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Tervetuloa syntymäpäiväjuhlaan
Juhlinnan kohde on nuoren, todennäköisesti teini-ikäisen tytön en-
simmäinen lapsi. Hän syntyi pikkuruisessa kaupungissa vaatimat-
tomaan vajaan, eläinten keskelle.  Hän ei koskaan itse perustanut 
perhettä. Hän ei suorittanut opintoja eikä hänellä ollut työhuonet-
ta. Hän työskenteli pitkään rakennusmiehenä.

Täytettyään kolmekymmentä vuotta hän jätti päivätyön-
sä ja ryhtyi kierteleväksi saarnaajaksi. Hän ei matkus-

tanut kolmeasataa kilometriä kauemmaksi synnyin-
paikastaan. Kerrottiin, että hänellä oli erityinen lah-
ja auttaa ihmisiä. Hän paransi sairaita ja ruokki 
nälkäisen kansanjoukon. Hän puhui Jumalasta 
niin, että oppimattomatkin ihmiset ymmärsivät.

Hänen vaikutusvaltansa kasvoi. Tilanne hui-
pentui, kun hän eräänä kansallisena juhlapäi-
vänä ratsasti aasilla pääkaupunkiin ja kan-
sanjoukot villiintyivät hänet nähdessään. Hä-
nestä tuli persona non grata, hankala ihmi-
nen, joka haluttiin poistaa näyttämöltä. 

Yksi hänen lähimmistä ystävistään kaval-
si hänet. Hän joutui puolueellisen tuomiois-
tuimen heteen. Hänet tuomittiin kuolemaan 

yhdessä kahden rikollisen kanssa. Hänet haudattiin erään etäisen 
tuttavan kalliohautaan. Erikoiset tapahtumat jatkuivat. Väitettiin, että 
hän oli noussut kuolleista ja on edelleen elossa.

Tänäkin vuonna kaikissa maanosissa valmistaudutaan viettämään 
hänen syntymäpäiväänsä.Hänen syntymänsä on vuosisatojen ajan 
innoittanut säveltäjiä ja runoilijoita kirjoittamaan lauluja ja maalaa-
maan tauluja. 

Monissa maissa kunnioitetaan myös hänen äitiään. Arvellaan, että 
kukaan toinen ihminen ei ole vaikuttanut ihmiskunnan historiaan niin 
voimakkaasti kuin tämä mies. 1500 vuotta sitten alettiin laskea ai-
kaa hänen syntymästään.

Myös me täällä pohjoisen maan eteläisessä kolkassa valmistaudum-
me viettämään hänen merkkipäiväänsä ja kutsumme mukaan teitä-
kin. 

Toivotan kaikille Kiikari-lehden lukijoille riemullista Vapahtajamme 
Jeesuksen syntymäjuhlaa. 

Timo Pekka Kaskinen 
päätoimittaja, kirkkoherra
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Ne, jotka uupuvat saavat voiman.
Ne, jotka pelkäävät, saavat rohkeuden.
Ne, jotka on nujerrettu, saavat itsetunnon.
Vapahtaja on syntynyt! Valo ei vähene, vaikka on pimeää.
Ne, jotka ovat kaukaisia, tulevat lähelle.
Ne, jotka ovat eksyneet, löytävät tien.
Ne, jotka ovat menettäneet uskonsa, löytävät luottamuksen.
Vapahtaja on syntynyt! Valo ei vähene, vaikka on pimeää.
Ne jotka odottavat, eivät pety.
Ne jotka kysyvät, saavat vastauksen.
Ne, jotka epäilevät, saavat merkin.
Vapahtaja on syntynyt! Valo ei vähene, vaikka on pimeää.

– Pia Perkiö
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Aino Saarinen muistaa lämmöllä Amerikan jouluja

Aino Saarinen miettii kul-
mat kurtussa, mikä sai hä-
net innostumaan Roihu-
vuoren seurakunnan Teat-

teri Paratiisista. Sitten valo syttyy 
sinisiin silmiin ja Aino huudahtaa: 
vissiin se on tämä mun vilkkauteni!

Aino on ollut mukana Teatteri 
Paratiisissa sen perustamisesta asti, 
syksystä 2015, jolloin Roihuvuo-
ren kirkossa esitettiin Anna-Mari 
Kaskisen käsikirjoittama näytelmä 
Kalastajat. Ohjaajana toimi Matias 
Nyman. Aino oli viimeksi näytellyt 
lapsena sukulaiskodissa maalla.

– Siellä oli järviä, sillä eihän ku-
kaan voi kesällä olla ilman järveä ja 
uimista! Siellä me lapset aina näytel-
tiin toisillemme.

Evakkomatkalle  
kaksivuotiaana
Aino ei kuitenkaan ole aina ollut yh-
tä rohkea.

– Olin koulussa älyttömän arka, 
koska olin evakko. Kurikassa meitä 
syrjittiin. Sain myöhemmin kuiten-
kin paikkakunnan näyttävimmät 
ihmiset ystävikseni, niin eihän se 
sitten enää mitään haitannut.

Aino ei muista evakkomatkaa 
Karjalasta Pieksämäelle, sillä hän 
oli vain kaksivuotias. Hän ei muis-
ta myöskään isänsä kaatumista so-
dassa, koska oli juuri vasta täyttänyt 
kolme.

– Muistan kuitenkin, miten 
käytiin veljien kanssa aina suuressa 

kammarissa katsomassa isän kuvaa.
Aino muistaa elävästi yhden pai-

najaisen, jonka hän näki vähän en-
nen nelivuotissyntymäpäiviään.

– Näin unta, että minua ammut-
tiin ohimoon. Ajattelin unessa, että 
katson aamulla, olenko kuollut vai 
en. En ikinä unohda sitä. Isä kuoli 
tarkka-ampujan laukaukseen, joka 
osui ohimoon. Näin voimakkaasti 
se asia eli mukanani.

Hän muistaa, miten hän ja neljä 
vanhempaa veljeä ovat yhdessä isän 
kanssa maanneet isossa rautasängys-
sä, jonka pääty oli koristeltu kultai-
silla nupeilla. Karjalan Metsäpirtti 
-nimiseen paikkaan oli juuri saatu 
sähköt. Isä opetti niistä pojilleen 
kaiken. Opetus meni hyvin peril-
le, sillä kolme veljeksistä suuntautui 
myöhemmin alalle.

– Oli niin ihanaa, kun rauhan 
aika säilyi eikä oma mieheni Ossi 
joutunut sotaan niin kuin isä.

Kävellä voin, mutta  
naimisiin en mene
Aino tapasi Ossi Saarisen 23-vuo-
tiaana työskennellessään sairaanhoi-
tajana Helsingissä Laakson tuberku-
loosisairaalassa.

– Kun Ossi voi paremmin, hän al-
koi soitella minua kävelylle. Ei mennyt 
kauan, kun hän kosi. Sanoin silloin, 
että älä luule, että menisin sinun kans-
sasi naimisiin! Kävellä voin, mutta 
naimisiin en. Ossi ja hänen vanhem-
pansa eivät kuuluneet kirkkoon.

Pian 82-vuotias Aino Saarinen on tuttu kasvo Roihuvuoren seurakunnassa. Hän on muun muassa mukana Teatteri Paratiisin näytelmissä  
sekä mallina Ole hyvä -palvelun mainoksissa. Mutta millainen elämä kätkeytyy Ainon energisen ja valoisan olemuksen taakse?

Aino Saarinen osallistui Ole hyvä -palvelun mainoskuvauksiin lokakuussa yhdessä Katarina Lensun kanssa. Palvelu tarjoaa keikkaluonteista apua ikäihmisille Roihuvuoressa, Herttoniemessä ja Laaja-
salossa (ks. ilmoitus s. 11). Aino tilasi kahvilassa amerikkalaiseen tapaan kokiksen.
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Sitten Aino sai puhelinsoiton, jo-
ka mullisti kaiken: Ossi oli mennyt 
rippikouluun.

– Meillä on ollut niin kiva elämä 
ja hyvä avioliitto! Jos toinen joskus 
sanoi rumasti, me molemmat hil-
jenimme ja peräännyimme, sitten 
käännyimme ja katsoimme silmiin. 
Siinä odotettiin sitten, että kumman 
suupielet nousevat ensin ylöspäin.

Miehen kanssa maailmalle

Elämä Ossin kanssa vei Ainon maa-
ilmalle monta kertaa. Ossi kuului 
nuorten aikuisten kansainväliseen 
kouluttautumisjärjestöön Nuor-
kauppakamariin sekä kansainvä-
liseen palvelujärjestöön Rotaryyn. 
Järjestöjen kautta pariskunta mat-
kusti Euroopan ja Pohjoismaiden 
lisäksi muun muassa Kanadaan, 
Etelä-Amerikkaan, Meksikoon ja 
Filippiineille.

– Järjestöt halusivat, että vaimo 
otetaan mukaan, että vaimotkin 
oppisivat seurustelemaan kansain-
välisesti. Nautin matkoista todella 
paljon, Aino kertoo.

Pitkäaikaisin matka tuli kuiten-
kin vanhemman tyttären kautta. 
15-vuotias Milla ilmoitti äidilleen 
lähtevänsä vaihto-oppilaaksi Ame-
rikkaan täytettyään 16 vuotta.

– Kun kerroin tästä Ossille ja hän 
hiukan kakisteli, tuli suustani jota-
kin, mitä en ollut ollenkaan suunni-
tellut: mennään kaikki!

Aino uskoo koko perheen muu-

ton Amerikkaan olevan Jumalan 
johdatusta. Viikon sisällä erikoises-
ta huudahduksestaan Ossille tarjou-
tui työn kautta mahdollisuus lähteä 
Amerikkaan. Niin nelihenkinen 
perhe muutti Ohion Springfieldiin.

– Sopeuduin heti, ihmiset olivat 
niin hirvittävän ystävällisiä. Vaikka 
osasin vain ylioppilasenglantia, en 
yhtään pelännyt puhua. Vain yhden 
kerran kävi niin, ettei minua ym-
märretty. Ihmettelin, miksi ei. Sit-
ten hoksasin, että olin sanonut kaksi 

lausetta ruotsiksi!
Saariset asuivat Amerikassa kol-

meen eri otteeseen, aina eri paikassa. 
Ensimmäisellä kerralla perhe viipyi 
viitisen vuotta, myöhempinä kertoi-
na vähän lyhyempiä ajanjaksoja.

– Minä rakastin Amerikkaa, mei-
dät otettiin niin avosylin vastaan ja 
joka paikkaan kutsuttiin mukaan. 
Jos meillä oli vaikka suomalaisia 
vieraita, kun jollakulla oli häät tai 
muut juhlat, he kutsuivat meidän 
vieraatkin mukaan.

Erityistä oli sekin, että jos jon-
kun naapurin omat vanhemmat oli-

vat kylässä, he kutsuivat ystäviään 
tutustumaan omaan äitiinsä tai 
isäänsä.

– Täällä taas sanomme, että nyt 
ei voi tulla, kun äiti tai isä on kyläs-
sä. Suutun vieläkin, jos teeveessä tai 
jossain haukutaan amerikkalaisia. 
Minulla ei ole heistä mitään pahaa 
sanottavaa.

Perhejoulu kotona

Eräänä jouluna naapuri kutsui Ai-
non mukaansa ostamaan kuusta. 
Perillä naapuri kysyi, minkä lajisen 
puun Aino haluaisi. Siellä ei ollut 
pelkkiä kuusia, vaan kaikenlaisia 
puita eri maista. Aino muistaa myös 
monet jouluvalot ihmisten taloissa. 

Tänä jouluna Aino toivoo, että 
Ossi pääsisi sairaalasta kotiin jou-
luksi. Niin on alustavasti hoitohen-
kilökunnan kanssa sovittu. Myös 
molemmat tyttäret ovat tulossa.

– Ossi ei ole ollut kipeenä sen 
keuhkotaudin jälkeen, paitsi nyt. 
Silloin sillä oli reikä keuhkoissa, ja 
vaikka ei olisi saanut antaa auringon 
paistaa rintaan, Ossi poltti itsensä 
auringossa monta kertaa.

– Minä en nyt käy enää juuri mis-
sään, kun Ossi on sairaalassa.

Joulunäytelmään Aino kuiten-
kin osallistuu tänäkin vuonna mie-
lellään majatalon emännän roolissa.

– On vaan niin kiva porukka ja 
hauskaa, kun on kaikenikäisiä mu-
kana.

Misku Välimäki

Meillä on ollut niin 
kiva elämä ja hyvä 
avioliitto!”
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Diakonia – apua ja tukea

Kaikille avoimet
kohtaamispaikat
Roihuvuoren kirkolla 
• Puurokahvila maanantaisin klo 10–11.  

Alussa lyhyt hartaus.   
Aloita viikkosi yhteisellä, maksuttomalla  
aamupalalla. Joulutauko 10.–31.12.2018. 

• Soppakirkko kerran kuukaudessa klo 13 
keskiviikkoisin 30.1., 27.2., 27.3., 17.4. ja 
29.5.2019. Lyhyt kirkkohetki ja mahdollisuus 
käydä ehtoollisella. Maksuton soppalounas  
ja kahvit. 

Pilkeryhmä 
Roihuvuoren monipuolisessa  
palvelukeskuksessa, Punahilkantie 16 
Vertaistukiryhmä +/-60-vuotiaille päihteitä  
käyttäville tai käyttäneille torstaisin  
klo 9.30–11.30. Ryhmä tarjoaa sisältöä  
arkipäivään, kaveruutta ja yhdessäoloa. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset diakonia- 
työntekijä Hannele Juvoselle, p. 09 2340 5718,  
ja sosiaaliohjaaja Maarit Ajalinille,  
p. 09 310 45125.

Pixabay

Taiwanilaisessa kirkossa kaikki tehdään yhdessä

Mikä seurakuntatyössä Taiwanil-
la oli parasta ja mikä haastavinta?

– Työni oli tiimityötä paikallis-
ten kristittyjen kanssa. Parasta oli 
saada olla osa yhteisöä, joka oli kuin 
yhtä suurta perhettä. Tähän perhee-
seen kuuluivat myös kaikki tukijam-
me Suomessa.

– Ihmissuhteet ovat rikkaus, 
mutta niihin sisältyy myös haastei-
ta. Saimme olla aloittamassa uutta 
seurakuntaa Suur-Taipein alueella 
2000-luvun alussa. Seurakunta kas-
voi nopeasti. Seurakuntalaisten vä-
lille tuli kuitenkin erimielisyyksiä, 
eikä niitä saatu kaikista ponniste-
luista huolimatta ratkotuksi. Ihmisiä 
lähti toisiin seurakuntiin. Seurakun-
tatyö kuitenkin jatkui ja vähitellen 
mukaan tuli taas uusia ihmisiä.  

– Työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja 
kärsivällisyyttä. On joskus vaikeaa 
jättää huolet Jeesuksen haltuun ja 
luottaa siihen, että Jumalalla on 
suunnitelma ja oma aikataulunsa. 

Taiwanissa on vain noin viisi 
prosenttia kristittyjä. Millaista 
on elää kristittynä Taiwanilla?

– Taiwan on vapaa demokraat-
tinen maa, jossa ihmisoikeuksia 
kunnioitetaan. Jokaisella on vapaus 
uskonnon harjoittamiseen. Yhteis-
kunta suhtautuu myönteisesti us-
kontoon, ja katsotaan, että varsinkin 
kristillinen rakkaudentyö, diakonia, 
on saanut yhteiskunnassa paljon hy-
vää aikaan.  

– Kristillinen usko saattaa joutua 
joskus konfliktitilanteeseen perhei-
den ja sukujen sisällä. Sukuyhteisöön 
kuuluvat myös menneet sukupolvet. 

Kunnioituksen osoittaminen näissä 
suhteissa on äärimmäisen tärkeää. 
Kristinusko saatetaan kokea joskus 

uhkaksi tälle järjestelmälle. 
– Erityisen arka asia on esivan-

hempien henkien palvominen. Moni 

Pastori Juha Ijäs oli vaimonsa Annen kanssa yhteensä yli 20 vuotta Taiwanin luterilaisen kirkon palveluksessa 
Suomen Lähetysseuran lähetteinä. He palasivat Suomeen syksyllä 2016.

Diakonian ajanvaraus 
joulun aikaan
Laajasalon alue
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle maanantaisin 
puhelimitse klo 10–11, p. 09 2340 5768. 
Viimeinen ajanvaraus ennen joulua ma 10.12. 
ja seuraavan kerran ma 7.1.2019. 

Roihuvuoren alue  
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle tiistaisin 
puhelimitse klo 10–11, p. 09 2340 5758. 
Viimeinen ajanvaraus ennen joulua ti 11.12. 
ja seuraavan kerran ti 8.1.2019.

Rakenna joulupuu  
-keräys vuonna 2018
Tänä jouluna voit ilahduttaa alueen vähävaraisten  
perheiden lapsia tai yksinasuvia ikäihmisiä. 
Ensimmäisestä adventtisunnuntaista alkaen 2.12 
Roihuvuoren, Tammisalon ja Laajasalon kirkoilla  
on ”joulupuu”. Puusta voit ottaa kortin joko  
lapsen tai ikäihmisen joulumuistamista varten.  
Kortti sisältää tarkemmat ohjeet.

kristitty kokee, että palvonnan koh-
de ei voi olla muu kuin kolmiyhtei-
nen Jumala. Kristillisen kasteen vas-
taanottaminen on julkinen merkki 
liittymisestä toiseen valtapiiriin.  

– Yleinen tietoisuus kristinus-
kon todellisesta luonteesta, jossa 
vanhaan perinteeseen suhtaudutaan 
ymmärtävästi ja jossa esimerkiksi 
neljäs käsky ”Kunnioita isääsi ja äi-
tiäsi” ohjaa ihmisen oikeaa suhdet-
ta vanhempiin ja sukuun, on häl-
ventänyt ennakkoluuloja. Monissa 
hautajaisissa esimerkiksi palvontaan 
liittyvien suitsutustikkujen sijaan 
kristityille ojennetaan kukkia, joita 
he voivat asettaa arkun viereen. 

  
Miltä luterilaisuus näyttää 
Taiwanilla?

– Luterilainen kirkko on vähem-
mistökirkko. Reformoitu kristilli-
syys eri muodoissaan on vaikuttanut 
paljon niin muotoihin kuin uskon 
tulkintaankin myös luterilaisissa 
kirkoissa. Tänä päivänä monet ka-
rismaattiset virtaukset vaikuttavat 
vahvasti. Jumalanpalvelusten muoto 
on enemmänkin kokoustyyppinen, 
joista meille luterilaisille tärkeät mes-
sun elementit monesti puuttuvat.  

– Usko on monelle suorittamis-
painotteinen. Ihmisen täytyy elä-
mällään osoittaa, että on hyvä kris-
titty ja hyvänä todistuksena omassa 
lähipiirissään. Menestyminen elä-
mässä on merkki Jumalan siunauk-
sesta. 

– Kirkko on viime aikoina alka-
nut panostaa seurakuntien työnte-
kijöiden ja vastuunkantajien luteri-
laisuuskoulutukseen. Tänä syksynä 

kirkon koulutuspäivillä oli teemana 
ristin teologia. Koetaan, että luteri-
laisella teologialla on annettavaa me-
nestyskristillisyyteen taipuvaisessa 
taiwanilaisessa kirkollisessa elämäs-
sä. Tekeminen ei ole ansio jumala-
suhteessa, vaan se nousee kiitollisuu-
desta. Se on kuin hyvä hedelmä, joka 
kasvaa itsestään. 

Mitä voisimme oppia taiwanilai-
silta kristityiltä ja mitä he voisi-
vat oppia meiltä?

– Suomalaisessa kristillisyydessä 
on tiettyä jykevyyttä, vakautta ja 
hartautta. Se luo turvallisuuden tun-
netta. Suomen kirkon diakonia- ja 
yhteiskunnallinen työ ovat vahvoja. 
Taiwanin kirkon työntekijät haluai-
sivat saada oppia nimenomaan dia-
koniatyön kehittämisessä.  

– Taiwanilainen kristillisyys on 
hyvin eläväistä ja seurakuntaelämä 
yhteisöllistä. Usko kuuluu arkeen. 
Ehkä tästä välittömyydestä olisi hy-
vä tarttua jotain suomalaiseen kris-
tillisyyteen. 

Miten taiwanilainen luterilainen 
kirkko viettää joulua?

– Joulu on nuorissa kirkoissa aina 
seurakunnan yhteinen juhla. Halu-
taan, että joulu näkyy seurakuntien 
alueilla. Ihmisiä houkutellaan esi-
merkiksi joulupukin tai tonttujen 
avulla kirkkoihin kuulemaan jou-
lun sanomaa. Itse olen ollut monesti 
pukkina seurakunnan joulujuhlas-
sa. Kotijoulua ei varsinaisesti viete-
tä, mutta itse vietimme joulua myös 
kotona.

Misku Välimäki
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Juha Ijäs palvelee pappina Roihuvuoren seurakunnassa maaliskuun 2019 lop-
puun. Juhan perheeseen kuuluu vaimo ja kuusi lasta. Myös lapsenlapsia on 
kuusi. Läheisten läsnäolo auttaa Suomeen sopeutumisessa, mikä on joka 
kerta oma haastava prosessinsa.
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Roihuvuoren seurakuntaan on sunnuntaina 18. marraskuuta 2018 valittu 14 uutta seurakuntaneuvoston 
ja viisi uutta kirkkovaltuuston jäsentä.

Valituista uusia (u) oli yhteensä kirkkovaltuustoon kolme ja seurakuntaneuvostoon kuusi. 
Lisätietoja seurakunnan vaalituloksesta ja kaikkien ehdokkaiden äänimääristä saat seu-

rakuntavaalien tulospalvelusta osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi/tulokset
Kiitos äänestäjille ja onnea kaikille valituksi tulleille!

Roihuvuoren seurakunnan luottamushenkilöt äänimäärineen kaudelle 2019–2022

Minna Havunen 148 (u)
viestinnän suunnittelija
Roihuvuori

Susse Huhta 200 (u)
opettaja
Roihuvuori

Hannu Jokipaltio 62
johtaja, eläkeläinen
Marjaniemi

Lauri Kopponen 139
lakimies
Roihuvuori

Juhani Lönnroth 96
pääjohtaja emeritus
Tammisalo

Mialeena Pärssinen 46
koulutussuunnittelija
Marjaniemi

Milla Tuuri 92 (u)
teologian opiskelija
Laajasalo

Wiking Vuori 86
oikeusnotaari
Roihuvuori

Yhteiseen kirkkovaltuustoon:

Seija Muurinen 215
TtT, SH-diakonissa
Jollas

Jaakko Niiles 145 (u)
rippikoulu- ja nuorisotyön
asiantuntija, pastori
Laajasalo

Seurakuntaneuvostoon:

Roihuvuoren seurakunnan uudet luottamushenkilöt on valittu

Jukka Annala 72
eläkeläinen
Laajasalo

Minna Havunen 147 (u)
viestinnän suunnittelija
Roihuvuori

Susse Huhta 149 (u)
opettaja
Roihuvuori

Lauri Kopponen 115
lakimies
Roihuvuori

Jaakko Niiles 117 (u)
rippikoulu- ja nuorisotyön
asiantuntija, pastori   Laajasalo

Ville Salonen 85
oopperalaulaja
Laajasalo

Marja-Kaarina 
Söderqvist 74 (u)
DI   Laajasalo

Juha-Matti Terämä 111
eläkeläinen
Laajasalo

Pekka Vaaramo 82 (u)
pastori, eläkeläinen
Jollas
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Teatteri Paratiisi valmistautuu    esittämään joulunäytelmän
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Teatteri Paratiisi valmistautuu    esittämään joulunäytelmän
Teatteri Paratiisi on toiminut Roihuvuoren seurakunnassa jo yli kahden vuoden ajan. Se esittää Raamatun kertomuksiin 

perustuvia musiikkinäytelmiä.

Teatteri Paratiisin seuru-
eessa on mukana kaike-
nikäisiä seurakuntalai-
sia, alle kouluikäisistä yli 

kahdeksankymmentävuotiaaseen. 
Toiminnan yhtenä esikuvana ovat 
keskiaikaiset mysteerinäytelmät, 
joita esitettiin eurooppalaisissa kau-
pungeissa. 

Näissä näytelmissä kaupunkien 
asukkaat ja eri ammattikunnat ko-
koontuivat yhteen valmistelemaan 
Raamatun kertomuksiin perustuvia 
draamoja. Esitykset saattoivat kestää 
useita päiviä.

Teatteri Paratiisi on esittänyt ai-
kaisemmin näytelmät Kalastajat, 
Vivaldin musiikkiin tehdyn tanssil-
lisen näytelmän Luominen sekä Jee-
suksen äidistä kertovan näytelmän 
Marian miekka. Myös Joulu saapuu 
kaupunkiin oli ohjelmistossa jo vii-
me vuonna.

Draamaa, musiikkia  
ja tanssia 
Näytelmiä on aikaisemmin esitetty 
Lohjan Vivamossa, ulkoilmassa to-
teutettuina vaellusnäytelminä. Nyt 

ne on sovitettu ja osin käsikirjoitettu 
uudelleen teatteri Paratiisia varten.

Näytelmä Joulu saapuu kaupun-
kiin kertoo jouluevankeliumin ta-
rinan draaman, musiikin ja tanssin 
keinoin. Näytelmä alkaa hetkestä, 
jolloin enkeli ilmestyy nuorelle Ma-
rialle ja päättyy seimen äärelle.

Teatteri kokoaa väkeä koko seu-
rakunnan alueelta. Teatteri Para-
tiisin väki on ollut varsin sitoutu-
nutta, suurin osa joulunäytelmän 
esiintyjistä on samoja kuin viime 
vuonna. Teatterissa on väkeä koko 
seurakunnan alueelta; Roihuvuo-
resta, Marjaniemestä, Laajasalosta 
ja Tammisalosta. Jotkut ovat tulleet 
kauempaakin. 

Monenlaisia rooleja

Näytelmässä on rooleja kaikenikäi-
sille: Maria, Joosef, ilmoitusenkeli 
ja sotilas ovat Roihuvuoren seura-
kunnan nuorisotyössä mukana ole-
via nuoria. Heitä on myös tanssivina 
enkeleinä, jotka riemuitsevat joulu-
yön ihmeestä. 

Osa lapsista ja varhaisnuorista on 
Itä-Helsingin musiikkiopiston oppi-

Arto Myllärinen  ohjaa joulunäytelmän 
Roihuvuoren kirkossa 
Aikaisemmat teatteri Paratiisin esit-
tämät näytelmät on ohjannut Mati-
as Nyman, joka on ohjannut lukui-
sia Raamatun kertomuksiin perus-
tuvia näytelmiä Vivamon Raamat-
tukylässä Lohjalla.

Vuoden 2018 joulunäytelmän 
Joulu saapuu kaupunkiin ohjaa pit-
kän linjan teatteriammattilainen 
Arto Myllärinen.  

Hän on kiertänyt ympäri Suo-
mea vuosien ajan ohjaajan ja käsi-
kirjoittajan ominaisuudessa. Hänen 
ohjaustöihinsä kuuluu juhlanäytel-
miä, musikaaleja, kirkkodraamoja ja 
historiallisia henkilökuvia. Ohjauk-
sia on tähän mennessä kertynyt jo 
yli 200. Viimeaikaisiin töihin kuu-
luu muun muassa Lappeenrannan 
Via Crucis. 

Ura alkoi Seitsemästä  
veljeksestä
Arto Myllärisen oma tie teatterin 
maailmaan kulki Seitsemän veljek-
sen kautta. 1980-luvun alussa Myl-
lärisen silmiin osui lehti-ilmoitus, 
jossa etsittiin näyttelijää Aleksis 
Kiven Seitsemän veljeksen Timon 
rooliin Nurmijärven Kivi-juhlille. 
Myllärinen päätti osallistua koelu-
kuun. Moni muukin olisi halunnut 
roolin, mutta Paavo Liski valitsi Ar-
to Myllärisen.

Paavo Liskistä tuli Arto Mylläri-
selle tärkeä ihminen ja tukija teatte-
rin maailmassa. Seitsemän veljeksen 
Hiidenkiveltä alkoi matka, joka jat-
kuu yhä. Paavo Liskin kanssa hän 

teki yhteistyötä kaksikymmentävii-
si vuotta. Ensimmäinen oma ohjaus 
oli 1980-luvun puolivälissä esitetty 
Valomerkki-musikaali, jossa oli mu-
kana sata nuorta.

Teatteri on kirkon nuorisotyön-
ohjaajaksi valmistuneelle Myllärisel-
le elämäntapa ja intohimo. Yhteis-
työkumppaneita on ympäri Suomea. 
Välillä kutsu käy myös maan rajojen 
ulkopuolelle. Myllärinen palasi juuri 
Espanjasta, jossa hän esiintyi paikal-
liselle suomalaisyhteisölle.

Upea Roihuvuoren kirkko

Myllärinen ilahtui, kun hän sai kut-
sun ohjata Joulu saapuu kaupunkiin 
-näytelmän Roihuvuoren kirkkoon.

– On riemullista olla Roihuvuo-
ren stadilaisen seurakuntaväen kes-
kellä. Ryhmässä on mukava ilmapii-
ri. Uskon ja arvaan, että se välittyy 
myös yleisölle. On myös ilo tehdä 
jälleen yhteistyötä käsikirjoittajan 
kanssa.

– Kannattaa tulla katsomaan ja 
aistimaan joulun ydinsanomaa en-
nakkoluulottomasti ja avoimin mie-
lin, Myllärinen kehottaa.

Kirkko on lukuisia kirkkodraa-
moja ohjanneelle Arto Mylläriselle 
tuttu ja inspiroiva ympäristö.

– Kirkko on seurakunnan juma-
lanpalvelustila. Samalla se soveltuu 
hyvin ikuisten kertomusten näyttä-
möksi, Myllärinen kehuu vuolaas-
ti juuri remontoitua Roihuvuoren 
kirkkoa.

Anna-Mari Kaskinen
Vuonna 2016 Arto Myllärinen sai kirkon kulttuuripalkinnon suomalaisen kirkkodraaman hyväksi tekemästään työstä. 
Palkinto jaettiin Myllärisen ja teatteriohjaaja Jouni Laineen kesken.
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laita ja musiikkiluokilla opiskelevia. 
Väkeä on myös Cantiamo-kuorosta. 
Seurakunnan työntekijöistä ovat 
mukana kirkkoherra ja kaksi las-
tenohjaajaa.

Jotkut esiintyjät ovat liittyneet 
seurueeseen nähtyään ilmoituksen 
uudesta teatterista pari vuotta sitten. 
Jotkut ovat tulleet mukaan, kun jo-
ku on heidät kutsunut. 

Seimen lapsen rooli

Ainoa rooli, jonka voi esittää vain 
yhtenä vuotena elämänsä aikana on 
seimen lapsen rooli. Toivottavasti tä-
näkin vuonna seimessä lepää jokai-
sessa esityksessä oikea vauva. 

Ennen kuin esitykset alkavat, 

Joulu saapuu kaupunkiin
Esitykset:

to 13.12. klo 18 Roihuvuoren joulujuhlassa 
su 16.12. klo 14 Roihuvuoren kirkossa
ti 18.12. klo 18 Roihuvuoren kirkossa

Roihuvuoren kirkkoon rakentuu 
Betlehemin kaupunki. Näyttävät 
lavasteet ovat Tapio Rantasen kä-
sialaa.

Näytelmään sisältyy myös usei-
ta lauluja. Ne on säveltänyt Tommi 
Kalenius.

Anna-Mari Kaskinen

Teatterissa on  
väkeä koko seura-
kunnan alueelta.”
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Pärskeitä

Kutsumuksena lapset ja musiikki
Karhulasta lähes viisikymmentä vuotta sitten Helsinkiin lähtenyt Terttu Naapuri löysi kutsumuksensa Roihuvuoren seurakunnan  

lapsi- ja vapaaehtoistyöstä. Tänä vuonna hän täytti 90 vuotta.

Sibelius-Akatemiassa lau-
lua pääaineenaan ja mu-
siikinopettajaksi samalla 
opiskellut Terttu Naapuri 

oli jo menossa muualle oman alan 
töihin, kun tuli sattuman kautta 
aloittaneeksi uransa Roihuvuoren 
lapsityössä vuonna 1969. Silloin hän 
meni kirkkoherranvirastoon hake-
maan virkatodistusta. Paikalla viras-
tossa olivat myös silloinen lapsityön 
pastori Matti Nevalainen ja hänen 
vaimonsa. 

– Siellä oli sitten Nevalaisen pa-
riskunta ja he sanoivat, että et sinä 
Terttu jouda täältä pois! Tammi-
saloon tarvittiin musiikinopettajaa 
esikouluryhmään. 

– Minä sanoin, että voinhan 
minä tulla sinne vähän auttamaan. 
Mutta se työ olikin niin ihanaa, että 
se vei mukanaan ja sinne minä sit-
ten jäin sattuman kautta, Naapuri 
nauraa. 

Laulava pikkulotta

Terttu Naapurin musiikkiura alkoi 
neljävuotiaana, kun hän esiintyi 
suuressa Karhulan Katajaisten per-
hejuhlassa monelle sadalle ihmiselle. 

Myös Pelastusarmeijan pyhäkou-
lu oli tärkeä osa hänen lapsuuttaan. 
Sota-aikana Naapuri teki myös pal-
jon kotiseututyötä. 

– Minä olen perustanut jopa Pik-
kulotat Karhulaan siskojeni ja parin 
kaverin kanssa. Olimme sen verran 
rohkeita, että uskalsimme pyytää lu-
vankin, Naapuri muistelee. 

Hän oli Tampsan koulun kanttii-
nissa pikkulottana viisi vuotta. Hän 
myös lauloi siellä paljon sotilaille, 
jotka tulivat kanttiiniin lepäämään. 
Terttu Naapuri kertoo, miten vää-
peli kävi joskus hakemassa laulaja-
tyttöä kotoakin esiintymään. Soti-
laat pitivät erityisesti laulusta ”Heili 
Karjalasta”. 

– Niistä ajoista minulla on hyviä 
muistoja, kun sain olla isosiskojen 
kanssa. Vaikka sota-aika muuten oli 

kamalaa ja julmaa, Naapuri muistelee.
– Isäni työskenteli Ahlstömillä 

tarkastajana, ja kaikki sotakorvaus-
koneet menivät hänen kauttaan. 
Niitä ei ollutkaan sitten ihan vähän, 
Naapuri kertoo sota-ajoista. 

Kuoroa ja lapsityötä

Terttu Naapuri oli mukana 1970-lu-
vulla Radion kamarikuorossa. Kuo-
ron esiintymisiä lähetettiin ympäri 
maata radion ja myöhemmin televi-

sion välityksellä.
– Se oli silloin ainoa kuoro, jos-

ta meille esiintyjille maksettiin jopa 
palkkaa. Esitykset olivat suuria ja 
hienoja. Meillä oli upeat pitkät pu-
vut ja miehillä oli esiintymisasuna 
frakit, Terttu Naapuri kertoo. 

Kirkon lapsityö oli kuitenkin hä-
nelle se varsinainen kutsumustyö. 

– Tämä seurakunta on ollut mi-
nulle ihan paras työympäristö. Sil-
loin oli tyttäreni Maijukin aloit-
tanut koulun. Ajattelin sitten, että 

miksen jäisi tänne, ja onneksi jäin-
kin. Löysin Roihuvuoresta maail-
man parhaan työyhteisön. Olen siitä 
äärettömän kiitollinen. 

Terttu Naapurin elämässä punai-
sena lankana on aina ollut musiikki. 
Sitä hän on hyödyntänyt työssään 
lasten kanssa. 

– Veimme lapsia paljon laula-
maan esimerkiksi Punahilkan van-
hainkotiin. Hoitajat aina sanoivat, 
että kyllä teidän käyntien jälkeen 
moni vanhus on ruvennut puhu-

Se työ olikin niin 
ihanaa, että se vei 
mukanaan.”

Pitkän työuran lapsityön parissa tehnyt Terttu Naapuri on osallistunut eläkkeellä ollessaan monenlaiseen kotiseura-
kunnan vapaaehtoistyöhön.

maan, hän muistelee iloisena.

Seurakunnan päivähoito

Kiireisimpään aikaan vuonna 1974 
koko alueella oli seurakunnan hoi-
dossa jopa kolmesataa 3–6-vuotiasta 
lasta. Pelkästään Tammisalossa oli 
sata lasta ja neljä ryhmää.  

Seurakunta oli tuolloin ainoa 

taho, joka tarjosi sillä alueella koko-
päiväistä päivähoitoa. Päivähoitoa 
tarjottiin yhdeksässä pisteessä, ja 
lastenohjaajia oli viisitoista. Kun-
nallinen päivähoito alkoi kokopäi-
väisenä vasta paljon myöhemmin. 
Silloin myös naiset lähtivät entistä 
enemmän työelämään. 

– Meillä oli kyllä hyvä kuri ja jär-
jestys sekä paljon ohjelmaa. Musiik-
ki oli meillä se kantava voima. Siel-
lä lauluissa ja leikeissä oli mukana 
myös seurakunnan sanoma ja ope-

M
arko Anttila

tus. Pyhäkoululauluja oli ihana lau-
laa lasten kanssa, Naapuri muistelee. 

– Seurakunnalta tuli hyvä tuki 
meille ja järjestinkin niin, että jo-
kainen seurakunnan työntekijä kävi 
pitämässä vuorollaan lapsille hartau-
den ja juttelemassa heidän kanssaan. 
Se oli silloin ainutlaatuista koko 
Suomessa.

Lapsityön puitteissa järjestettiin 
seitsemänä vuonna Marian päivän 
laulajaiset. Siitä tuli paljon rahoi-
tusta toiminnalle. Naapuri arvelee, 

miten niillä rahoilla hankitut videot 
ja nauhurit aiheuttivat vähän kateut-
ta muiden seurakuntien päivähoito-
ryhmissä. 

– Mutta kyllä sitä oikeasti piti 
ihan kerjuulle lähteä lähiliikkeisiin 
ja tehdä kovasti työtä, että siihen 
päästiin, Naapuri toteaa. 

Toiminnanjohtajana

Hän muistelee, että niihin aikoi-
hin kirkkokin oli aina täynnä, kun 
kaikki osallistuivat toimintaan. Piis-
pankokoukselta tuli vuonna 1974 
ohjeistus, että lapsityössä on oltava 
toiminnanjohtaja. Terttu Naapuri 
valittiin toiminnanjohtajaksi.

– Minulla oli kyllä melkoinen 
vastuu silloin, kun ohjaajatkin teki-
vät työtä yksin. Myöhemmin saim-
me sitten seurakuntayhtymältä bud-
jetoitua rahoitusta toimintaamme, 
Naapuri muistelee. 

Naapuri muistelee surullisena ai-
kaa, jolloin paljon lapsia siirtyi kun-
nalliseen päivähoitoon. Hän olisi 
kovasti halunnut säilyttää seurakun-
nan toiminnan ennallaan. Ohjaajilla 
oli korkeatasoinen koulutus ja lapset 
viihtyivät. Moni lapsi kyllä palasikin 
kunnallisesta päiväkodista takaisin 
seurakunnan päivähoitoon.

Vuonna 1991 Terttu Naapuri jäi 
eläkkeelle lapsityöstä palkallisena 
työntekijänä, mutta vapaaehtoisena 
hän on ollut vuosien ajan korvaama-
ton apu seurakunnalle vielä paljon 
sen jälkeen. 

Terttu Naapuri osallistui taan-
noin myös seurakunnan järjestä-
mään 90-vuotiaiden juhlaan. 

– Se oli suurenmoisen ihana juh-
la. Olin siellä poikani kanssa. Hän-
kin liikuttui tilaisuudessa. Se oli 
minulle sanoinkuvaamattoman tär-
keä tilaisuus. Olin ylpeä, kun sain 
olla siellä poikani Markon kanssa 
ehtoollisellakin. Seurakuntasali oli 
ihan täynnä väkeä, Naapuri iloitsee. 

Sonja Orupabo

Niihin aikoihin  
kirkkokin oli aina 
täynnä.”
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Laituriwww.laajaranta.fi

Ohjelmassa muun muassa musiikkinäytelmä 
Joulu saapuu kaupunkiin. Käsikirjoitus Anna-Mari Kaskinen, 

ohjaus Arto Myllärinen, koreografi Sari Perttu.
Joulupuuro ja kahvit. Lapsille joulupussit. 
Mukana lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus.

Sarjakuva

Tuula H
akkarainen

10 kysymystä
Vivian Vapaavuori, 17 v.

Si
ni

 M
ik

ko
la

1. Mikä sinulle jää ensimmäisenä mieleen uudesta 
ihmisestä?                      
– Käytöstavat ja se, miten hän vastaa huumoriini – jos 
vastaa.
2. Jos saisit valita uuden harrastuksen, mikä se 
olisi?                                         
– Crossfit ja painonnosto pitävät minut enemmän 
kuin onnellisena. Jos aikaa riittäisi, kävisin pidemmil-
lä vaelluksilla ja viettäisin enemmän aikaa erämaassa 
tai metsässä.
3. Jos olisit jonkin sortin julkkis, mikä ja millai-
nen olisit?                                            
– Olisin voittanut crossfitin maailmanmestaruuskisat 
ja omaisin tittelin “Fittest woman on earth”. 
4. Mitkä kolme ottaisit mukaan autiolle saarelle?                                            
– Raamatun, paljon uimaleluja ja tuhat tölkkiä 
Heinzin punaisia papuja.
5. Mitä sellaista toivoisit joululahjaksi, mitä kau-
pasta ei saa?                                
– Paremmat vatsalihakset, voimia ylioppilaskokeisiin.
6. Mikä asia saa sinut lähes aina hymyilemään?                                                     
– Hyvin mennyt treeni, lapset vetämässäni kokkiker-
hossa ja hyvä ruoka.
7. Mikä on mielestäsi paras joululaulu?                                                                        
– En etsi valtaa loistoa ja Oi jouluyö!
8. Miten tiivistäisit Jeesuksen merkityksen kolmel-
la sanalla? 
– Anteeksianto, armo, rakkaus.
9. Mikä joulussa puhuttelee sinua eniten?                                                         
– Harmittaa, että jotkut joutuvat viettämään joulua 
yksin.
10.  Kysymyksesi seuraavalle haastateltavalle?                                                       
– Kumpi tuli ensin, muna vai kana? Perustele!

Peikkojen joulu
ti 11.12. klo 18 Laajasalon kirkossa

Juhlassa esitetään Sakari Topeliuksen satuun Peikkojen joulu 
perustuva näytelmä. Dramatisointi ja ohjaus Markku Arokanto. 

Mukana Laajasalon Huvilateatteri.
Kuoro Chorus Marinus, joht. Päivi Niva-Vilkko.

Joulupuuro ja kahvit. Joulupukki vierailee.

Laajasalon kirkon joulujuhla kaikenikäisille

Ulla Vaajakallio

Ala-asteikäisten kokkikerhossa opetellaan kokkaamisen alkeita 

isosten johdolla. Kerho kokoontuu tiistaisin klo 16–17.30 

Laajarannassa, Humalniementie 15.

Jos kiinnostuit, ota yhteys nuoristyönohjaaja 

Saila Lavoseen, saila.lavonen@evl.fi, 050 353 7979.

Kokkikerhossa on tilaa! 

Roihuvuoren kirkon joulujuhla kaikenikäisille 

Joulu saapuu kaupunkiin
to 13.12. klo 18 Roihuvuoren kirkossa

Perhetupa  
maanantaisin klo 9.30–11 

Laajasalon kirkon lasten päädyssä 
alkaen 7.1.

Esikoisvauvakerho  
tiistaisin klo 9.30–11 Roihuvuoren 

kirkon kappelissa alkaen 5.2. 
Ilmoittautuminen 

Taini Nurmesviidalle,  
p. 050 3801 602,  

taini.nurmesviita@evl.fi

Muskariperhekerho  
torstaisin klo 9.30–11 Tammisalon 

kirkolla alkaen 10.1.

Puuhaperhekerho  
torstaisin klo 9.30–11 leikkipuisto 

Rudolfissa alkaen 10.1.

Muskariperhekerho  
perjantaisin klo 9.30–11 

Laajarannassa alkaen 11.1.

Perhekerhot 
keväällä 
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Heittonuotta

ROIHUVUORI
Koko perheen hoosiannakirkko  
su 2.12. klo 10. Nurminen, Ijäs, 
Filppula, Sonòrus ja Cantiamo.
Arkkikirkko ke 5.12. klo 18.
Itsenäisyyspäivän messu  
to 6.12. klo 10. Rantala, Nurminen, 
Filppula ja Cantiamo. Lipunnosto 
klo 9.30.
Messu su 9.12. klo 10.  
Laaksonen, Kaskinen, Petri Tiainen, 
Soiva Ensamble.
Iltamessu ke 12.12. klo 18.
Messu su 16.12. klo 10.  
Rantala, Ijäs, Filppula.
Iltamessu ke 19.12. klo 18.
Aattohartaus ma 24.12. klo 15. 
Ijäs, Filppula.
Jouluaamun messu  
ti 25.12. klo 10. Rantala, Laaksonen, 
Filppula ja Cantiamo.
Kauneimpien joululaulujen  
messu ke 26.12. klo 14.  
Lyytinen, Rantala, Filppula, Jenni 
Witick, sello ja Paul-Erik Söderqvist, 
kitara.
Messu su 30.12. klo 10.  
Ijäs, Vaulas, Filppula.
Uudenvuodenpäivän messu  
ti 1.1. klo 14. Laaksonen,  
Niva-Vilkko.
Iltamessu ke 2.1. klo 18.

LAAJASALO
1. adventtisunnuntain messu  
su 2.12. klo 12. Vaulas, Rantala, 
Laaksonen, Niva-Vilkko, Chorus 
Marinus.
Lasten joulukirkkohetki  
ke 5.12. klo 9.30.  
Rantala, Niva-Vilkko.
Itsenäisyyspäivän juhlamessu  
to 6.12. klo 12. Ijäs, Laaksonen,  
Vaulas, Niva-Vilkko, Miesyhtye. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
itsenäisyyspäivän juhla.
Messu su 9.12. klo 12. Laaksonen, 
Kaskinen, Niva-Vilkko.
Messu su 16.12. klo 12. Rantala, 
Ijäs, Petri Tiainen.
Messu su 23.12. klo 12. Vaulas. 
Niva-Vilkko.
Perheiden aattohartaus  
ma 24.12. klo 13. Kaskinen,  
Niva-Vilkko.
Aattohartaus ma 24.12. klo 15. 
Kaskinen, Niva-Vilkko,  
Iiris Seesjärvi, laulu.
Jouluyön messu ma 24.12. klo 22. 
Laaksonen, Ijäs, Niva-Vilkko,  
Chorus Marinuksen kvartetti.
Joulupäivän sanajumalan- 
palvelus ti 25.12. klo 12.  
Rantala, Niva-Vilkko,  
Chorus Marinus.
Messu su 30.12. klo 12.  
Ijäs, Vaulas, Filppula.
Uudenvuodenpäivän messu  
ti 1.1. klo 12. Laaksonen,  
Niva-Vilkko.

TAMMISALO
Tammenterhon hoosiannakirkko 
su 2.12. klo 15. Kaskinen.
Itsenäisyyspäivän sanajumalan-
palvelus to 6.12. klo 10.  
Kaskinen, Petri Tiainen.  
Lipunnosto klo 9.30.
Aattohartaus ma 24.12. klo 17. 
Lyytinen, Filppula.

Jumalan-
palvelukset

Musiikkia
Konsertteihin on vapaa pääsy.

ROIHUVUORI
Adventin musiikkia  
su 2.12. klo 18.  
Kamarikuoro Cantiamo, joht. Han-
nele Filppula, Katariina Kopsa urut, 
Juha Ijäs, liturgi.  Ohjelmassa mm. 
Armas Maasalon Adventtivesper. 
Kolehti diakoniatyön joululahjoihin.
Soiva Ensamblen joulukonsertti 
ke 12.12. klo 19.  
Sadelilja Larimo, sopraano, Margit 
Tuokko, sopraano, Emma Kuntsi, 
kantele, Lauri Honkavirta, piano. 
Ohjelma 10/5 € (työttömät, opiske-
lijat, eläkeläiset).
Jouluisia säveliä  
pe 14.12. klo 18.30. Tarja Karkuleh-
don yksinlauluoppilaat esiintyvät. 
Kolehti seurakunnan lähetystyölle 
Villeimmät joululaulut  
la 15.12. klo 18. Emma Piitulainen, 
Samuli Moilanen & Jouluorkesteri, 
joht. Ville Koponen. Ohjelma 10 €.
Valoa-joulukonsertti  
ke 19.12. klo 19.30. Iris Mäkelä, 
laulu, Jenni Witick, sello, Joonatan 
Rautio, piano/saksofoni ja Paul-Erik 
Söderqvist, kitara. Ohjelma 10/5 €.  
Jouluyön musiikki  
ma 24.12. klo 23, Essi Lyytinen, 
alttoviulu, Hannele Filppula, laulu 
ja kuoronjohto, Sirkka-Liisa Jussi-
la-Gripentrog, urut, lauluryhmä.

LAAJASALO
Joulukonsertti su 2.12. klo 18. 
Lauluyhtye Aikamiehet joht. Jukka 
Okkonen. Ohjelma 10€.
Joulukonsertti ke 12.12. klo 18.30. 
Itä-Helsingin musiikkiopiston 
laulajat.
O Magnum Mysterium -konsertti 
su 16.12. klo 18. Kamarikuoro Aava. 
Ohjelma 10 €.
Itä-Helsingin musiikkiopiston 
puhallinorkestereiden joulukon-
sertti ma 17.12. klo 19.
Könsikkäiden joulukonsertti  
la 22.12. klo 17. Könsikkäiden mies-
kuoro Petri Laaksosen johdolla. 
Ohjelma 15 €.

Kauneimmat 
joululaulut
ROIHUVUORI
Kauneimmat joululaulut  
päivällä ke 5.12. klo 13. Juvonen, 
Filppula, Juha Tuomainen, tenori.
Perheiden kauneimmat joululau-
lut su 16.12. klo 16. Ijäs, Filppula, 
Sonórus.
Kauneimmat joululaulut  
su 16.12. klo 18. Nurminen,  
Filppula, Cantiamo.

LAAJASALO
Kauneimmat joululaulut  
päivällä ke 5.12. klo 13. Vaulas, 
Mero-Hiltunen, Niva-Vilkko.
Perheiden kauneimmat joulu-
laulut su 9.12. klo 15. Kaskinen, 
Niva-Vilkko, Itä-Helsingin musiik-
kiopiston viulisteja.
Kauneimmat joululaulut  
9.12. klo 18. Laaksonen, Chorus  
Marinus, joht. Päivi Niva-Vilkko, 
Miesyhtye, joht. Heikki Varis ja 
Toimela Brass, joht. Veikko Rauha-
niemi.
TAMMISALO
Kauneimmat joululaulut ti 11.12. 
klo 18.30. Ijäs, Filppula, Akateemi-
sen Puhallinorkesterin soitinyhtye.

Joulujuhlat
Laajasalossa 11.12. klo 18.  
Näytelmä Topeliuksen Peikkojen 
joulu, ohj. ja dramatisointi Mark-
ku Arokanto. Mukana Laajasalon 
Huvilateatteri. Chorus Marinus, 
joht. Päivi Niva-Vilkko. Joulupuuro, 
joulupukki vierailee.
Roihuvuoressa to 13.12. klo 18.
Musiikkinäytelmä Joulu saapuu 
kaupunkiin, käsikirjoitus Anna-Mari 
Kaskinen, ohjaus Arto Myllärinen. 
Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus. 
Joulupuuro, lapsille joulupussit.

Kevään 2019 
toimintaa
LAAJASALO
Perhetupa maanantaisin  
klo 9.30–11 Laajasalon kirkon 
lasten päädyssä alkaen 7.1.
Eläkeläisten kerho  
maanantaisin klo 13 alkaen 14.1. 
Rudolfin palvelukeskuksen tuo-
lijumppa maanantaisin klo 14.30. 
alkaen 14.1.
Lectio Divina -raamatturyhmä 
parillisten viikkojen maanantaina 
klo 18 alkaen 21.1. Ryhmässä vuo-
rottelevat raamatun luku, hiljaisuus 
ja tekstin äärellä jakaminen.
Puikot heilumaan -käsityöryhmä 
parittomien viikkojen maanataina 
klo 18 alkaen 14.1. 
Ylistyskuoro maanantaisin  
klo 18.30 alkaen 7.1. Tiedustelut 
Arja Suorsa-Rannanmäki,  
p. 050 369 5237. 
Eläkeläiskuoro Laulunystävät 
tiistaisin klo 13 alkaen 8.1.
Miesten raamattupiiri parillisten 
viikkojen tiistaina klo 18 alkaen 8.1.
Kirkkokuoro Chorus Marinus  
tiistaisin klo 18.30. alkaen 8.1. 
Uudet laulajat tervetulleita.  
Tiedustelut Päivi Niva-Vilkko,  
p. 09 2340 5727.
Aamurukous keskiviikkoisin  
alkaen 9.1. klo 6.30.
Suomen Lähetysseuran lähetys-
piiri parittomien viikkojen keski-
viikkona klo 13 alkaen 16.1.
Sanansaattajien lähetyspiiri 
keskiviikkona klo 13 alkaen 9.1. ja 
jatkuen joka kuukauden ensimmäi-
senä keskiviikkona.
Naisten raamattupiiri parittomi-
en viikkojen keskiviikkona klo 18 
alkaen 16.1.
Kirjallisuuspiiri keskiviikkona  
klo 18 kerran kuussa 9.1., 6.2., 6.3., 
10.4. ja 8.5.
Eläkeläisten raamattupiiri  
perjantaisin klo 14 alkaen 11.1.
Perheiden raamattupiiri paritto-
mien viikkojen perjantaina klo 18 

alkaen 18.1.
Sanan ja rukouksen ilta sunnun-
taina klo 18 kerran kuussa 13.1., 
17.2., 17.3. ja 28.4. Mukana Ylistys-
kuoro, esirukouspalvelua.

ROIHUVUORI
Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus 
maanantaisin klo 16 alkaen 7.1. 
välipalaa tarjolla klo 15.45. uusia 
kuorolaisia otetaan mukaan  
klo 15.30 lähtien.
Kamarikuoro Cantiamo maanan-
taisin klo 18.30 alkaen 7.1. Uusia 
laulajia otetaan klo 18 lähtien.
Vesper maanantaisin klo 19.30 
kerran kuussa 14.1., 11.2. ja 18.3.
Esikoisvauvakerho tiistaisin  
klo 9.30–11 Roihuvuoren kirkon 
kappelissa alkaen 5.2. Ilmoittautu-
minen Taini Nurmesviita,  
p. 050 3801 602,  
taini.nurmesviita@evl.fi
Lähetyksen iltapäivä parillisten 
viikkojen tiistaina klo 12.30 alkaen 
22.1.
Rukous- ja ylistysilta kappelissa 
parittomien viikkojen tiistaina  
klo 18 alkaen 15.1. Sirkka Mykrä.
Evästä elämään -raamattupiiri  
n. kahden viikon välein torstaina 
klo 18. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set Lauri Kopponen,  
p. 045 678 1357.

TAMMISALO
Miestenpiiri parittomien viikkojen 
maanantaina klo 18 alkaen 14.1.
Hiljaisuuden kirkko tiistaisin  
klo 18 kerran kuussa 15.1., 12.2., 
12.3.
Muskariperhekerho torstaisin  
klo 9.30–11 alkaen 10.1.

LAAJARANTA
Luova joukko parittomien viikko-
jen torstaina klo 12 alkaen 17.1.
Muskariperhekerho perjantaisin 
klo 9.30–11 alkaen 11.1.

Kahviot
Laajasalon kirkon Aulakahvio 
arkisin klo 10–14.
Kahvio on kiinni 24.12.2018–
1.1.2019. Jos haluat mukavaan 
kahviopäivystäjän tehtävään,  
ota yhteys Arja Vaulakseen,  
p. 050 5968 858, arja.vaulas@evl.fi
Aulakahviossa ja kirkon aulassa on 
esillä kuukausittain vaihtuva taide-
näyttely. Tulevat näyttelyt:
Joulukuu: Tellervo Wirkkala, ”Mai-
semia”
Tammikuu: Reino Kirjavaisen 
metro- ja eläinaiheisia maalauksia
Helmikuu: Aino Keinänen, ”Lähes 
huomaamaton ote”
Puuhaperhekerho torstaisin  
klo 9.30–11 leikkipuisto Rudolfissa 
alkaen 10.1.
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Yhteisvastuukeräys 2018
Roihuvuoren seurakunta teki vuoden 2018 Yhteisvastuukeräyk-
sen Helsingin korkeimman tuloksen, 26 659,24 €. 
Keräyksellä torjutaan nälkää ja köyhyyttä Suomessa ja maa-
ilmalla. Yhteisvastuukeräyspäällikkö Kari Laaksonen kiittää 
yhteisvastuutyöryhmää ja kaikkia keräykseen osallistuneita!

Perinteinen yhteisvastuutapahtuma 
kaikenikäisille

Euron päivä
Laajasalon kirkolla la 9.2. klo 11–15
Monenlaista mukavaa tekemistä ja 
syötävää, kilpailuja ja arpajaisia hyvään 
tarkoitukseen.

Könsikkäiden  
joulukonsertti 

Laajasalon kirkossa 
la 22.12. klo 17

Könsikkäiden mieskuoro  
Petri Laaksosen johdolla.

Vapaa pääsy, 
ohjelma 15 €.

Adventtimyyjäiset
La 1.12. klo 11–14 
Laajasalon kirkolla
Hirvikeittoa, kahvio, arpoja,  
leivonnaisia, käsitöitä,  
musiikkiesityksiä ja lapsille  
omatoiminen puuhapiste  
kerhopäädyssä. 
Järjestäjinä lähetyspiirit,  
lapsityö, kirkkokuoro  
Chorus Marinus ja  
kansainvälinen diakonia.

Marttojen myyjäiset 
la 8.12. klo 11–14 Roihuvuoren kirkolla.

Partiolaisten joulumyyjäiset  
la 15.12. klo 10–13 Laajasalon kirkolla.

Hiljaisuuden retriittipäivä
la 23.3. klo 11–18

Tammisalon kirkolla 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:  

Arja Vaulas, p. 050 5968 858, arja.vaulas@evl.fi

Kauneimmat joululaulut
Ke 5.12. klo 13 Roihuvuoren kirkko. 

Hannele Juvonen, Hannele Filppula ja Juha Tuomainen, tenori. 
Ke 5.12. klo 13 Laajasalon kirkko. Arja Vaulas ja Päivi Niva-Vilkko. 

Su 9.12. klo 18 Laajasalon kirkko. Chorus Marinus, 
joht. Päivi Niva-Vilkko, Miesyhtye, joht. Heikki Varis ja Toimela Brass, 

joht. Veikko Rauhaniemi. 
Ti 11.12. klo 18.30 Tammisalon kirkko. 

Juha Ijäs, Hannele Filppula ja Akateemisen Puhallinorkesterin soitinyhtye. 
Su 16.12. klo 18 Roihuvuoren kirkko. 

Anja Nurminen, Hannele Filppula ja Kamarikuoro Cantiamo.

Perheiden kauneimmat joululaulut
Su 9.12. klo 15, Laajasalon kirkko. 

Viulisteja Itä-Helsingin musiikkiopistosta. 
Su 16.12. klo 16, Roihuvuoren kirkko. 

Juha Ijäs, Hannele Filppula sekä lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus.

Kauneimpien Joululaulujen messu
Ke 26.12. klo 14, Roihuvuoren kirkko. 

Essi Lyytinen, Marjaana Rantala, Hannele Filppula, Jenni Witick, sello ja 
Paul-Erik Söderqvist, kitara.

Tammenterhon 
hoosianna- 

kirkko 
su 2.12. klo 15. 

Riemullinen adventin 
kirkkohetki kaikenikäisille. 

Kahvi- ja mehutarjoilu. 
Mukana Kaskiset.

Kevään 
raamattuillat 
Laajasalon kirkolla 
torstaisin klo 18

TT pastori Eero Junkkaala

31.1. Miksi rukoilen, kun  
Jumala tietää muutenkin?

14.2. Rukous ja armolahjat.  
Parantaako Jumala?

28.2. Mitä opimme Raamatun  
rukouksista?

Adventin  
musiikkia
su 2.12. klo 18  

Roihuvuoren kirkossa 
Kamarikuoro Cantiamo,  
joht. Hannele Filppula

Juha Ijäs, liturgi,  
Katariina Kopsa, urut

Ohjelmassa mm. Armas  
Maasalon Adventtivesper
Vapaa pääsy ja ohjelma,  

kolehti diakoniatyön  
joululahjoihin
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Vuorovesi

Mielestäni ajatus hyvän 
elämän määrittelystä 
onnellisuuden mää-
rän mukaan on vir-

heellinen. Hyvään elämään kuulu-
vat sekä hyvät että huonot hetket. 
Huonot hetket saavat meidät arvos-
tamaan enemmän kaikkea hyvää, 
mitä meillä on.

Jumala on luvannut Raamatus-
sa, ettei meidän eteemme elämässä 
tule mitään sellaista, jonka yli em-
me pääsisi. Ensimmäisessä korintto-
laiskirjeessä sanotaan: ”Teitä ei ole 
kohdannut muu kuin inhimillinen 
kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän 
ei salli teitä kiusattavan enempää 
kuin kestätte, vaan salliessaan kiu-

sauksen hän valmistaa myös pääsyn 
siitä, niin että voitte sen kestää.” 

Kaikki kääntyy hyväksi

Jumala lupaa, että kestämme kai-

ken pahan Hänen kanssaan. Hän 
suojelee meitä ja sallii vain ne kiu-
saukset, jotka kestämme. Ajatus on 
lohduttava. Vaikka tuntuisi kuinka 
vaikealta ja pahalta, saamme luot-
taa siihen, että kaikki kääntyy lo-

pulta hyväksi. 
Alan pikkuhiljaa ymmärtää, mi-

tä hyvä elämä merkitsee. Huomaan, 
että välillä odotan elämältä liikaa, 
sellaista, mitä ei tule tapahtumaan. 
Odotan elokuvamaisia onnen het-

kiä ja positiivisten tunteiden ilotu-
litusta. 

Tätä odottaessani unohdan kes-
kittyä siihen, mitä elämässäni oi-
keasti tapahtuu. En keskity niihin 
hyviin hetkiin, jotka ovat pieniä, 

mutta merkitseviä. Yritän muistut-
taa itselleni, että elämässä on paljon 
hyvää, paljon sellaista, mikä ansait-
sisi enemmän huomiota. 

Yritän ymmärtää, etteivät hyvät 
hetket ole vain onnellisia ajanjak-
soja. Opettelen arvostamaan pieniä 
asioita. 

En ole koskaan yksin

Minut saa onnelliseksi esimerkiksi 
kaatosade, joka ropisee ikkunan ul-
kopuolella, tähtitaivas, jonka tähdet 
loistavat kirkkaina ja kutsuvina, au-
ringonlasku tai -nousu, joka värjää 
taivaan kauniiksi uskomattomilla 
väreillä ja syksyn värit, jotka koros-
tavat luonnon kauneutta. 

Elämässäni on paljon asioita, joi-
ta en vielä osaa arvostaa, mutta us-
kon olevani jo pitkällä, kun tajuan 
sen. Nykyään ymmärrän, että hy-
vään elämään linkittyy myös usko 
Jumalaan ja siihen, ettei ole koskaan 
yksin. Uskon ansiosta vaikeudet ei-
vät tunnu ylitsepääsemättömältä. 

Voin itse vaikuttaa ajatteluuni ja 
siihen, että olen positiivisempi. Nau-
tin pienistä hetkistä, joista koostuu 
suurempi kokonaiskuva. 

Milla Tuuri

Kirjoittaja on teologian ylioppilas ja 
tuore Roihuvuoren seurakuntaneu-
voston jäsen.

Hyvään elämään 
kuuluvat sekä  
hyvät että huonot 
hetket.”

Kevin Osagie attends IEC at Tammisalo Church.
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Vuorovesi ja hyvä elämä

International Evangelical Church cares for its members

Minun kirkkoni

Vuorovesi on merenpinnan laskua ja nousua, joka aiheutuu Kuun ja Auringon painovoimasta sekä Maan pyörimisliikkeestä. 
Voisimme ajatella, että vuorovesi on kuin elämä. Elämässäkin on nousuja ja laskuja. 

My name is Kevin 
Osagie. I am origi-
nally from Edo State, 
Nigeria. When I was 

living in Nigeria, I used to attend a 
Pentecostal church. 

Here in Finland I attend the 

International Evangelical Church 
(IEC). I started to fellowship with 
IEC in 2008 when one of the wor-
ship services was held at the Rock 
Church, Temppeliaukion kirkko. 
Today I belong to the Helsinki East 
congregation that meets at Tammi- 

salo Church.

Freedom and Equality

When I go to worship with the 
church community, I know I am 
going to meet people who love each 

other. Everybody is equal and has 
freedom to speak their mind, even 
with regard to the ministry. The 
church leadership welcomes feed-
back and input from all members, 
and seeks to respond to them in ways 
you will find easy to accept. 

Support at Hard Times

It is really helpful to have both in-
ternationals and Finnish people 
worshipping and sharing life to-
gether. Let me give you a concrete 
example:

I have been having and issue with 
a work colleague in my former work 
place. At times this person came 
drunk to work and then abused me 
because of my country of origin and 
color. Instead of helping, my superi-
or moved me to another job which 
was much harder. 

Soon I got sick, but due to a mis-
take not of my own my sick leave was 
not accepted. At the end I had to pay 
back an entire salary. I did not know 
how I would be able to do that, lost 
my sleep and started to panic. 

This is where IEC comes in. I 
had no idea how much these peo-
ple really care for me! One day I met 
with pastor Samuel Vogel after the 

worship service and shared my situ-
ation. He talked with his wife, who 
is a doctor, and to my great surprise 
she offered to take time off from her 
work to help me. 

She has been coming to various 
meetings with my employer, helped 
me understand, and spoke out for 
me throughout this whole process. I 
was deeply touched by the fact that 
a Finnish person stood up for a for-
eigner.

Pastor Samuel also asked the 
Church Council to grant me a loan 
through the IEC Care Fund, which 
enabled me to pay back the debt to 
my employer. 

Caring Community

IEC is a church community, where 
people truly care for you, even sha-
re your pain, and try to help you in 
whatever way possible. 

I pray that our Lord Jesus will 
continue to dwell richly in this 
church, and that He would also 
bless Roihuvuori Parish, Roihuvuo-
ren seurakunta.

Kevin Osagie


