkoon.

Omaan äitiinsä ja kahteen Kam-
bodzassa asuvaan sisarukseensa 
Kieng pitää yhteyttä puhelimitse ja 
Facebookin välityksellä. Äidin sai-
raus aiheuttaa huolta, mutta väli-
matkoista huolimatta Kieng pystyy 
välillä auttamaan äitiään lähettä-
mällä hänelle taloudellista tukea.

- Kun ajan aamuauringon lois-
teessa Malmilta kohti Roihuvuoren 
kirkkoa tunnen syvää kiitollisuutta 
kaikesta siitä, mitä minulla nyt on.

Anna-Mari Kaskinen

Tim
o Pekka Kaskinen

Tunnen syvää kii-
tollisuutta kaikes-
ta siitä, mitä minul-
la nyt on.”
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Pärskeitä

Seurakunnassa lapsi voi harrastaa ilmaiseksi

Tuuli Malve johtaa Laajasalon kirkolla kokoontuvaa kuorokerhoa.

Samalta koululuokalta voi 
löytyä lapsia, joilla on pal-
jon harrastuksia sekä sellai-
sia, joilla ei ole mitään. Toi-

sille perheille harrastukset saattavat 
olla liian kalliita, ja lapset voivat ko-
kea ulkopuolisuuden tunteita. Siksi 
seurakunnissa satsataan ilmaisiin 
kerhoihin, joihin kaikki lapset ovat 
tervetulleita. Keneltäkään ei kysel-
lä, onko lasta kastettu tai kuuluuko 
perhe seurakuntaan. 

Roihuvuoren seurakunnan ker-
hotarjonta on runsasta. On kuoroja, 
kokki- ja sählykerhoja, teatteriker-
ho, kädentaitojen kerho ja rento kaa-
kaoklubi. Niissä saa ystäviä, tuntee 
kuuluvansa porukkaan ja oppii uu-
sia taitoja. 

- Kerhoissamme lasten määrä 
vaihtelee muutamasta jopa kolmeen-
kymmeneen, kertoo nuorisotyönoh-
jaaja Marko Anttila.

- Joissain kerhoissa lapset saavat 
myös välipalaa. Sählykerhossa ei ole 
aikaa syömiseen, mutta kaakaoklu-
bissa on joka kerta maailman par-
haat voileivät ja kaakao – ja kok-
kikerhoissa vasta hyvää syötävää 
onkin! Meillä on lapsille myös va-
kuutukset, jotka korvaavat mahdol-
liset tapaturmat kerhossa ja matkalla 
sinne.

- Alueellamme on todella hyvää 
ja monipuolista kerho- ja harras-
tustoimintaa kouluikäisille lapsille. 
Meillä on kuitenkin jotain, mikä 
muilta toimijoilta saattaa puuttua. 
Me puhumme taivaallisesta Isästä, 
kohtaamme joka lapsen kysymällä 
kuulumiset, ja kerhot alkavat yh-
teisellä rukouksella. Yritän miettiä 
joka kerhokerraksi aina jonkin ky-
symyksen, jota lapset saavat miettiä. 
Hekin pohdiskelevat hengellisiä ky-
symyksiä. Kerran kysyin heiltä, mi-
tä he ovat aina elämässä ihmetelleet.  
Siihen yksi poika vastasi: ”Mä oon 
aina ihmetelly mitä tapahtuu kuole-
man jälkeen.”

Koulumaailma saattaa toisinaan 
olla toisille lapsille kova paikka, ja 
porukoissa pärjääminen haastavaa.

- Osa lapsista ja nuorista on ää-
rimmäisen ujoja. Kun he pääsevät 
ryhmään mukaan, he muuttuvat 
rohkeammiksi. Välttämättä he eivät 
muualla uskalla tuoda itseään esille, 
Marko Anttila tietää.

- Jokaisen lapsen täytyy tulla 
kuulluksi omana itsenään. Huoleh-
din aina siitä, että jokaisella on pu-
heenvuoro, jota muut eivät saa häi-
ritä. Mitä enemmän lapset oppivat 
tuntemaan toisiaan, sen varmemmin 
he lakkaavat pelkäämästä ja uskalta-
vat sanoa mitä vaan. Yritän opettaa 
myös sitä, miten pienellä vaivalla voi 
saada toiselle hyvän mielen. Annoin 
tehtävän: tee yksi hyvä teko joka päi-
vä. Kun kysyin parin viikon päästä, 
moniko oli tehnyt, niin 85% nosti 
käden ylös.

Kerhoihin tullaan Make Antti-
lan mukaan monesta syystä: kave-
rin vuoksi tai sitten pelaaminen tai 
kokkailu kiinnostaa. 

- Jos lapsi on mukana pienestä 
pitäen kerhoissa ja leireillä, hän jat-
kaa lähes varmasti mukaan nuorten 
toimintaan. Aikuistuttuaan monet 
tuovat myös omat lapsensa seura-
kunnan kerhoihin. 

Lapset laulamaan!
Musiikin harrastaminen on helppo 
aloittaa lapsikuorosta. Ei tarvitse 
osata nuotteja eikä omistaa mitään 
soittimia. Ihan uusi lapsikuoro aloit-

ti juuri Laajasalossa, ja Roihuvuo-
ressa harjoittelee lapsikuoro Sonórus 
kanttori Hannele Filppulan joh-
dolla.

Laajasalon kirkolla kokoontuvas-
sa kuorokerhossa on tällä hetkellä 
noin 8-10 lasta, joista suurin osa on 
ekaluokkalaisia, mutta mukana on 
myös joitakin nelos- ja viitosluokka-
laisia, kertoo kuoroa johtava Tuuli 
Malve.

- Kuoroon ovat lämpimästi terve-
tulleet myös muun ikäiset alakoulu-
laiset. Laulamme lapsille sopivia lau-
luja, virsiä sekä hengellisiä lauluja. 
Ensiesiintyminen on palmusunnun-
tain perhemessussa klo 12 Laajasalon 
kirkolla.

Roihuvuoren kirkolla harjoittele-
vassa Sonóruksessa on tällä hetkellä 
noin tusina 5-15-vuotiasta tyttöä. 

- Laulamme virsiä ja lasten hen-
gellisiä lauluja sekä muuta lasten 
musiikkia. Vanhimmat kuorolai-
set harjoittelevat periodiluonteises-
ti myös omaa ohjelmistoa. Kevään 
aikana laulamme neljässä messussa 
ja kevätlaulajaisissa Roihuvuoren 
kirkossa. Lisäksi käymme laulamas-
sa kahdessa vanhusten palvelutalos-
sa, kuoronjohtaja Hannele Filppula 
kertoo.

Sonóruksen laulajat esiintyvät vä-
lillä myös aikuisten kuoron kanssa, 
ja osallistuvat yhteisesityksiin Hel-
singin muiden lapsikuorojen kanssa.

- Kuorolaulu tuo lapsille uusia 
kavereita, retkiä ja yhteisiä koke-
muksia. Laulut jäävät mieleen ja sii-
vittävät elämää kaiken ikäisenä.

Outi Jaakkola

Outi Jaakkola

Kerho on lapselle 
turvallinen paikka 
kasvaa monin ta-
voin ja heidän kas-
vuaan on mahtava 
seurata.”

Ruokarukouksia

Siunaa Jeesus, ruokamme.
Ole aina luonamme.

Uusia ruokarukouksia 
(Anna-Mari Kaskinen)

Kiitos leivästämme tästä.
Kiitos koko elämästä.

Siunaa ruoka, jota saamme.
Auta, että siitä jaamme.

Leipä jokapäiväinen,
sinä annat meille sen

ravinnoksi ruumiillemme,
iloksemme, voimaksemme.

Leivän saamme lahjana.
Siunaathan sen, Jumala.

Siunaa ruoka yhteinen.
Sinulta me saamme sen.
Siunaa ajatukset, kieli.
Anna virkistynyt mieli.

Tuttuja iltarukouksia

Tule, Jeesus, lapses luo,
armos, siunaukses suo.
Tue pientä horjuvaa,
ohjaa tietä oikeaa.

Rakas Isä taivahasta,
katso tätäkin pientä lasta.

Enkeli suojakseni laita,
ettei minua mikään haittaa.

Tule kanssani, Herra Jeesus,
tule, siunaa päivän työ.

Tule illoin ja aamuin varhain,
tule vielä kun joutuu yo.

Tule askele askeleelta
minun kanssani kulkemaan.

Sua ilman en saata olla,
pysy luonani ainiaan.

(virsi 548)

Uusia iltarukouksia 
(Anna-Mari Kaskinen)

Siunaa rakkaitani,
hyvä Jumala.

Kiitos, että olet
aina valveilla.

Jälleen yksi päivä meni.
Jeesus, jääthän vierelleni.
Silloin nukun turvaisasti

aina uuteen aamuun asti.
 

Saapunut on ilta,
uni tulla saa.

Rukousten silta
meitä kannattaa.

 
Vapahtaja Jeesus,
vierellemme jää.
Anna enkeleitä,
kun on pimeää.

Ilta tuli, päivä meni.
Jeesus, jääthän vierelleni.
Silloin nukun turvaisasti

aina uuteen aamuun asti.
 

Muistathan, rakas Jumala.
maailman lapsia,

joilla on kattona tähtiyö,
hiekasta lattia.

Muistathan, rakas Jumala,
lapsien ystävä.

Siunaa ja varjele heitä.
yöllä ja päivällä.

Herra, öin ja päivin
kiitän sinua,

sillä tiedän, että
olet valveilla.

Lasten kuorokerho Laajasalon kirkon kerhosiivessä, 
Reposalmentie 13
maanantaisin klo 14.30-15.45. Ohjaajana nuorisomuusik-
ko Tuuli Malve, tuuli.malve@evl.fi,  puh. 09 2340 5737

Lapsikuoro Sonorus Roihuvuoren kirkolla, Tulisuontie 2
maanantaisin klo 15.45. Ohjaajana kanttori Hannele 
Filppula, puh. 050 3801499

Kokkikerhot Laajarannassa, Humalniementie 15. 
maanantaisin klo 16–17.30
torstaisin klo 16.30–18
Ohjaajana Saila Lavonen, p. 050 353 7979, saila.lavo-
nen@evl.fi.

Sählykerhot 
tiistaisin klo 16–17 Tahvonlahden ala-asteella
torstaisin klo 16–17 Roihuvuoren ala-asteella.
Ohjaajana Marko (Make) Anttila, p. 050 384 9055, marko.
anttila@evl.fi.

Kaakaoklubi 
keskiviikkoisin klo 15.30–17 Roihuvuoren kirkolla 
Tulisuontie 2
Alkuhartaus, kaakaota ja voileipiä. Yhteisleikkejä, pelailua, 

hengailua kavereiden kanssa. Mukana isosia. Ohjaajina 
Marko (Make) Anttila ja Saila Lavonen.

Teatterikerho PikkuParatiisi Laajasalon kirkolla, 
Reposalmentie 13
torstaisin klo 15-16.30, sitova läsnäolo, vaatii ilmoittau-
tumisen. Opetellaan teatteritaiteen perusteita ja valmis-
tetaan esityksiä. Ohjaajina Margit Pulkkinen p. 050 380 
1534 ja Marika Pulkkinen p. 050 378 0672.

Graftis -kädentaitojen kerho Laajasalon kirkolla, 
Reposalmentie 13
keskiviikkoisin klo 13.30-14.30 askartelua kirkkovuo-
den teemojen mukaisesti. Ohjaajina Marika ja Margit 
Pulkkinen.

VarkkaTupa Laajasalon kirkolla, Reposalmentie 13
tiistaisin klo 13.30-16. Askartelua, yhteisleikkejä, pelailua 
ja hengailua. Ohjaajina Marika ja Margit Pulkkinen.

Tyttökerho Laajasalon kirkolla, Reposalmentie 13
keskiviikkoisin klo 14.30-16.00, vaatii ilmoittautumisen. 
Kerho on suunnattu 3.-5.-luokkalaisille tytöille. Siellä har-
joitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja keskustellaan. 
Ohjaajina Marika ja Margit Pulkkinen. 

Roihuvuoren seurakunnan kerhotarjontaa
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Laituriwww.laajaranta.fi

M
arko Anttila

Hertta Aarnio, jonka kuva oli sekä ensimmäisen Kiikari-lehden 
kannessa että tämän juhlanumeron kannessa, vastasi 10 kysy-
mykseen. 

1.  Mikä on toiseksi paras paikka maailmassa?  
 Varmaan mökki.

2.  Mikä on parasta pääsiäisessä? 
 Hyvä ruoka.

3.  Missä maassa haluaisit asua jos et asuisi Suomessa? 
 Jenkeissä.

4.  Suosikkikotityösi? 
 Viedä koira ulos.

5.  Tarpeettominta, mitä sinulla on? 
 Jotain viime vuoden turhia kouluvihkoja.

6.  Jos saisit pitää vain yhden aisteistasi – näkö, kuulo, maku jne. 
– minkä aistin pitäisit? 

 Näköaistin.

7.  Jos voisit yhden päivän olla joku julkisuuden henkilö, kuka  
olisit? 

 Yks cheerleader, Rosanna Toivonen, on mun idoli.

8.  Mikä on mielestäsi paras lautapeli? 
 Monopoly.

9.  Jos asuntoonne syttyisi tulipalo, minkä tavaran/esineen  
ensimmäisenä pelastaisit? 

 Puhelimen tai peiton.

10. Mikä on kysymyksesi seuraavalle haastateltavalle? 
 Mikä on inhokkiruokasi?

Make Anttila

 Ttila – parasta mitä tiistaisin voi koulun jälkeen 
tehdä netissä

Ttila on viikottainen You-
tube-livelähetys varhais-
nuorille ja nuorille. Li-
velähetyksessä tiistaisin 

klo 16 käsitellään juuri niitä aiheita, 
joita kanavan tilaajat haluavat nos-
taa esiin.

Ttilan juontajat ovat 13-19-vuoti-
aita nuoria, jotka ohjaavat ohjelman 
keskustelua ja ovat nuorempien kat-
sojien tukena. Pareittain esiintyvät 
juontajat tulevat vuoroviikoin ku-
vauksiin Helsinkiin. Työpanoksesta 
juontajat saavat palkkion ja heidän 
matkansa kuvauspaikalle korva-
taan.

Nuoret voivat lähettää viestejä, 

10 kysymystä

Roihuvuoren seurakunnan lasketteluripari vietti 15.-22.2.2020 upean leirijakson Pyhätunturin kupeessa sijait-
sevalla Kairosmajalla. Hienoissa lumisissa maisemissa sekä Kairosmajan ja Revontulikappelin puitteissa 
saimme yhdessä tutustua paremmin toisiimme ja Jumalaan sekä pohtia muun muassa elämää, uskoa, Jumalaa, 
Jeesuksen merkitystä, ihmissuhteita ja valintoja. 

kuvia tai linkkejä videoihinsa juon-
tajille etukäteen osoitteessa www.
ttila.fi. Viestejä käydään livelähe-
tyksessä läpi.

Ttilan tuottaja on Nuori kirkko ry.

Kolmena leiripäivänä päästiin nauttimaan luonnosta, laskettelurinteistä ja vauhdin riemusta hienoissa maise-
missa Pyhätunturilla.

Rantasaunassa saunomisen yhteydessä oli mahdollisuus käydä pulahtamassa jäätävän kylmään avantoon.

Kuvasatoa lasketteluriparilta
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Heittonuotta

Jumalan- 
palvelukset
ROIHUVUOREN KIRKOSSA  
KLO 10
Messu su 22.3.  
Lyytinen, Nurminen, Filppula.
Iltamessu ke 25.3. klo 18.
Messu 29.3.  
Laaksonen, Aalto, Tiainen.
Soppakirkko ti 31.3. klo 13.
Arkkikirkko ke 1.4. klo 18.
Palmusunnuntain messu su 5.5. 
Nurminen, Salonen, Filppula, seka-
kuoro Joukko, joht. Viena Huhtala.
Hiljaisen viikon vesper  
ma 6.5. klo 19.30.
Iltamessu ke 8.4. klo 18.
Kiirastorstain ehtoollinen  
to 9.4. klo 13. Nurminen, Filppula.
Kiirastorstain ehtoollinen  
to 9.4. klo 19. Nurminen, Lyytinen, 
Filppula, lauluyhtye Vielä.
Pitkäperjantain sanajumalanpal-
velus pe 10.4. Kaskinen, Filppula, 
Cantiamo.
Pääsiäisyön messu la 11.4. klo 23. 
Salonen, Lyytinen, Stöckell, Filppu-
la, Cantiamo.
Pääsiäispäivän perhemessu  
su 12.4. Vaittinen, Kaskinen, 
Filppula, Sonórus. Messun jälkeen 
pääsiäismunien etsintää.
Roihuvuoren kirkon 50-vuoti-
sjuhlamessu su 31.5. Kaskinen, 
Laaksonen, Nurminen, Salonen, 
Filppula, Sonórus, Cantiamo. Roihu-
vuoren kirkko 50 v.

LAAJASALON KIRKOSSA 
KLO 12
Taizé-laulujen messu  su 22.3.  
Lyytinen, Vaulas, Niva-Vilkko, Cho-
rus Marinus. Variksen pojat -bändi. 
Variksen laulukoulu 10 vuotta 
-juhla. Sotilaskotisisaret mukana, 
ulkona munkkikahvit.
Messu su 29.3. Laaksonen, Vaitti-
nen, Niva-Vilkko, Laulunystävät.
Palmusunnuntain perhemessu  
su 5.4. Kaskinen, Laaksonen, Salo-
nen, Niva-Vilkko. Kuorokerholaiset 
virpovat.
Kiirastorstain ehtoollinen  
to 9.4. klo 18. Laaksonen, Aalto, 
Niva-Vilkko, Chorus Marinuksen 
kvartetti.
Pitkäperjantain sanajumalan-
palvelus pe 10.4. klo 12. Kaskinen, 
Niva-Vilkko. Miesyhtye.
Pääsiäispäivän messu su 12.4. 
Vaulas, Aalto, Niva-Vilkko, Chorus 
Marinus.
2. pääsiäispäivän messu ma 13.4. 
Aalto, Niva-Vilkko. Laulunystävät.
Helatorstain messu to 21.5. Yh-
teisvastuun kiitosmessu. Salonen, 
Laaksonen, Niva-Vilkko. 

TAMMISALON KIRKOSSA
Kiirastorstain ehtoollinen  
to 9.4. klo 19. Vaulas, Tiainen.
Pääsiäisyön rukoushetki  
la 11.4. klo 22, Lyytinen, Stöckell, 
jonka jälkeen ristisaatto Roihuvuo-
ren kirkolle.
Hiljaisuuden kirkko ti 12.5. klo 18. 
Filppula, Cantiamo.

Musiikkia
LAAJASALON KIRKOSSA
Sinä teit minun eloni lauluksi 
– kuorokonsertti la 21.3. klo 16. 
Chorus Marinuksen Miesyhtyeen 
15-vuotis-juhlakonsertti, joht. 
Heikki Varis. Vapaa pääsy, kolehti 
yhteisvastuulle.
Konsertti su 29.3. klo 18 Könsik-
käät, OPEN VOICE JA EIJA AHVO. 
Liput 15 € ennakkoon ma 24.2. 
alkaen Laajasalon kirkolta arkisin 
klo 10–14 ja tilaisuuksien yhtey-
dessä. Lippuja ovelta tuntia ennen 
konserttia. Tuotto lyhentämättömä-
nä Yhteisvastuukeräykselle.
Musiikillisia eväitä hiljaiseen 
viikkoon su 5.4. klo 18. Chorus 

Marinus, joht. Päivi Niva-Vilkko, 
Miesyhtye, joht. Heikki Varis, tenori, 
Anssi Hirvonen ja Marjukka An-
dersson, urut. Vapaa pääsy, kolehti 
kuoron toiminnan tukemiseksi.
Konsertti su 26.4. klo 17. Kama-
rikuoro Aava, joht. Petr Potchin-
chtchikov ja Ensemble Solist, joht. 
Ergenia Churikova. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10€. 
Kevätlaulajaiset ti 5.5. klo 18. 
Chorus  Marinus, kvartetti ja Lau-
lunystävät, joht. Päivi Niva-Vilkko, 
Miesyhtye, joht. Heikki Varis. Yhteis-
laulua, vapaa pääsy. Kahvi-tarjoilu.
Itä-Helsingin musiikkiopiston 
Prima Nota -orkesterin kevät-
konsertti ke 6.5. klo 18.30. Vapaa 
pääsy.
Itä-Helsingin musiikkiopiston 
puhallin-orkestereiden kevät-

konsertti ti 19.5. klo 19. Vapaa 
pääsy.
Itä-Helsingin musiikkiopiston 
jousiorkestereiden kevätkonsert-
ti ma 25.5. klo 19. Vapaa pääsy.

ROIHUVUOREN KIRKOSSA
Herra on minun kanssani – 
kuorokonsertti su 29.3. klo 16. 
Sekakuoro Joukko, joht. Viena Huh-
tala, Kaisa-Maria Tolonen ja Selina 
Lahtinen, viulu, Sahrami Huhtala, 
sello, Elisa Vikki, continuo. Ohjel-
massa Buxtehuden kantaatti, virsiä 
ja instrumentaalimusiikkia. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 €.
Suuren Paaston ja Pääsiäisen 
ajan lauluja, musiikkia ilman 
rajoja ti 31.3. klo 18.30. Konevit-
sa-kvartetti, pietarilainen huippu-
laulajien a cappella -yhtye. Vapaa 
pääsy, ohjelma 15 €.

Huilimusiikkia: Keväistä klas-
sista pianolla Ti 14.4. klo 12 
Roihuvuoren kirkon aulakahvila 
Huilissa. Helsingin työväenopis-
ton pianoryhmät esittävät tuttuja 
klassisia sävelmiä. Esitykset on 
ohjannut pianotaiteilija Eveliina 
Sumelius-Lindblom. Vapaa pääsy ja 
ohjelma.
Kamarikonsertti su 26.4. 15.00 
Vivian Ness, klarinetti, Marina 
Vintskovskaja, alttoviulu, Sari Blå, 
piano. Ohjelmassa Mozartin Ke-
gelstatt-trio. Vapaa pääsy, ohjelma 
10/5 €.
Kuorofestivaali yhdessä  
Sibelius-Akatemian kanssa  
la-su 16.-17.5. ja to 21.5., vapaa pää-
sy. Kuoroja johtavat Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemiassa kuoronjoh-
donopintojaan viimeistelevät opis-
kelijat ohjaajanaan kuoronjohdon 
lehtori Jani Sivén
La 16.5. klo 15 Mathias Sandell
La 16.5. klo 16 Anna-Elina Norjanen
Su 17.5. klo 16 Maija Sihvola
Su 17.5. klo 17 Iida Nummela
Su 17.5. klo 19.30 Aino-Maria 
Ollikainen
To 21.5. klo 15 Nina Fogelberg
To 21.5. klo 16 Joska Vähäjylkkä
Kevätlaulajaiset ti 26.5. klo 18.30. 
Kamarikuoro Cantiamo, Lapsi- ja 
nuorisokuoro Sonórus, Hannele 
Filppula, kuoronjohto, urut ja pia-
no, Markku Känninen, harmonikka 
ja trumpetti, juontaa Susse Huhta. 
Yhteislaulua. Vapaa pääsy, kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle. Kahvitar-
joilu klo 18

Muuta
Hiljaisuuden päivä Tammisalon 
kirkolla la 21.3. klo 11-18. Ruoka-
maksu 10 euroa.
Varaslähtö Vappuun to 30.4. klo 
10-14 Laajasalon kirkolla Yhteis-
vastuun hyväksi. Munkkeja, simaa, 
arpoja. Kahvila. Lapsille ilmapalloja.
Vapputapahtuma kaikenikäisille 
Roihuvuoren kirkolla.  
Pe 1.5. klo 12-15
Kamarikuoro Cantiamo, joht. Han-
nele Filppula, Markku Känninen, 
harmonikka, Mira-Maria Kuudan-
paiste, laulu, Marianne Näränen, 
piano ja laulu, juontaa Juhani Leh-
tonen. Lapsille ohjattua askartelua, 
onnenpyörä, paloauton esittelyä. 
Myytävänä kahvia, simaa, rosetteja, 
vohveleita, keittoa, leivonnaisia, 
käsitöitä, arpoja, huonekasveja. 
Kirpputorilla kirjoja, CD-levyjä, as-
tioita, vaatteita. Tapahtuman tuotto 
kuorotoiminnan hyväksi.
Suvilaulutapahtuma Stansvikin 
kartanon ravintolalla su 24.5. klo 
17, Mukana Laajasalon Huvilateat-
teri joka esittää Markku Arokannon 
johdolla katkelman kesän näytel-
mästä Heinähattu, Vilttitossu ja Ru-
bensin veljekset. Esityksen jälkeen 
laulamme yhdessä kesäisiä lauluja 
Teija Tuukkasen johdolla, mukana 
Arja Vaulas. 
Sanan ja rukouksen ilta Laa-
jasalon kirkolla 17.5. su klo 18. 
Heidi Koskela, Arja Vaulas. Mukana 
Ylistyskuoro, mahdollisuus esiru-
koukseen.

Koronavirusepidemian vuoksi tapahtumatietoihin voi tulla muutoksia. Ilmoitamme muutoksista seurakunnan  
nettisivuilla ja Facebook-sivulla.

M
in

na
 S

ah
ls

te
n

Juuri ennen kuin Kiikari-lehti meni painoon Suomessa astui voimaan hallituksen päätös rajoittaa 
julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön. Toistaiseksi kaikki seurakuntien piirit ja muut  
kokoontumiset ovat tauolla. Jumalanpalvelukset vietetään siten, että kirkossa paikalla ovat vain 
pappi, kanttori ja suntio. Seurakunta voi osallistua jumalanpalvelukseen netin välityksellä.  
Roihuvuoren seurakunnan jumalanpalveluksia voi seurata seurakunnan Facebook-sivulta. 
 
Epidemia herättää seurakuntalaisissakin paljon huolta. Työntekijämme haluavat olla keskustelu- 
etäisyyden päässä, vaikka kasvokkain kohtaaminen ei nyt olisikaan mahdollista.  Voitte soittaa  
numeroon 09 2340 5700 jos haluatte keskustella työntekijämme kanssa tai tarvitsette muuta apua 
tai tukea. Pidetään toisistamme huolta ja rukoillaan toistemme puolesta.  Poikkeustilanteessakin 
valmistaudumme viettämään hiljaista viikkoa ja pääsiäisen juhlaa. 
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TA IZÉ -

LAULUJEN

MESSU

SU  22 .3 .  KLO  12

 

Laajasalon kirkossa  

Lisäksi mukana Arja Vaulas, Essi Lyytinen 
ja Chorus Marinus -kuoro
Kirkkokahvit tarjoaa Santahaminan
sotilaskotisisaret 

Mukana Variksen laulukoulu ja 
Variksen pojat -yhtye Heikki Variksen
johdolla. Juhlimme 
Variksen laulukoulun 
10-vuotissyntymäpäivää. 

 

 

 

Konsertti 
Musiikillisia eväitä hiljaiseen viikkoon 

su 5.4.2020 klo 18 Laajasalon kirkossa, Reposalmentie 13 

 
 

Chorus Marinus, joht. Päivi Niva-Vilkko 
Miesyhtye, joht. Heikki Varis 

Anssi Hirvonen, laulu ja Marjukka Andersson, urut 
 

 
Vapaa pääsy 

  kolehti kuoron toiminnan hyväksi 

Vappu-
tapahtuma 

kaikenikäisille 
Pe 1.5. klo 12-15  

Roihuvuoren kirkolla.

Kamarikuoro Cantiamo, 
joht. Hannele Filppula, 

Markku Känninen, harmo-
nikka, Mira-Maria Kuudan-

paiste, laulu, Marianne 
Näränen, piano ja laulu, 

juontaa Juhani Lehtonen. 

Lapsille ohjattua askartelua, 
onnenpyörä, paloauton 

esittelyä. Myytävänä kahvia, 
simaa, rosetteja, vohveleita, 

keittoa, leivonnaisia, käsi-
töitä, arpoja, huonekasveja. 

Kirpputorilla kirjoja,  
CD-levyjä, astioita,  

vaatteita. 

Tapahtuman tuotto  
kuorotoiminnan hyväksi.

Suvilaulutapahtuma
Stansvikin kartanon ravintolalla su 24.5. klo 17.  
Laajasalon Huvilateatteri esittää Markku Arokannon johdolla katkelman kesän näytel-

mästä Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset. Esityksen jälkeen laulamme yhdessä 
kesäisiä lauluja Teija Tuukkasen johdolla. Mukana Arja Vaulas.

Varaslähtö 
Vappuun 

to 30.4. klo 10-14  
Laajasalon kirkolla  

Yhteisvastuun hyväksi. 
Munkkeja, simaa, arpoja. 

Kahvila.  
Lapsille ilmapalloja.

Pekko Vesantola

Hyvää pääsiäisaikaa
toivottaa Roihuvuoren 

seurakunta!
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Minun kirkkoni
Raija Salonen antoi seurakuntalehdelle nimen

Raija Salosen lapsuudenkoti 
sijaitsi Teuvalla, Pohjan-
maalla. Sieltä nuori nai-
nen päätti vuonna 1960 

lähteä työnhakuun Helsinkiin ja laa-
jentaa samalla maailmankuvaansa. 
Työpaikasta tulikin pitkäaikainen: 
Raija oli koko työelämänsä Kansal-
lispankin palveluksessa.

Juhannuksena 50 vuotta sitten 
juhlittiin Raijan ja Matti Salosen 
häitä. Ensimmäinen yhteinen koti 
sijaitsi Lönnrotinkadulla Helsingin 
keskustassa. Agricolan seurakunta 
tuli tutuksi.

- Kun Agricolan kirkolla alettiin 
viettää Tuomasmessua, kirkosta tuli 
meille oma yhteisö ja kotikirkko.

Oma kirkko oli odotusten 
täyttymys
Seuraava koti sijaitsi Laajasalossa. 
Samalla seurakunta vaihtui.

- Laajasalossa kokoonnuttiin tuo-
hon aikaan vanhan ostarin toisessa 
kerroksessa Yläsaliksi kutsutussa 
toimitilassa. Täällä kaivattiin omaa 
kirkkoa. Yli kolmenkymmenen vuo-
den odotuksen jälkeen sellainen vih-
doin saatiin. Laajasalon kirkko on 
ollut monien odotusten täyttymys. 
Se on myös ollut alusta alkaen koti-
kirkkoni. Olen kirkossa kokenut Py-
hän läsnäoloa, Raija Salonen kertoo.

- Seurakunta on ollut minulle 
ympäristö, joka on tukenut omaa 

elämääni. Siellä on syntynyt mer-
kittäviä ystävyyssuhteita. Elämä on 
suhteita.

Maisemista inspiraatiota

Raija ja Matti Salosen kodin ikku-
noista näkyy kauas, idästä Eestin-
luodolta länteen, aina Tuomiokir-
kolle asti. Suomenlinna avautuu 
silmien edessä. Viidennessä kerrok-
sessa sijaitsevan asunnon ikkunoista 
voi seurata ruotsinlaivojen kulkua.

- Vuosien varrella meille on han-
kittu useammatkin kiikarit laivalii-
kenteen ja maisemien tarkkailuun. 
Tarkkailtu on myös kuutamoita ja 
Tallinnan majakkaa. Avara näköala 
rauhoittaa mielen ennen nukku-
maanmenoa.

- Kiikari-nimiehdotus on var-
mastikin noussut alitajunnasta näitä 
maisemia katsellessa. 

Tuottoisa nimikilpailu

Kun Roihuvuoren seurakuntaneu-
vostossa oli tehty päätös seurakun-
talehden perustamisesta syksyllä 
2009, lehden nimestä järjestettiin 
kilpailu, johon osallistuttiin innok-
kaasti. Laatikoihin ilmestyi yhteensä 
127 kirjekuorta. Joissakin kuorissa 
oli useampikin nimiehdotus, yhdes-
sä peräti viisikymmentä. Ehdotuk-
sia käsiteltäessä esittäjän henkilölli-
syys ei ollut tiedossa. Nimiehdotus 

oli kirjoitettu kirjekuoren päälle, ja 
ehdottajan nimi oli suljetussa kirje-
kuoressa.

Raati etsi nimeä, joka olisi iske-
vä, ajatuksia herättävä ja seurakun-
tamme eri alueiden ominaispiirteet 
tasapuolisesti huomioon ottava. Ja 

tietysti myös sellainen, jolla olisi 
kosketuspintaa seurakunnan edus-
tamaan sanomaan.

Kuten arvata saattaa, tuli ja meri 
olivat ne aihepiirit, joista ehdotuksia 
oli useita. 

Perusteellisen käsittelyn jälkeen 

nousi pinnalle yksi nimi, Kiikari. 
Raadin arvion mukaan Kiikari on 
esine, jolla on käyttöä sekä vuorel-
la, niemessä että meren rannalla. 
Kiikari auttaa näkemään kauem-
mas, pidemmälle, sinnekin, minne 
ihminen ei paljain silmin näe. Ni-
mi on myös iskevä ja mieleen jäävä. 
Kiikarille on tarvetta sekä (Roihu)
vuorella, (Laaja)rannalla, (Tammi)
salossa että (Marja)niemessä. Näinä 
aikoina tarvitaan myös hengellistä 
näkökykyä.

Kun voittajakuori avattiin, pal-
jastui ehdottajan nimi: Raija Salo-
nen. Kilpailu tuotti paljon muutakin 
arvokasta satoa. Kilpailuehdotuksis-
ta valittiin nimet myös lehden vakio-
palstoille.

Kiikari-nimi on kestänyt hyvin 
aikaa. Se kuulostaa edelleen tuoreel-
ta ja dynaamiselta. Raija Saloselle 
lehti, jolle hän antoi nimen, on yhä 
tärkeä.

- Olen lukenut Kiikarin joka 
numeron. Pidän henkilöhaastatte-
luista, niiden kautta olen tutustu-
nut moniin ihmisiin. Lehti kertoo 
alueen ihmisistä ja uskon salaisuu-
desta. Vaikka maailmassa näyttäisi 
minkälaiselta, on katsottava toiveik-
kaana eteenpäin. Rukous on autta-
nut säilyttämään toiveikkuuden - se 
muuttaa omaa suhtautumista elä-
mään ja ihmisiin.

Timo Pekka Kaskinen

Vuorovesi
Könsikäs Lari Lohikoski: ”Me vaan jatkettiin laulamista”

Könsikkäät on laajasalo-
lainen mieskuoro, joka 
syntyi puolivahingos-
sa Laajasalon lukiossa. 

Musiikinopettaja Petri Laaksonen 
luotsasi innostavasti koulun kuoro- 
ja orkesteritoimintaa, ja pyysi kerran 
kahdeksaa poikaa esiintymään itse-
näisyyspäiväjuhliin. 

- Siitä pidettiin niin paljon, et-
tä meitä alettiin pyytää muuallekin 
esiintymään, ja pian tuplattiin lau-
lajien määrä, Lari kertoo Könsikkäi-
den tarinaa. Vuodesta 1991 porukka 
on laulanut yhdessä miltei samalla 
kokoonpanolla. Teinivuosina yhteen 
hitsautunut porukka jatkoi laula-
mista, ja on vuosien mittaan tehnyt 
lukuisia keikkoja ympäri Suomea.

- Kyllä meistä ihan hyvätasoinen 
kuoro on tullut. Kun kokoonpano 
on peräisin lukioajoilta, se pitää yllä 
aktiivista henkeä ja sosiaalisia suhtei-
ta. Totta kai pyrimme kehittymään 
ja tekemään asioita paremmin, mut-
ta muuten kuoro toimii ihan samalla 
lailla kuin kouluaikoina. Esitämme 
monipuolista musiikkia, ja olemme 
esiintyneet sekä itseksemme että esi-
merkiksi tunnettujen suomalaisten 
solistien kanssa. Nykyisin ohjelmis-
toa on sen verran runsaasti, että kuo-
ro treenaa intensiivisemmin yleensä 
vain ennen esiintymisiä. Konser-
teissa on aina toki jotain uuttakin 
mukana.

Nykyään Könsikkäät joutuvat 

välillä kieltäytymään esiintymistar-
jouksista. Aina ei ole helppoa saada 
kokoonpanoa kasaan. Vuotuisista 
konserteista Laajasalossa ei kuiten-

Outi Jaakkola

Aina me keikoilla kerrotaan, että Könsikkäät ovat Laajasalosta, kertoo Lari Lohikoski, joka on viihtynyt saarella suu-
rimman osan elämästään. - Monet koulukavereistani ovat paluumuuttajia, ja omien lasten kavereiden vanhemmissa on 
paljon vanhoja tuttuja. 

kaan tingitä. Toinen niistä on Yhteis-
vastuukonsertti Laajasalon kirkolla. 
Vastineeksi kuoro on voinut harjoi-
tella Laajasalon kirkolla ja pitää siel-

Hienointa on se, kun laulaessa ja esiintyessä näkee, miten kuulijat vaikuttuvat. Kun meidän esiintyminen uppoaa, koskettaa ja liikuttaa,  
siitä tulee parhaat fiilikset, kertoo mieskuoro Könsikkäiden kakkosbasso Lari Lohikoski, kolmannen polven laajasalolainen.

lä omia, huippusuosittuja joulukon-
serttejaan. Ne kuuluvat jo monien 
laajasalolaisten joulutraditioihin. 
Viime vuonna Könsikkäät piti kaksi 

joulukonserttia, kun halukkaat eivät 
enää mahtuneet yhteen.

Musiikki on Lari Lohikoskelle 
sen verran hieno juttu, että perheen 
7-, 8- ja 11-vuotiaat lapset on laitettu 
soittamaan saksofonia ja trumpettia.

- Ehkä välillä on pitänyt vähän 
suostutellakin heitä siihen, mutta 
mielestäni musiikki on hyvä osa si-
vistystä. Aika näyttää, jääkö se kai-
kille pysyväksi harrastukseksi.

Laajasalon kirkko on Lari Lohi-
koskelle perhetapahtumien paikka. 

- Me ollaan menty naimisiin täs-
sä kirkossa ja mummoni on siunattu 
täällä, kolmannen polven laajasalo-
lainen kertoo. Lasten kanssa on ai-
na käyty perhetapahtumissa, kuten 
Euron päivässä. Nehän ovat täällä 
valtavan suosittuja.

Kun Yhteisvastuukeräyksen koh-
teena on tänä vuonna vanhempien 
tukeminen, niin miten seurakunta 
voisi heitä parhaiten palvella?

- Se voi olla hyvin erilaisia asioita 
eri ihmisille. Perheiden voimavarat-
kin ovat erilaisia. Toisilla on talou-
dellisia tai sitten perhedynamiik-
kaan liittyviä kysymyksiä. Lasten 
kasvamiseenkin liittyy monenlaista 
haastetta, Lari Lohikoski pohtii. 

- Itselle olisi lastenhoitoapu ollut 
tärkeintä silloin, kun lapset olivat 
pieniä.

Outi Jaakkola

Tim
o Pekka Kaskinen

Olen kokenut Laajasalon kirkossa Pyhän läsnäoloa, Raija Salonen kertoo.


