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VILLI VIISIKYMPPINEN

T

äällä asuu monipuolista väkeä, huomasimme me, kun aloimme koota aineistoa tähän kirjaan. Kuljimme
Kilon mäet, Karakallion kujat, Lintuvaaran reitit, Perkkaan pellot ja Leppävaaraa pohjoisesta etelään.
Tapasimme nuoria ja vanhoja ja keräsimme muistoja viideltä vuosikymmeneltä.
Matka on pitkä 1960-luvun omenapuurinteistä tornitaloihin ja neonvaloihin. Yritimme tallentaa
muutoksen ja vuosien moninaisuuden. Yksioikoiset kliseet karisevat siellä, missä ihmiset päästävät
mukaan elämänsä tarinaan.
Vuosikymmenet muuttavat myös suhdetta kotiseurakuntaan. Tämä kirja kertoo monta erilaista tapaa
uskoa ja epäillä, toivoa ja tehdä hyvää. Sinun tarinasi on omansa ja kuuluu, jos vain haluat, sekin tähän kirjaan.
Kotiseurakuntasi juhlii tänä vuonna viisikymppisiään. Se on parhaassa iässään, tarpeeksi vanha ymmärtääkseen
olennaisen arvon ja tarpeeksi nuori uskoakseen kaiken olevan vielä mahdollista.

Kaisa Raittila ja Jani Laukkanen

Kaisa Raittila on helsinkiläinen kirjailija ja toimittaja, joka on asunut perheineen Kilossa ja Lintuvaarassa 1984–1997.
Jani Laukkanen on Espoossa syntynyt helsinkiläinen valokuvaaja, jonka kädenjäljessä näkyvät varjo ja etenkin valo.
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ENSIMMÄINEN
VUOSIKYMMEN
1964 –1973

Kirkolla tavataan. Seurakuntalaisia Leppävaaran kirkon pihalla jumalanpalveluksen jälkeen 1950-luvun lopulla. Nykyisin
Perkkaan kappelina tunnetun kirkon rakensi pikkukirkkoyhdistys talkoovoimin vuonna 1929. Kun Leppävaaran seurakunta perustettiin 1964, Espoon suomalaisen seurakunnan pyhäköstä tuli sen ensimmäinen kirkko.
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O

lin uskonnonopettajana Iisalmessa, kun Leppävaaran
seurakunnassa aukesi lehtorinvirka. En ollut koskaan
Leppävaarasta kuullutkaan, mutta hain paikkaa. Tulin yöjunalla haastatteluun ja ihmettelin mahtavia tammia ja vihreää
kenttää Perkkaan seurakuntatalon pihassa.
		Vilho Ylijoki oli silloin kirkkoherrana. Myös hänen
vaimonsa Annikki osallistui työpaikkahaastatteluun. Tulin
valituksi, ja kun aloitin työt, kukkivat omenapuut omakotitalojen pihalla siinä, missä nyt ovat Ajurintien kerrostalot.
		Tulin virkaan, jota olivat neljä vuotta vanhassa
seurakunnassa hoitaneet ensin Riitta Teinonen ja sitten Riitta
Sarsa. Helvi Hakuli oli diakonissana ja Kauko Mäki pappina
kirkkoherra Ylijoen lisäksi. Kohta tultuani perustettiin nuorisopapin virka, johon tuli Tapio Saraneva. Seuraavana kesänä
pidin hänen kanssaan rippikoululeirin. Se oli Leppävaarassa
ensimmäinen, jossa oli yhtä aikaa tyttöjä ja poikia.
		Alkuun asuin Metsäkyyhkyntiellä, nykyisellä
Vallikadulla. Vuonna 1984 muutin Jupperiin. Leppävaara
muuttui aikanani paljon. Ensin oli junaradan varressa vain
peltoa. Sitten tuli Maxi. Kun Kauko Puranen oli kirkkoherrana, rakentaminen kiihtyi niin, että vaikka kuinka yritimme,
emme pystyneet toiminnassa vastaamaan tarpeeseen.

Hiljaisuudesta tuli
minulle tärkeää
Marja-Liisa Hietanen, 73

Leppävaaran vanha kirkko, nykyinen Perkkaan kappeli, oli
pieni alun alkaen. Konfirmaatiopäivinä osa väestä seisoi
pihalla, kun kaikki eivät mahtuneet sisään. Minulle Perkkaan
kappeli on kuitenkin edelleen tärkeä paikka, koska siellä
minut vihittiin tämän seurakunnan palvelukseen.
		Vastuualueeseeni kuuluivat lasten päiväkerhot ja
pyhäkoulut, rippikoululaiset, koulut, lähetystyö ja aikuiset
pienpiireineen. Siihen aikaan ei ollut apuna sihteereitä.
Leirikeskuksissa pestiin itse lattiat, ja jos pidettiin perhekirkko Rastaalan koululla, kalustettiin sali itse ja rakennettiin
alttarit. Työtä tehtiin ilman työaikaa ja ilman vapaapäiviä,
mutta toisaalta tuntui, ettei koskaan ollut sellainen kiire
kuin nykyään.
		Olin itse perheetön enkä ollut koskaan tehnyt työtä
lasten kanssa. Opin paljon edeltäjältäni Riitta Sarsalta,
esimerkiksi sen, miten lapsille puhutaan. Lähetystyössä ja
pyhäkoulussa oli tukena johtokunta, ja aktiivinen nais-
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toimikunta järjesti kahvituksia ja matineoita, joihin saatiin
tunnettuja muusikkoja. Veräjäkallionkadulle 1979 valmistunut uusi kirkko oli valtava lahja. Se antoi aivan uudet
mahdollisuudet työntekoon ja kokoontumiseen.
Kun vasemmisto oli voimissaan 60- ja 70-luvuilla, hengellisyyteen suhtauduttiin välinpitämättömästi. Ilmapiiri ei
ollut kuitenkaan samalla tavalla vihamielinen kuin nykyään.
Hartauselämä oli perinteistä ja muodollista. Siksi tuntui
ihmeelliseltä, kun Michel Quoistin Rukouksia elämän arjesta
-kirja käännettiin suomeksi. Että joku voi puhua tällä tavalla
uskosta, keskeltä elämää! Sen innoittamana ilmestyi paljon
rukouskirjoja. Ihmiset saivat tuoreen ja entistä osuvamman
sanoituksen tavalleen uskoa.
		Kun hiljaisuuden liike levisi kirkossa 90-luvulla, menin
siihen mukaan. Se haastoi valistuksen perintönä tulleen älyllisyyden ja opillisuuden. Ateistinen ajattelu voi murtaa pään
tasolle jäävän luterilaisen uskon, mutta hiljaisuuteen
ja rukoukseen se ei pysty samalla tavalla.
		Rukous on ollut minulle aina tärkeä. Aikuistyössä otin
tavoitteeksi, että kaikissa toimipisteissä olisi raamattu- ja
rukouspiiri muistamassa sen alueen asukkaita ja seurakunnallista toimintaa.
Toisilla naisteologeilla oli jo opiskelemaan lähtiessään ajatuksena papiksi valmistuminen. Minulla oli toisin. Kun vihkimys
tuli mahdolliseksi, mietin vuoden, onko se minun paikkani.
		Lehtorina olin saanut erityisoikeuksia. Saarnasin alusta
lähtien ja sain toimittaa omille rippilapsilleni konfirmaation,
heti kun se oli mahdollista. Kun sitten rupesin papiksi, muutti
se näköalan täysin. Vanhempainiltojen sijaan tapasinkin
perheet heidän kotonaan toimituskeskusteluissa. Kiitollinen
saa olla tällaisesta mahdollisuudesta osallistua ihmisten
elämän suurimpiin käänteisiin. Tietenkin seurakunnassa oli
myös niitä, jotka olivat naispappeudesta eri mieltä. Kauniisti
he kaikki kuitenkin ratkaisuni ottivat.

Ennen tunsi olevansa kosketuksissa koko Leppävaaran
asukkaisiin, nyt vain niihin, jotka tulevat seurakuntaan.
Aiemmin oli myös sukuja, joilla oli vahvat yhteydet seurakuntaan. Sellaista ei enää kaupunkiseurakunnassa kohtaa.
		Ennen kirkosta erosivat isät, ja äidit lapsineen jäivät.
Nyt taitavat erota kaikki. Edes kirkon jäsenet eivät aina kasta
lapsiaan tai lähetä heitä rippikouluun. Tilanne Kehä kolmosen sisäpuolella on erilainen kuin muualla. Kun viljelee
maata, ei tarvitse suurtakaan oppituntia siitä, ettei kaikki
ole omassa varassa.
		Ennen rakennettiin yhteyttä vierailemalla kodeissa.
Sellainen ei nykyään ole enää mahdollista. Uudet keinot
tavoittaa ihmisiä ovat netti ja sosiaalinen media.
		Luin mielenkiintoisen tutkimuksen, jonka mukaan
uskonnollinen tai mikä tahansa yhteisö voi olla korkeintaan
kolmensadan ihmisen suuruinen. Se kertoo, että suurissa
seurakunnissa pitäisi jakautua vanhanajan kappeliseurakuntiin, pienempiin yksiköihin.
Kirkon kahtiajakautuminen on todella surullinen asia.
Molemmin puolin pitäisi rukoilla, että opittaisiin
ymmärtämään toista.
		Minun lapsuudessani uskomiseen liittyi paljon
sääntöjä. Oli tärkeää elää Jeesuksen ohjeiden mukaan ja
tehdä parannusta, kun siihen ei kyennyt. Nyt ihmisten kysymykset ovat toisenlaisia. Erityisesti heitä koskettaa puhe
Jumalan rakkaudesta, ja sitäkin on monen riittämättömyytensä ja ahdistuksensa keskellä vaikea ottaa vastaan.
		Ihminen etsii suhdetta hyväksyvään Jumalaan. Juuri
siksi siitä pitää puhua. Me sodanjälkeiset sukupolvet tarvitsemme rakkautta aivan erityisesti, koska vanhemmat olivat
niin monien ongelmien keskellä, ettei heillä ollut aikaa lapsilleen. Onneksi ovat nämä syvät lähteet, jotka eivät ammentamalla tyhjene.
”Jos olisin jokin asia tai esine Leppävaaran kirkollisessa
tilassa, olisin kastemalja, jossa kimaltaa taivas. Jumala
itse luo uutta ja ottaa lapsen omakseen.”

Leppävaaran vuonna 1979 valmistuneen kirkon kastemalja. Kastemaljan lahjoitti Espoon kaupunki.
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L

apsena Lopella asuin kaukana kirkolta. Ei ollut mahdollisuutta pyhäkouluun, ja kirkkoon pääsin vain hautajaisiin,
häihin tai kastejuhliin. Rippikoulun kävin Helsingissä Ilmo
Launiksen johdolla.
		Mammasta, äidinäidistä, se uskonoppi alkoi. Opettelin
lukemista Kotimaa-lehdestä, ja mamman kanssa laulettiin
ja luettiin virsiä ja Hengellistä laulukirjaa. Lempilauluni oli
Musta Saara. Radiosta kuuntelimme hartaudet ja jumalanpalvelukset.
		Lähdin opiskelemaan, tein töitä ja perustin perheen.
Vuonna 1966 muutimme Karakalliontielle. Siellä asun edelleen. Tyttömme oli silloin seitsemän vanha ja pääsi pyhäkouluun Kotkatielle ja Karakappeliin tyttökerhoon. Myöhemmin
hänestä tuli kerhonohjaaja ja rippikoulun jälkeen isonen.
Saimme vielä pikkulikan 70-luvulla. Hänkin oli Karakappelin
päiväkerholaisia ja pyhäkoululaisia.
		Itse kuljin Karakappelilla ja kirkolla. Marja-Liisa
Hietanen kysyi minua apuaikuiseksi pyhäkouluun ja kerhoihin. Kohta minut värvättiin diakoniajohtokuntaan. Olin
siinä varmaan yli kaksikymmentä vuotta, kunnes johtokunnista luovuttiin.

Sellainen sitkeä
peruspuurtaja
Eeva Saarinen, 75

Luottamushenkilönä aloitin 1979 valtuustossa ja jatkoin
neuvostossa ja kiinteistölautakunnassa. Kaikkea mahdollista
olen seurakunnassa tehnyt, etenkin sen jälkeen, kun jäin
eläkkeelle vuonna 1994.
		Olin ensimmäisten mukana, kun piispa antoi maallikoille luvan avustaa ehtoollisessa. Olen tuurannut päiväkerhonohjaajia ja vahtimestareita, keittänyt kahvia, leiponut
ja tiskannut. Näissä puuhissa ovat tulleet tutuiksi työntekijät,
seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt. Monista tuli ihan
ystäviä, niin kuin suntiopariskunta Sulineista, diakonissa
Marja Helteestä, diakoni Matti Lampelasta tai kanslisti Ritva
Lindroosista.
		Karakappelin Äiti Teresa -piirissä olen ollut yhdeksäntoista vuotta. Kudomme villalangasta tilkkuja ja ompelemme
niistä peittoja slummeissa ja kadulla asuville tai katastrofialueille. Viime keväänä pidimme peittonäyttelyn.
		Joka vuosi meillä on valmiiden peittojen siunaaminen
ennen kuin ne lähetetään eteenpäin. Helsingissä Vironka-
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dulla Teresa-sisarilla on vanha hiilikellari varastona. Siellä
paalaamiskone pakkaa peitot ja siderullat tiukkaan pakettiin,
ja laivanvarustamosta ajetaan kontti kadulle täytettäväksi.
Olemme panneet kahvikassamme sisarten tilille konttikuluja
kattamaan. Lastin lähettäminen maksaa kolmisen tuhatta
euroa.
		Ensikotiyhdistykselle toimitamme pienten lasten
vaatteita, peittoja ja leluja. Rinnekodille olemme tehneet
collegepukuja. 90-luvulla vielä veimme Pietariin katulapsille
vaatetta ja hoitolaitokseen kalusteita ja sairaalatarvikkeita.
Viron Teresa-sisarten luona käymme edelleen, pakkaamme
kassit villaista täyteen ja otamme rivakoita kantajia mukaan.
		Minulle tällainen työ sopii. Tulemme Karakappelille
torstaisin, pidämme rukoushetken, teemme käsitöitä ja
juomme kahvit. Aloitamme elokuun viimeisenä torstaina ja
lopetamme toukokuun viimeisenä. Mitä sitä lehdessä ilmoittamaan, kun täällä aina olemme. Uusia mahtuisi mieluusti
joukkoon.
		Monenlaista muutakin on vuosien mittaan tehty.
Kastevauvan pään pyyhkimisliinoja olen ommellut, ja nenäliinan kokoisia alkoholittoman viinin liinoja Karakappeliin.
Ehtoollispöytään tarvittaisiin korporaaliliinoja. Kaksi vuotta
sitten alkoi kastetossusavotta, joka jatkuu edelleen. Villasukat annetaan myös aikuisille kastetuille.
Se on nykyään erilaista, että papit eivät välttämättä asu
seurakunnan alueella eivätkä entiseen tapaan sitoudu
työhön. Seurakuntaneuvostossa on väkeä, joka ei osallistu
muuhun toimintaan kuin virallisiin kokouksiin. Vapaaehtoisten listalla on paljon nimiä, mutta tuntuu, että aina
ovat samat vuorossa.
		Liikaa on jakautumista erilaisiin hengellisiin ryhmiin.
Tavalliselle seurakuntalaiselle se on hämmentävää, kun ei
osaa sanoa, mihin itse kuuluu. Toisaalta lähetys- ja raamattupiireissä käymme me sama vanha joukko.
		Karakallio oli aikaisemmin aktiivisempi kuin nyt. Leppävaaran Sisu hoiti urheiluasioita ja Karakallioseura järjesti
ohjelmaa. Taloyhtiöitten aikuiset ottivat toisistaan mittaa

pelikentillä ja koulun lentopalloverkolla. Meidän pihalta pääsi
suoraan ladulle. Sellaista arvostettiin kaupungissa asumisen
jälkeen. Taloissa asutaan nyt jo kolmannessa polvessa.
		Kauniaisissa oli iso, hyvä kirjasto. Siellä käytiin usein
myös kaupassa. Kun Galleria tuli Leppävaaraan 80-luvulla,
siellä oli myös suutari ja valokuvausliike. Karakalliossa oli
Paulamäki ja Elanto. Kummallakin oli kävijänsä, mutta sitä ei
määrännyt vain poliittinen väri vaan myös palvelun taso. Nyt
täytyy sukkahousujen takia lähteä Leppävaaraan asti.
		Yhteen aikaan täällä oli jengejä ja graffitin piirtäjiä.
Karakallioseuran ja paikallisten poliisien kanssa se saatiin
loppumaan. Nykyään ei illalla tarvitse pelätä mitään. Torilla
istuskellaan varsinkin kesäaikaan, ja jos jotakuta tuttua ei
näy, käydään soittamassa ovikelloa.
		On myös kirkosta eronneita, mutta he kyllä osallistuvat
Karakappelin tilaisuuksiin. Kirkkoon suhtaudutaan täällä
Karakalliossa melko myötämielisesti.
Leppävaaran seurakunnassa on aina pyritty pitämään huolta
muista. Sellainen sopii minulle. Meillä on kotona mammasta
lähtien oltu niitä, jotka antavat vaikka viimeisen paitansa
päältä ja mustalaisille ruokaa ja pesusoikon. Mamma auttoi
kylän lapset maailmaan, istui kuolevien vieressä ja kutoi sukat vainajille. Talojen isännät toivat klapeja mamman liiteriin
ja kertoivat samalla murheensa. Emännät tulivat villojensa
kanssa ja mamma sovitteli riidat.
		Ilmanko minustakin on tällainen tullut, kun kasvoin kylässä, jossa juhlat rakennettiin ja juhlittiin yhdessä.
Mamma ja äiti olivat pitokokkeina, sisko kattoi ja tarjoili, veli
oli klapipoikana ja minun toimenkuvaani kuului lautasliinojen viikkaus. Juhlat olivat pitkiä ja välillä nukahdin pitotalon
puulaatikon kannelle.
”Jos olisin asia tai esine täällä, en ainakaan olisi Karakappelin uusi alttari. Se ei ole monenkaan mieleen. Olisin
kappelin punainen tiiliseinä. Se on jämpti ja saanut pysyä
ennallaan. Toivon, että se saa pysyä siinä aina.”

Orjantappurakruunu on osa Karakappelin kokonaistaideteosta Kuningastie. Jeesuksen elämän vaiheista kertova
taideteos on Jan-Erik Anderssonin vuodelta 2001.

19

A

luksi asuimme Mäkkylässä. Paikka on nykyisin Sotatuomarintie 12. Sama vanha rintamamiestalo on edelleen paikallaan. Postilaatikko oli silloin Helsingin puolella,
Joulutähdentiellä. Pyysin Janakkalan seurakuntaa lähettämään kirkonkirjat Espooseen. Osoitteen takia ne menivät
Helsingin puolelle Huopalahden seurakuntaan. Ensimmäisen
lapsemme Karin synnyttyä huomattiin, että emme ole
oikeassa seurakunnassa, ja siirryimme Espoon suomalaiseen
seurakuntaan.
		Aloimme rakentaa kotia Sotilastorpantie neljään.
Muutettiin sinne syyskuun lopulla 1958. Toinen lapsemme,
Ritva, oli silloin kahden viikon ikäinen. Siinä kodissa asuttiin neljäkymmentäviisi vuotta. Seurattiin Leppävaaran
seurakunnan syntymistä. Ritva ja Eija kastettiin kotona. Vilho
Ylijoki oli siihen aikaan kirkkoherrana.
Aili on ahkerampi kirkossa kävijä. Osakseni on tullut
seurakunnan asioissa hoitaa taloutta ja tekniikkaa. Aili on
osallistunut henkisten asioiden ja hyväntekeväisyyden hoitamiseen. Uusmäessä asuessamme sanoin Ailille, että muutetaan lähemmäs, kun niin paljon kirkolla käyt. Nyt asutaan
Leppävaaran eteläisessä osassa.
		Kun minä aikanaan tansseissa juoksin ja mietin,
minkälaisen tytön löytäisin, ajattelin, että kyllä hän köyhäkin
saa olla, tai ainakin mieluummin köyhä kuin rikas. En olisi
halunnut kuulla, että eihän sinulla mitään ollut. Sanovat, että
seitsemännen vuoden kohdalla tulee se vaikea paikka, mutta
kuusikymmentä vuotta on nyt kihlaamisesta kulunut aikaa ja
hyvin on mennyt.

Talouden ja
tekniikan miehiä
Mikko Tyrylahti, 82

Seurakuntayhtymässä olin rakennus- ja kiinteistölautakunnassa ensin varajäsenenä, sitten varsinaisena ja kolme kautta
puheenjohtajana. Minut tuntevat ehdottivat asettumista ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin. Asetuinkin, ja tulin valituksi
kirkkovaltuustoon. Olin valtuuston jäsenenä muistaakseni
kolme kautta, ensin rivijäsenenä, sitten valtuustoryhmän
puheenjohtajana. Valtuuston jäsenet olivat havainneet hyväksi järjestäytyä niin, että valtuustoryhmien puheenjohtajat
kokoontuivat yhdessä kirkkoherrojen kanssa ja käsittelivät
kokousasiat ennakkoon. Sen jälkeen valtuustoryhmät kes-
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kustelivat asiat ennen kokousta. Näin kokoukseen mentäessä
tiedettiin, miten kussakin seurakunnassa suhtaudutaan
listalla oleviin merkittäviin asioihin. Ennen tällaista järjestelyä saattoivat kokoukset venyä puoleen yöhön.
		Kun lapseni halusivat partioon, osakseni tuli muutama vuosi tukiyhdistys Partiotuen hallituksessa ja sen
puheenjohtajana. Tukiyhdistys oli rakennuttanut ja piti yllä
Vaaran Vaeltajien majaa Myllyjärvellä. Siinä tehtävässä tulin
tuntemaan, kuinka voimakastahtoisia ja aikaansaavia nuoret
voivat olla.
		Väkiluku kasvoi Leppävaarassa nopeasti ja seurakunta
sen myötä. Kaksi vanhinta lasta pääsi Perkkaalla vanhassa
kirkossa ripille. Niin täyttä oli, etteivät kaikki päässeet istumaankaan. On uusi kirkkokin täynnä ollut, ainakin silloin,
kun oli Pekka Simojoen konsertti.
Kirkkoherroista tuttuja ovat olleet Kauko Mäki, Kauko
Puranen ja Kalervo Salo, kappalaisista Aarne Laasonen ja
Juha-Pekka Rissanen. Kanttori Eero Koiviston ja hänen vaimonsa tunsimme myös. Puranen oli valtuustokausieni aikaan
kirkkoherrana. Kuljimme monesti samalla autolla valtuuston
kokoukseen. Olen näin ollen ollut jo monesti ”pappia
kyydissä”.
		Uusia virtauksia tulee seurakuntaneuvostojen ja
valtuustojen vaihtumisen myötä. Vähän niin kuin maataloudessa, uusi isäntä tekee toisin kuin vanha. Naiset ovat
tulleet seurakunnan virkamiehiksi ja ovat nyt tasa-arvoisina
pappeina ja kanttoreina.
		Uskontojen edustajille järjestettiin Silta-piiriä. Puolen tusinaa eri uskontojen edustajaa oli siinä mukana. Piiri
kokoontui pari, kolme vuotta. Kun tutustutaan, ymmärretään
toisiamme puolin ja toisin.
		Mielestäni kirkko on antanut suomalaiselle hyvän rungon siihen, miten elämässä eletään ja mikä on oikein ja mikä
väärin. Ihminen tarvitsee uskonnon ja rakentaa sen, jos ei sitä
muuten ole. Minulle iltarukouksen opetti äiti, se oli rauhallinen hetki ennen nukahtamista.

Minulle sopii se Jeesuksen sanoma, että mene kammioosi ja
rukoile siellä. Ei ole syytä kadunkulmassa huutaa. Rukoileminen on yksityinen juttu.
”Jos minun pitäisi olla jokin asia tai esine tämän seurakunnan pyhässä tilassa, olisin Leppävaaran kirkon seinän tiili.
Olisin onnellinen, jos minut olisi pantu paikkaan, josta
näkee sekä kirkkoon että kylälle.”

Karjalanpiirakoita lähetyksen hyväksi
Aili Tyrylahti, 80

L

apset aloittivat koulun Lintuvaarassa. Seurakunnan tilana
oli meillä Uusmäessä alkuun Sivulan pihamökki. Siellä pidettiin pyhäkoulua, seuroja ja seurakuntailtoja. Myöhemmin
kokoonnuttiin yhden rivitaloyhtiön saunan pukuhuoneessa.
		Meidän nuorimmainen alkoi käydä kerhossa.
Uusmäkeläisiä kuljetettiin joskus bussilla Leppävaaran
vanhaan kirkkoon, nykyiseen Perkkaan kappeliin. Nyt tässä
Alberganesplanadilla asuessa se on tullut uudestaan
läheiseksi paikaksi.
		Olen ollut mukana lähetyspiirissä jo nelikymppisestä.
Meillä on myyjäiset kaksi kertaa vuodessa, palmusunnuntaina ja adventtina. Myymättä jää neuleita, mutta leivonnaiset
loppuvat usein kesken, varsinkin jouluna. Alamme vain olla,
me piiriläiset, niin vanhoja, että leivomme entistä vähemmän. Erityislajimme ovat karjalanpiirakat.
		Olen kotoisin Lammilta. Isä minulle iltarukouksen opetti.
”Jos olisin jokin asia tai esine tässä seurakunnassa, olisin
osa Lasten kappeli Arkkia. Siellä on lasten koottavaksi
tarkoitettu leikkikylä. Haluaisin olla osa siellä olevaa kirkkoa. Lapset saisivat tietää, että kylässä kuuluu olla myös
kirkko.”

Leppävaaran kirkko on rakennettu 350 000 vanhannäköiseksi käsitellystä tiilestä, ja sen holvit on muurattu
keskiaikaiseen tapaan. Alttariseinää kannattaa myös yksi mustaksi palanut tiili.

23

1964–1973
KIRKKOHERRAN tulosaarna
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1963
Espoosta tulee
kauppala.

1968
Leppävaaran kirkkokuoro
aloittaa.

1971
Karakappeli vihitään
käyttöön.

«

«

1964
Leppävaaran seurakunta
perustetaan. Kirkkoherraksi
Vilho Ylijoki.

«

1950
Espoon seurakunta jaetaan
suomen- ja ruotsinkieliseen.

Luterilainen maailmanliitto piti yleiskokouksen Helsingissä 1963. Kirkkojen välille
etsittiin yhteyttä, ja Suomessakin otettiin
mallia muista. 1960-luvun alussa yleistyi tapa
käyttää konfirmoitavien asuna albaa. Sosialistipappi Terho Pursiainen kirjoitti Uusimman testamentin ja raamatuntutkija Heikki
Räisänen kyseenalaisti Raamatun perinteisen
tulkinnan. Yhdysvalloissa ammuttiin mustien
oikeuksia ajanut Martin Luther King.

Pojat pääsivät leirille

Kasvava sukupolvi pääsi nauttimaan kesästä
leirikeskuksiin. Hilassa oli 1960-luvulla vain
kaksi punaista mökkiä keskellä metsää.
Tyttö- ja etenkin poikakerhoissa riitti väkeä.
Koulu siirtyi viisipäiväiseen työviikkoon.
Kylli-täti piirsi televisiossa, ja ensimmäistä
Uuno Turhapuroa katsottiin 1973. Lasse Virén
kaatui dramaattisesti 10 000 metrillä.
Ihminen otti kuussa ensimmäiset askelet
1969. Rooman klubi varoitti maapallon
kestokyvyn rajoista 1972.

«

Konfirmoitava pukeutui albaan

Kirkkoherra Ylijoki vieraili nuorten keskusteluillassa. Opiskelijaradikalismi muutti myös
nuorten asenteita. Beatles hullaannutti ja
koulu politisoitui. Kouluneuvostoissa päätettiin välituntien pituudesta. Taksvärkeillä
kerättiin kolmanteen maailmaan rahaa.
Virsikirjan sijaan käsissä kuluivat Nuoren
seurakunnan veisut. Vanhemmat huokailivat,
kun tuli minihame. Koko perheellä katsottiin
televisiosta Naapurilähiö ja Peyton Place.

«

1929
Pikkukirkkoyhdistys rakentaa
Leppävaaran kirkon.

nuorten keskusteluillassa

«

«

Leppävaaran 1964 perustetun seurakunnan
ensimmäiseksi kirkkoherraksi valittiin Vilho
Ylijoki. Espoosta oli juuri tullut kauppala. Karakallioon nousi moderni lähiö, johon rakennettiin Karakappeli 1970. Perkkaa rakennettiin 1970-luvun alussa Bergansin tilan pelloille. 1960-luvulla Hannu Salamaa syytettiin
jumalanpilkasta romaanissaan Juhannustanssit, myöhemmin opiskelijaradikaalit valtasivat
Vanhan ylioppilastalon. Vietnamissa sodittiin,
Biafrassa nähtiin nälkää. Keskiolut tuli kauppoihin ja e-pillerit mullistivat perhesuunnittelun.

1972
Espoosta tulee
kaupunki.
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Toinen
VUOSIKYMMEN
1974 –1983

Uusi kirkko nousee. Leppävaaran nykyisen kirkon harjannostajaisia vietettiin 18. tammikuuta 1979. Keskiaikaisesta
luostarista vaikutteita saaneen punatiilikirkon suunnitteli metsäiselle kalliolle Veräjäkallionkadun ja Lintuvaarantien
kulmaan arkkitehti Olli Kuusi.
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Päiväkerhotädin
kone ei hyydy
Tuula Larmala, 80

V

uonna 1960 muutimme Kiloon. Se oli ihanien vanhojen
puuhuviloiden paikka siihen aikaan. Naapurissa asui
venäläinen emigrantti, joka opetti laulua ortodoksisessa
kirkossa. Meidän lapset marssivat ympärillä, kun hänen miehensä soitti flyygeliä. Kun muutimme Karakallioon, poika itki,
että mennään pois täältä, täällä ei ole Selimonoffin setää.
		Naiset perustivat Kiloon leikkikoulun. Se oli puoliksi
kaupungin ja puoliksi rouvasyhdistyksen. Siellä oli yksi
kehitysvammainenkin hoidossa, ja siksi sitä sanottiin Espoon
parhaaksi. Olin siellä aina välillä töistä, mutta vasta täällä
Karakalliossa rupesin päiväkerhotädiksi.
		Aluksi seurakunta antoi vain tilat. Olin yrittäjä. Jotkut
toisetkin rouvat alkoivat pitää kerhoa eri puolilla Espoota.
Lopulta meille järjestettiin Raamattuopistolla kurssi. Olin niin
innostunut, että hain kaiken mahdollisen koulutuksen. Kyllitätikin piti jonkin kurssin Helsingissä.
Aloitin päiväkerhon nykyisessä partiotilassa Karakalliontie
14:ssä. Seurakunta antoi kalusteet, mutta muut tarvikkeet hankin itse. Kerjäsin kaiken kaupoista. Kerho otettiin
innostuneesti vastaan, koska alueella ei ollut päiväkotia.
Alkuun lapset olivat joka päivä aamupäivän. Tein työtä yksin.
Ryhmässä saattoi olla yli kaksikymmentä lasta.
		Tein siinä sivussa lisäansioksi yöhoitajan töitä. Jorvissa
keksin aloittaa sairaalakerhon. Lapset halusivat siihen
suoraan leikkaussalista. Jos joku oli jalkavedossa, hain hänet
päiväsaliin sängyllä.
		Kerran oli potilaana tyttö, joka oli palanut kokonaan ja
hänellä oli naamari kasvoillaan. Hänen piti käydä Kaunialassa
kuntoutuksessa, mutta kerhopäivänä ei tarvinnut lähteä.
Tytön veli oli kuollut samassa tulipalossa, ja hoitajat panivat
minut vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin. ”Sähän olet
seurakunnassa töissä, sä osaat”, minulle sanottiin. Siinä sitten
mietin, mitä sanoa, kun tyttö kysyi: ”Onks mun veljellä silmät
siellä haudassa.”
		Seurakunnan työntekijä minusta tuli, kun Karakappeli
vuonna 1971 valmistui. Aloitin työt uusissa hienoissa tiloissa.
Niin uusi ja hieno kappeli oli, että siitä seurasi suorastaan
hankaluuksia. Vahtimestari oli tarkkana, enkä olisi saanut
lasten kanssa kulkea pääovesta, ettei eteiseen tule likaa
lasten kuravaatteista.
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Leppävaaran kirkko oli sen verran kaukana, että Karakappelista tuli minulle kotikirkko. Leppävaaran kirkon vihkiäisissä olin päiväkerholaisten kanssa. Yksi pojista yritti koko
ajan sanoa, että Tuula, Tuula, Tuula. Minä hyssyttelin, mutta
pojalla oli tärkeää asiaa: ”Kun ei tämä oikein vaikuta kirkolta.
Paremminkin tämä on majatalo.”
		Lapsityössä oli suurena apuna Marja-Liisa Hietanen.
Hän tuli lehtoriksi samaan aikaan kuin minä aloitin, ja
myöhemmin hänestä tuli pappi. Hänen kanssaan käytiin
tarkasti läpi, mitä lapsille opetetaan uskonnosta. Pääsiäisen
kertomuksessa keskityttiin pitkäperjantain sijaan pääsiäiseen. Kun omat lapseni olivat aikanaan olleet pyhäkoulussa,
tulivat he sieltä järkyttyneinä kuultuaan sotilaista, jotka olivat
vanginneet Jeesuksen. En halunnut itse välittää eteenpäin
sellaista.
		Mitä lapset sitten omaksuvat, on toinen juttu. Kerrankin joulun aikaan kerhopoika oli kertonut kotona Jeesuksesta, joka syntyi ”siellä tallissa”. Isosisko oli korjannut, että
eiköhän se ollut Tallinnassa.
Karakallio on muuttunut niin, ettei vanhassa osassa ole enää
lapsia. Rollaattorien kanssa kuljetaan, ei vauvanvaunujen.
Päiväkerhoihin ei enää ole tunkua, kun lapset ovat päiväkodeissa.
		Nykyään ryhmät ovat pieniä ja jokaisessa kaksi
ohjaajaa. Kerhoissa on tietokoneet, mutta minulla ei ollut
Karakappelissa edes puhelinta. Jos joku vanhempi soitti, piti
lähteä sakastiin puhumaan ja jättää lapset keskenään. Panin
lukutaitoisen lukemaan muille ääneen ja toivoin, että puhelu
olisi lyhyt. Mitään ei koskaan sattunut. Nyt on kaikki niin
EU-direktiivien mukaan pehmustettua ja varustettua.
		Sekin on toisenlaista, että lapset eivät näytä nykyään
osaavan leikkiä. Heille pitää melkein opettaa se, mennä
hetkeksi mukaan ja näyttää. Eläkkeelle jäätyäni olen ollut
Mannerheimin lastensuojeluliiton hoitoringissä. Kävin monenlaisissa perheissä ja huomasin, että lapset ovat nykyään
levottomampia kuin ennen.

Mutta kyllä ongelmalapsia oli ennenkin, ja väliin ohjaajat
väsyivät. Minä otin muutaman oikein vasiten kerhooni.
Yhden kanssa kävin elokuvissakin ja pyysin häntä meille.
Katsottiin telkkaria, ja lapsi oli niin onnellinen. Joskus hain
häntä kerhoon ja otin kädestä. Lapsi ihan suli siihen. Kun ei
aina moitittu.
Me lastenohjaajat tunsimme olevamme seurakunnan
työntekijäjoukossa vähän ulkopuolisia. Meitä ei kutsuttu
työntekijäkokouksiin eikä meistä juuri puhuttu, vaikka juuri
kerhot toivat perheitä ja uusia lapsia seurakuntaan. Myöhemmin alkoi olla virkistyspäiviä ja retkiä Viroon. Ja nyt kun olen
eläkkeellä, olen ahkerasti eläkkeelle jääneiden työntekijöiden
kerhossa.
		Tässä meidän talossa minä olen mukana vetämässä
käsityö- ja rupattelukerhoa. Seurakunnan lähimmäispalvelun
kautta minulla on yksi 13-vuotias lähimmäisenä. Olen hänelle
mummona, kun ei hänellä ole omaa. Omaishoitajille olen
keväisin ja syksyisin järjestämässä vapaapäivää, ja aikanaan
pidettiin Armas Launiksentiellä päivätoimintaa. Muistisairaita
siellä oli suurin osa.
		Äiti Teresa -piirissä olen ollut sen alkuvuosista saakka.
Kerhojen välissä oli tunti aikaa ja menin sinne. Luin peittolappujen kutojille ääneen.
		Yhden rouvan kanssa me olemme erikoistuneet
lusikkaleipien tekoon. Ne käyvät hyvin kaupaksi. Yhteisvastuutapahtumassa kertyi 130 euroa pelkillä niillä. Vapaaehtoisten koordinoija Heli tai pastori Inkeri Juvela aina soittaa,
jos jossakin tarvitaan, ja kysyy, pääsenkö. Useimmiten minä
pääsen.
		Tuskin mistään työstä saa yhtä paljon kiitosta kuin
päiväkerhosta. Entiset kerholaiset ovat nyt isiä ja äitejä ja
pysähtyvät kadulla esittelemään lapsiaan, jotkut jo lastenlapsiaankin. Kerrankin yksi äiti lempeällä äänellä esitteli:
”Muistatko, tää on meidän Mikko, nyt se on rikospoliisi.”
”Olisin puu Karakappelin takapihalla. Vaahtera
mieluiten. Rakastan niitä puita.”

Leppävaaran seurakunnan naiset ovat vuosikymmenien saatossa kutoneet tuhansia sukkia ja kastevauvan tossuja, ommelleet
kirkkotekstiilejä ja leiponeet myyjäisiin ja tapahtumiin. Kuvan villasukat ovat kuitenkin koriste karakalliolaisen talotuvan seinältä.

31

Siihen aikaan
soitettiin ovikelloa
Matti Lampela, 70

M

inulla oli vielä puoli vuotta valmistumiseen, kun tulin
valituksi Leppävaaran seurakunnan diakoniksi vuonna
1973. Suoritin kevään työharjoitteluna, kunnes valmistuin.
Helvi Hakuli oli siihen asti ollut ainoana diakoniatyöntekijänä. Nuorisotyössä oli tyttö- ja poikatyöntekijät, ja kirkkoherra Ylijoen lisäksi seurakunnassa oli kanttori, lehtori ja
apupappi.
		Mitään mallia ei ollut, miten työtä olisi pitänyt tehdä,
eikä työtilaa. Rupesin lähiötyöhön Perkkaalla, jonka kerrostaloja oli juuri ruvettu rakentamaan. Uusi alue oli täynnä
lapsiperheitä. Vilho Ylijoki oli perehtynyt yhteiskunnalliseen
työhön, ja vastaavaa lähiötyötä oli aloiteltu jo Matinkylässä.
Sain avuksi vuoden projektiin Mirja Lumilammen, nykyisen
Hukarin.
		Järjestimme asukasiltoja, vierailimme kodeissa ja
yritimme tutustuttaa perkkaalaisia toisiinsa. Asukasilloissa
olivat kaikki paikalliset toimijat kertomassa palveluistaan.
Niin tulivat tutuiksi neuvola ja muut eri tahot. Jopa poliittisia
järjestöjä kutsuttiin, koska niillä oli tietoa alueen asioista.
Vähitellen asukkaistakin nousi alustajia. Tehtiin retkiä ja
vietettiin aikaa yhdessä.
		Asukkaiden innostus oli parasta. Kynnys oli niin
matala, että ihmisten oli helppo tulla. Seurakuntaneuvostossa ei aina ymmärretty työn luonnetta. ”Ovatko ruvenneet
käymään kirkossa?” kyseltiin.
Espoo oli silloin pieni kaupunki, ja yhteistyötä tehtiin koko
sen alueella. Rakensimme verkostoja kaupunkiin ja järjestöihin päin. Maxi oli juuri rakennettu radan varteen. Ikkunastani
Perkkaan seurakuntatalolla näkyi vain peltoa, nyt siinä on
kokonainen uusi kaupunginosa, Etelä-Leppävaara.
		Päihdetyöhön oli Espoossa keskittynyt vain yksi diakoniatyöntekijä Tapiolan seurakunnasta, Elli Korpela. Kävin
hänen kanssaan Turvesuon metsissä asuvien miesten luona.
A-klinikka pyysi pitämään ryhmää. Jokaisesta seurakunnasta
oli mukana diakoniatyöntekijä pitämässä ryhmiä Espoosta
kotoisin oleville vangeille eri vankiloissa.
		Diakoniatyön tarve oli suuri, etenkin perheissä. Kun
kävi soittamassa ovikelloa, näki jo eteisessä, että perheet
olivat pulassa. Materiaaliapu ja henkinen tuki tulivat
suureen tarpeeseen. Miehiä oli diakoniatyöntekijöissä
niin vähän, että minua tarvittiin siellä ja täällä.
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Lopulta laaja yhteistyö kasvoi mahdottomaksi ja oli pakko
rajata. Aloin keskittyä ihmissuhderyhmiin ja perheiden
kokonaisvaltaiseen auttamiseen. Perheterapia sai työmuotona jalansijaa. Kristina Saraneva oli aloittanut seurakuntien
yhteisenä työnä perheneuvonnan Karakappelin sakastissa jo
70-luvun alussa. Aloin kouluttautua samaan suuntaan.
		Vähän sen jälkeen oli perheasiainkeskuksen suunnitelmissa saada jokaiseen Espoon seurakuntaan koulutettu
perheneuvoja. Se ei saanut seurakunnissa tuulta siipiinsä.
Olin ainakin siihen aikaan ainoa diakoniatyöntekijä, joka teki
seurakunnan diakoniavirassa terapiatyötä. Se aiheutti tietenkin myös närää. Minua moitittiin liian itsenäiseksi, mutta
pidin työnäystäni kiinni.
Seurakunta ei ollut minulle sinne työhön tullessani erityisen
tuttu. Olin kuitenkin toiminut kansainvälisessä järjestössä,
jossa olin tottunut selviytymään erilaisissa oloissa. Tuosta
vain piti joskus järjestää 150 ulkomaiselle vieraalle kotimajoitus. Ei ihme, että yhteydenotto alueen toimijoihin ei
diakoniatyössä ollut minulle vaikeaa.
		Työ palkitsi, kun näin, että ihmiset saivat apua.
Seurakuntaneuvostokin antoi lopulta täyden tukensa. Siksi
varmaan viihdyinkin Leppävaarassa peräti kolmekymmentä
vuotta.
		Perkkaalla oli Espoon perheasiainkeskuksen sivupiste ja käytin sitä työhuoneena, kunnes sain lopulta
seurakuntataloon vastaanottotilan. Se tuli tutuksi monelle
parille ja perheelle, itsemurhan tehneiden vanhemmille ja
lapsensa menettäneille. Parhaimmillaan vedin vastaanoton
lisäksi kolmeakin ryhmää viikossa
		Tiloista oli kaikessa toiminnassa puute, mutta onnistuneesti käytettiin kaupungin tiloja ja taloyhtiöiden kerhohuoneita. Nuortenilloissa vanhemmat olivat niissä valvojina,
eikä sellainen toiminta koskaan näkynyt missään seurakunnan tilastoissa.

Asukkaiden kutsuiltoja jatkettiin myös Vallikalliossa ja
Perkkaan uudella alueella, jopa Maxin pelloilla. Seurakuntaan
palkattiin täysiaikainen yhdyskuntatyöntekijä rakentamaan
yhteyksiä alueen asukkaisiin.
		Asukkaiden reviiritietoisuus kuitenkin lisääntyi. Ovikelloa ei sopinutkaan noin vain soittaa. Muutimme strategiaa ja
jaoimme ensin postiluukkuihin tiedon, että olemme tulossa.
Jokaisella oli sitten vapaus avata ovi tai olla avaamatta.
		Mieleen on jäänyt epäonnistumisia ja onnistumisia.
Esimerkiksi se, kun joku soitti hädissään, voinko mennä
katsomaan: ”Nyt on hätä, mutta en tiedä tarkkaa osoitetta.”
Minulla oli se ilta varattuna. Seuraavana aamuna luin lehdestä jonkun hypänneen seitsemännestä kerroksesta alas.
Kyllä sellainen jää mieleen. Onneksi vastapainoksi on paljon
myös niitä, jotka sanovat suoraan, että olisivat hypänneet,
jos eivät olisi saaneet minulta apua.
Työyhteisönä Leppävaaran seurakunta oli hyvä. Henkisesti
ja hengellisesti olen kokenut sen kodikseni. Kaikkien kanssa
ei voi tulla toimeen, mutta sain arvostusta niin paljon, että
motivaatio työhön säilyi loppuun asti. Luovuuteni sai näkyä,
ja osaamistani on käytetty monipuolisesti, vaikkapa kirkon
rakennustyömaan videokuvaajana.
		Hyvästä työyhteisöstä kertoo sekin, että kun eläkkeelle jäätyäni sairastuin syöpään, entinen esimieheni Kauko
Puranen tuli minua sytostaattihoitojen kuiluun katsomaan.
Moneen muuhunkin työtoveriin on säilynyt yhteys, vaikka en
enää asu Espoossa.
		Kun olen itse ollut niin yliherkkä kaikelle vallankäytölle,
olen varonut käyttämästä Jumalan nimissä valtaa toisiin. Kaikissa elämän vaikeissa vaiheissa tunnen Jumalan kuitenkin
minua johdattaneen, vaikka olen huonosti ollut kuulolla.
”Jos olisin jokin asia tai esine, olisin kynttilä. Olisin sen
lämmin liekki.”

Leppävaaran vanhan kirkon, nykyisen Perkkaan kappelin, pihapiiriin rakennettiin seurakuntatalo 1954. Seurakuntatalossa
toimi kirkkoherranvirasto vuoteen 1979. Talo on ollut myös monen seurakunnan työntekijän koti.
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A

sun perheineni Ruukinrannassa talossa, jonka isoisäni
Hugo rakensi vuonna 1917. Työkseni suunnittelen siltoja.
Olen diplomityöinsinööri, niin kuin tyttäreni Maria sanoi,
kun vihdoin sain diplomityöni valmiiksi.
		Ensimmäiseksi valmistui sauna, ja isovanhempani
asuivat siinä neljä vuotta ennen talon valmistumista. Alkuvuosina kävivät täältä veneellä kaupungilla, kun rataa ei vielä
ollut. Tässä talossa on paljon niiltä ajoin. Tämä olohuoneen
pöytäkin oli menossa purkutalosta kaatopaikalle, ja pappa
sanoi, että jos saatte sen Leppävaaran asemalle, minä otan
sen.
		Pappani Hugo oli rakennusmestarina, kun pikkukirkkoyhdistys rakensi Leppävaaraan ensimmäisen kirkon,
nykyisen Perkkaan kappelin. Hänen kahdesta pojastaan jäi
eloon vain isäni Pentti, joka vuorostaan oli suunnittelemassa
ja valvomassa Leppävaaran nykyisen kirkon rakentamista.
Pappa kuului Työväenyhdistyksen painiseuraan. Kun talo oli
pystyssä jo kansalaissodan aikaan, isäukko aina välillä mietti,
liekö siinä asekätköjä. Ei ole tullut vastaan.
		Isovanhemmat asuivat alakerrassa, lapsuudenperheeni
yläkerrassa. Keittiö oli yhteinen. Olin alle kouluikäinen, kun
Tarvontietä rakennettiin, ja äiti harmitteli kauppareissujen
venymistä, kun minua ei tahtonut saada rakennustyömaata
ihmettelemästä kotiin. Nyt asun talossa oman perheeni
kanssa. Kolme omaa lasta on jo melkein omillaan, neljä
nuorempaa on saanut meiltä sijaiskodin.

Kirkonrakentaja
kolmannessa polvessa
Pertti Kaista, 56

Perkkaan kappeli oli minun kotikirkkoni. Äiti otti kirjoja
mukaan, että olisin viihtynyt jumalanpalveluksessa. Lapset
istuivat eteisessä pöydillä, kun kirkkoon ei mahtunut. Oli
kuumaa ja ahdasta.
		Meitä oli kolme, Inkeri, Pirkko ja minä. Olimme kirkkokuorossakin jo pieninä, 60-luvun loppupuolella. Kuoron
keski-ikä putosi kerralla, kun mentiin. Siskoni Pirkko kävi
kanttori Eero Koiviston luona pianotunnilla. Tauon jälkeen
hairahduin kuoroon 70-luvulla takaisin. Olin silloin jo jättänyt
Cantores Minoreksen.
		Poikakerhoa pidin jo ennen kuin menin riparille.
Toiminnasta vastasi Eko, Esko Lahti. Tuossa oli lähellä
Anni Collanin säätiön kesämaja, joka oli enimmäkseen
tyhjillään.
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Meillä oli sinne avain, kun oltiin lähin talo. Kysyttiin, saisiko
siellä järjestää nuorteniltoja. Meidän Inkeri piti siellä kerhoa.
Kesäisin sen pihalla pelattiin lentopalloa.
		Olin seurakuntanuorikin jo ennen riparia, mutta
erityisen aktiivista nuorten toimintaa oli riparin jälkeen. Olin
Nissen, Nils Rönnholmin, viimeisellä riparilla vuonna 1972.
Sen jälkeen tuli nuorisopastoriksi Raimo Teerikangas ja vähän
sen jälkeen Arska, Aarne Laasonen. Samoihin aikoihin tuli
myös Matias, Matti Lampela. Nuorisotyössä oli myös Hannu
Härkönen.
		Olin riparin jälkeen monta kesää isosena poikaleireillä,
nappulaleireillä ja ripareilla. Omalta ripariltani löysin vaimoni
Helenan.
Pirkko hoiti ensimmäisen miehensä kuoleman jälkeen
sairasta äitiämme. Tuohon viereen valmistui meidän toinen
talo. Isä ja äiti muuttivat siihen Pirkon kanssa. Isä-Pentti tuli
asuneeksi koko ikänsä tällä tontilla. Me sentään kävimme vaimoni Helenan kanssa asumassa kymmenen vuotta Olarissa.
		Isäni Pentti oli seurakunnan luottamustoimissa,
vuosikaudet seurakuntaneuvostossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa, kiinteistölautakunnassa ja erilaisissa työryhmissä.
Parhaiten on jäänyt mieleen ”loppusijoitustoimikunta”, joka
suunnitteli Kellonummen hautausmaan. Äiti ei oikein lämmennyt seurakuntatoiminnalle. Hänen hommansa oli pitää
lämpimänä ruokia, kun isä häipyi taas kokouksiin.
		Isä oli rakennusalan diplomi-insinööri ja siksi rakennustoimikunnan puheenjohtajana Leppävaaran kirkon
rakentamisessa. Muistan kotona olleen puhetta, että kirkko
tulee sinne mäelle. Sehän oli pelkkää metsää siihen aikaan,
tyhjä tontti jyrkän kallion päällä.
		Yhden kesän olin itsekin kesätöissä kirkon työmaalla,
betonia raudoittamassa. Valettiin alemman kerroksen seiniä,
muuraustyöt olivat juuri alkaneet. Viimeisenä hommana
laudoitettiin ja raudoitettiin portaita kellotapulin kohdalla.
Olin silloin ehkä parikymppinen ja aloittanut juuri opiskelut
Otaniemessä.

Joskus 80-luvulla olin jonkin vuoden musiikkityön toimikunnan puheenjohtajana, kunnes kanttori Kauko ”Kassu” Perkkiö
päätti lopettaa koko toimikunnan. ”Saa sitä kahvia juoda
muuallakin”, hän sanoi. Myös diakoniatyön toimikunnan
puheenjohtajana olen ollut, valtuustossa muutaman kauden
ja kiinteistölautakunnassa aika monta vuotta varsinaisena,
sitten varajäsenenä. Muuralan pappilan ja seurakuntayhtymän kiinteistöjen kohtaloa pohtivat toimikunnat tulivat
tutuiksi nekin. Kamarikuorossa laulan edelleen, minkä ehdin.
		Seurakunnassa toimiminen on minun kohdallani ollut
sellaista sosiaalista ajautumista. Nuorisotyössä oli aikanaan
iso murros, kun Nisse lähti. Vanhat seurakuntanuoret jäivät
pois, ja meistä lähti rakentumaan uusi porukka. Vieläkin
tapaillaan. Meidän porukka piti hauskaa ja keksi kaikenlaista,
siksi se on pysynyt kasassa. Punainen veisukirja oli silloin aika
tuore juttu, ensimmäistä painosta laulettiin, kun olin riparilla.
		Aina on ollut tämä sama ongelma: riparin jälkeen
nuoret ovat jonkin aikaa mukana, mutta katoavat sitten, kun
perustavat perheen ja muuttavat muualle. Kuoron kautta on
minulla säilynyt aktiivinen kontakti kirkkoon.
		Siskoni Pirkko oli seurakunnassa vielä aktiivisempi
kuin minä. Jossain vaiheessa hän oli diakonissanakin. Kun
hän meni naimisiin Pekka Palosaaren kanssa, joka oli Leppävaarassa pappina, alkoivat he itärajan auettua viedä apua
Sodderiin, Karjalaan. Siitä tuli oikea kansanliike, vaikka kirkkoherra Kauko Puranen ei aina katsonut Pekan aikaa vievää
intoa hyvällä. Välillä lainasivat meidän autoakin ja toivat sen
korjauskunnossa takaisin. Tiet olivat siellä siihen aikaan niin
onnettomassa kunnossa.
		Leppävaaralainen seurakuntaelämä on minusta aika
tavanomaista, ei mitään räiskyvää. Ristivetoa on, mutta
työntekijät ovat olleet pääsääntöisesti hyviä aina. Heidän
kanssaan on ollut mukava tehdä töitä.
”Olisin Leppävaaran kirkossa jokin jossakin perustusten
tasolla, en yläpäässä. Pilari. Pilari, en pendeli, sellainen
molemmista päistään nivelletty sauva.”

Pertti Kaistan isoisä Hugo oli rakentamassa Leppävaaran ensimmäistä kirkkoa, pikkukirkkoyhdistyksen talkoilla noussutta nykyistä Perkkaan kappelia. Kaistan isä Pentti johti Leppävaaran nykyisen, 1979 valmistuneen kirkon rakennustöitä.
Samalla rakennustyömaalla oli kesätöissä myös parikymppinen Pertti.
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F

riisinmäessä Pikkalantiellä oli minun lapsuuteni mummola.
80-luvulla mummu ja vaari, Anna ja Sulo Venho, muuttivat Rautakiskonkujalle. Isäni on asunut koko nuoruutensa
Leppävaarassa, joka kuului siihen aikaan Espoon suomalaiseen seurakuntaan. Hänen vanhempansa – mummu ja
vaari – olivat voimakkaasti mukana uudessa Leppävaaran
seurakunnassa. Vaari oli syvästi hengellinen ihminen, mummolle se oli ennemmin käytännöllistä toimintaa.
		Kerran isä oli perheineen joulukirkossa Leppävaaran
silloisessa puukirkossa, nykyisessä Perkkaan kappelissa. Perheen pystykorva Nasa oli lähtenyt kotipihasta seuraamaan
jälkiä ja päässyt kirkkoon sisälle. Siellä se oli napannut
tuolilta naisteologi Riitta Sarsan karvalakin ja lähtenyt juoksemaan pitkin kirkkosalia, mummu perässä. ”Kyllä teki mieli
kolmesti kieltää koiransa”, tapasi mummu sanoa, kun siitä
kertoi.
		Vaari oli kirkkohallintokunnassa vaikuttamassa Leppävaaran kirkon rakentamiseen ja mummu oli innokas lähetyspiiriläinen. Koko Leppävaara oli siihen aikaan yhteisöllinen puutaloyhdyskunta, jossa kaikki tunsivat kaikki.
		Perheeni asui Armas Launiksentiellä, kun synnyin.
Mieheni Villen kanssa asuin Kyyhkysmäessä 2000-luvun
vaihteessa. Kun muutimme, tunsin iloa vahvoista leppävaaralaisista juurista. Vaikka nyt asumme Laajalahdessa, joulukirkkoon tulemme aina Leppävaaraan.

Kaipaaja etsii
mielenrauhaa
Johanna Venho, 42

Koen voimakkaasti, että Leppävaara edustaa muutosta.
Mummu ja vaari elivät yhtenäiskulttuurin aikaa. He eivät
joutuneet rakentamaan maailmankatsomustaan niin monista osasista kuin nyt täytyy. Tunnen haikeaa nostalgiaa, kun
ajattelen, miten turvalliselta heidän elämänsä lapsen silmin
vaikutti. Minun lapsuudessani Sellon paikalla ollut Maxi oli
vielä keskellä peltoa, nyt kaupunki on paisunut suureksi sen
ympärillä.
		Muutos näkyy myös kirkossa. Kirkko joutuu taistelemaan asemastaan kaiken keskellä.
		Mummon ja vaarin uskonnollisuuden tapa kiteytyy
tähän Leppävaaran kirkkoon ja toimintaan. Siinä on paljon
yhteisöllisyyttä. Vaari kulki tuosta ovesta usein kirkkoon.
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Vaari oli aika pidättyväinen, mutta juuri sen kautta hän
ilmaisi jotain merkittävää. Isovanhemmista lapselle nousevaa turvallisuudentunnetta on vaikea enää tavoittaa. Elämä
vaikutti silloin selkeältä ja yksinkertaiselta. Mummulla oli
aina kaapitkin järjestyksessä.
Vapaus on hienoa, mutta myös ahdistavaa. Olisi helpompaa,
jos asiat tulisivat annettuina: näin se on. Sellaista haikailen
mummulta ja vaarilta. Minulla on se ainainen epäily ja kysely
ja ne muut vaihtoehdot.
		Olen etsijä ja aika hengellinen ihminen. En voi ajatella,
että tämä todellisuus riittäisi minulle. Biologiaa opiskellessani
vierastin luonnontieteellistä maailmankuvaa. Kirjallisuustiede näytti, että taide on se toinen ulottuvuus.
		Lasten myötä kirkko on tullut entistä tärkeämmäksi.
Kun he olivat pieniä, kävin heidän kanssaan perhekerhossa.
Pidän siitä, että koulussa on jumalanpalveluksia, ja haluan,
että lapseni osallistuvat uskonnonopetukseen. Vaikka perheessämme on erilaisia uskonnollisia katsomuksia, toivon
voivani tarjota lapsille myös mahdollisuuden kristilliseen
uskoon.
		Lukiolaisena aloin kirjoittaa. Opiskelin biologiaa ja kirjoitin runoja. Esikoiskokoelma Postia Saturnukseen ilmestyi
1989. Ilman karttaa -kokoelma syntyi Kyyhkysmäessä. Nyt
kirjoitan ammatikseni sekä runoa että proosaa.
		Taide tarjoaa minulle sen ulottuvuuden, jonka tarvitsen. Ajattelen, että ihminen tarvitsee uskonnon tai taiteen.
En löydä kristillistä uskoa sellaisena kuin se minun käsittääkseni pitäisi löytää.
		Virret ovat minulle rakkaita. Mummun ja vaarin perintö
näkyy siinäkin, että kun isän sisarukset tapaavat, aina veisataan. Poikani ristiäisissä vaari halusi laulaa virren 600. Surullista, ettei isovanhempia enää ole välittämässä tätä perintöä,
kun oma perhe haaroo useampaan suuntaan.

Kirkkoon mahtuu niin monenlaista. Ihmiset hakevat siitä
sääntöjä ja kieltoja ja ahdistuvat, kun asiat muuttuvat. Mutta
muutosvastarinnan mukaan ei pidä leimata koko kirkkoa.
Täällä on myös muita.
		Kristillinen hengellisyys on minulle lähinnä perinne,
virsikirja yöpöydällä. Luen sitä itsekseni tai laulelen. Se liittyy
hetkiin, joina kaipaan maadoittumista. Jumalalta jos kysyn,
hän ei vastaa. En ole löytänyt minkäänlaista varmuutta,
mutta rituaalit ovat minulle tärkeitä.
		Pidän itseäni kolmannen polven leppävaaralaisena.
Isällä oli kuulemma nuorena lepuskilaisen identiteetti, ei ihan
stadilainen, ei ihan landelainen, vaan lepuskilainen. Nyt Leppävaaraa leimaa monikulttuurisuus. Onko täällä asuvilla enää
leppävaaralaista identiteettiä?
		Tämähän on nyt jo oma kaupunkinsa. Sellon tulo
muutti lopullisesti kaiken. Sekin italialainen kukkakauppias,
jonka kioskista aseman luota ostettiin aina kukat, joutui
lähtemään, kun Sellon kolossi tuli.
”Olisin se palanut tiili Leppävaaran kirkon alttariseinässä.
Siihen silmä osuu, kun kirkossa käyn. Uskosta en ole
varma, mutta toivo minulla on.”

Peruskorjauksessa vuosina 2008 ja 2009 Leppävaaran kirkon sisäpihan holvikäytävä lasitettiin lämpimäksi tilaksi.
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1974–1983
Uusia seurakuntalaisia

Uusi kirkko

Terveisiä Namibiasta

«

«

Leppävaaran seurakunta tuki namibialaisen
Thomas Shivuten teologian opintoja Helsingin yliopistossa. Shivute valmistui teologian tohtoriksi 1980. Myöhemmin tästä leppävaaralaisille tutusta Namibian luterilaisen
kirkon papista tuli kirkkonsa piispa. Namibian
luterilaisella kirkolla oli merkittävä rooli
taistelussa Etelä-Afrikan apartheid-politiikkaa
vastaan.

«
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1972
Seurakuntasanomat
perustetaan.

Jumalan kämmenellä

Leppävaaran kirkolla alettiin pitää päiväkerhoa heti kirkon valmistumisen jälkeen.
Kuvassa on lastenohjaaja Maire Aromaa
kerholaistensa kanssa. Seurakunnan jäsenten
keski-ikä oli alhainen ja lapsiperheitä paljon.
Uusilla alueilla päiväkerhotoiminnan vakiintuminen helpotti päivähoidon ruuhkaa.
Kirkolliskokous päätti 1982, että ehtoollispöytä on myös lapsille avoin.

«

«

Leppävaaran uusi kirkko valmistui 1979.
Samassa rakennuksessa olivat seurakuntasali, kirkkoherranvirasto, työntekijöiden
työhuoneet ja kerhotilat. Uudeksi kirkkoherraksi valittiin 1981 seurakunnan kappalainen
Kauko Mäki. Helluntailaissaarnaaja Niilo
Yli-Vainio herätti huomiota parantamiskokouksillaan. Hengen uudistus -liike toi kirkkoon karismaattisuutta. Ortodoksisen kirkon
suosio kasvoi. Keskustelu naisten pappeudesta jakoi kirkkoa.

Leppävaara oli läpikulkupaikka. Kasvun
vuodet olivat vielä edessä, mutta muuttoliike
suuri. Kirkko alkoi etsiä kontaktia jäseniinsä
Tässä elämä -puhelinkampanjalla. Televisiossa pyöri hengellinen keskusteluohjelma
Kuule, sinua rakastetaan. Abban Waterloo
voitti Euroviisut 1974, Anne Pohtamosta tuli
Universumin kaunein 1975 ja miehet saivat
oikeuden isyyslomaan 1978. Valkosipuli tuli
kauppoihin, Pelle Miljoonan Moottoritie on
kuuma soi korvalappustereoissa ja presidentti Kekkonen vaihtui Koivistoon. Interrail
avasi nuorille Euroopan 1972. Ensimmäiset
Vietnamin venepakolaiset tulivat 1979 ja
ensimmäinen aids-diagnoosi tehtiin 1981.

1974
Perkkaan lähiötyöprojekti.

1975
Lintuvaaraan viipaleseurakuntatalo Lintukoto.

1979
Uusi Leppävaaran
kirkko.

1981
Kauko Mäki
kirkkoherraksi.
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KoLMAS
VUOSIKYMMEN
1984–1993

Leppävaaran maamerkki. Maxi-market veti Leppävaaraan kävijöitä kauempaakin. Maxi oli Suomen historian toinen
automarket. Leppävaaran radan kupeessa se palveli vuodesta 1971 vuoteen 2003, jolloin se purettiin Sellon kauppakeskuksen tieltä. Uuden terminaalin rakennustyömaa syrjäytti vanhan asemarakennuksen ja kukkakioskin jo 1999.
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Kaikenlainen pöhinä
oli uskonkäsityksiä
tärkeämpää
Ville Talola, 44

K

ävin iltarippikoulun keväällä 1984. Sen jälkeen olin
monta kesää isosena ja mukana kaikessa, mitä seurakunta nuorille järjesti.
		Jari-Pekka Niskanen tuli ensimmäisenä nuorisotyönohjaajana rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön ja toi
Raamattuopistolta viidesläisen perinteen. Uskoontuleminen
oli tärkeää. En ihmettele, jos siitä jäi jollekulle jotain hampaankoloon. Sellainen tapa olla kristitty ei ole monellekaan
luontevaa.
		Minulle kaikenlainen pöhinä oli uskonkäsityksiä
tärkeämpää. Niskanen oli innokas ja veti paljon porukkaa
mukaan. Nykyistä puhetta pedagogisesta viisaudesta ja
kasvupolusta ei silloin ollut kuultukaan. Henki johti ja jos se
loppui, haettiin Kauniaisista lisää.
		Ne, jotka olivat sisällä porukassa, saivat lähtemättömän hienoa. Toiset saattoivat jäädä osattomiksi. Mutta
sellaisessa uskonnollisuudessa on sisään kirjoitettuna pettymys siihen, ettei elämä olekaan sellaista kuin ihanteissa.
Minullekin tuli kriisi, kun napanuora nuorten maailmaan ja
seurakuntaan oheni.
Nuorisopappina oli alkuun Antti Pohjolan-Pirhonen. Väki
vaihtui tiuhaan. Vain isoskoulutuksen Aarne Laasonen kummitteli mukana kaiken aikaa. Matti Hiltunen oli hyvä tyyppi
ja pyysi kerhoihinkin, kun osasin soittaa kitaraa. Ja MarjaLiisaa, Maisaa, pidettiin reiluna ja kunnioitettiin. Kirkkoherra
Kauko Mäki tulee mieleen jonkinlaisena reliikkinä, vanhan
maailman pappina. Hänen seuraajansa Kauko Puranen taas
oli niin värikäs ja persoonallinen mies, että hänen kanssaan
ei tehnyt mieli olla eri mieltä.
		Pekka Palosaari aloitti Karjalan työnsä, kun olin
seurakuntaneuvostossa. Olihan se melkoinen ristiretki
itärajan taakse. Olin työryhmässä rakentamassa sovintoa
kirkkoherra Purasen ja Pekan välille. Purasen mielestä Pekka
olisi voinut suurena Hengen miehenä ottaa sen suuren
uskon askeleen, että olisi jättänyt seurakuntapapin työnsä.
Esimiehen oli hankala seurata vierestä, kun Pekka piti kiinni
työläästä harrastuksestaan.
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	Seurakunnat tapaavat olla persoonallisten ihmisten työpaikkoja. Työmääräykset eivät tule inhimillisiltä tahoilta lainkaan,
ja siksi esimiehen ohjeet on helppo sivuuttaa. Kalervo Salon
Leppävaaran seurakunta on kokemukseni mukaan toimiva
työyhteisö. Kolmena kesänä olen ollut rippikoulupappina.
Se on ollut hyvää vaihtelua toimittajan hommaan.
Seurakuntanuoren totuudet alkoivat teologian opiskelun ja
aikuistumisen myötä näyttää keinotekoisilta. Ehdottomuus
oli palvellut kasvavan nuoren tarpeita, mutta nyt sen
aika oli ohi.
		Monelle tuttu ”En usko niin kuin kirkko opettaa” -puhe
nousee mustavalkoisen uskon kokemuksesta. Herätyskristillisyys on vääristänyt kansankirkon kuvan. Ajatuksemme
naisista, homoista, Raamatusta tai uskovaiselle sopivasta
elämästä nousevat pietistisestä ja uuspietistisestä perinteestä vahvemmin kuin usein ymmärretään.
		Maailma on 80-luvusta muuttunut radikaalisti. Silloin
ei ollut kännyköitä, nettiä eikä sosiaalista mediaa. Tiedon
tulva panee ihmisen kysymään mieltä ja tajuamaan, ettei
kaikkea voi ymmärtää tai ottaa haltuun.
		Kirkko on tämän muutoksen mittari. Se ei enää kokoa
samalla tavalla eikä tarjoa mielekästä identiteettiä. Toisaalta
maallistuminen on hieno asia, koska se purkaa magiauskonnon rasitteita. Kristinusko on hienoimmillaan silloin, kun siinä
näkyy todellinen vaihtoehto sen sijaan, että se olisi jotain,
johon synnytään ja kuulutaan asiaa sen enempää miettimättä.

Minulle kirkkoon kuuluminen ja sen välineillä paremman
maailman rakentaminen on selvä ja tärkeä valinta. Kirkko
on minulle luonteva elämän ja toiminnan ympäristö, ja näen
syvyyden, jonka siihen liittyminen tuo. Sen perinne auttaa pohtimaan vaikeita asioita ja olemaan sinut itsensä ja
muiden kanssa.
		Lapsilleni haluan ilman muuta välittää kristinuskon
perinnön, tärkeän perusviestin armosta, rakkaudesta ja
huolenpidosta. Vain sairas maailma torjuu viestin armosta,
oikeudenmukaisuudesta ja kaikki rajat ylittävästä rakkaudesta.
		Puhe pelastuksesta on turhaa, jos ihminen ei koe
tarvitsevansa pelastusta. Jumalan luomistyön idea on kuitenkin jokin muu kuin viimeisen henkäyksemme odottaminen.
Jumala päinvastoin pelastaa meidät olemisen syvyyteen.
Hän pelastaa minut yksinäisyydeltä, koska on aina läsnä.
Pelastus on pelastumista helvetin yksinäisyydestä jo nyt.
Juuri eristyneisyyden vankilasta kristityn on pelastettava
myös toinen ihminen.
		Jos maailmankuva on sellainen, että pelkää koko ajan
horjahtavansa, on selvää, että tarvitsee jatkuvaa vakuuttelua siitä, että kaikki on hyvin. Uskonnossa on kuitenkin se
vaara, että se alkaa katsella elämän rajojen ulkopuolelle. On
ajanhukkaa jäädä liiaksi kiinni tuonpuoleiseen.
		Kun käytän rohkeasti elämän lahjaa, ei kuolema ole
enää niin suuri kysymys. Kuollessa elämäni palaa lahjan
antajan käsiin. Minun ei tarvitse siitä huolehtia. Se on
elämässä koetun rakkauden teon jatke.
”Olisin lintu kellotornissa, kirkontornin naakka. En jäisi
kiinni kirkkotilaan. Kun olisi siivet selässä, näkisin
pitemmälle.”

Karakappelin kokonaistaideteos Kuningastie levittää kirkkosalin levittää kirkkosalin lattiaan, alttarikorokkeeseen ja
-seinään Jeesuksen elämän tärkeimmät vaiheet. Taiteilija Jan-Erik Andersson yhdisti keskiajan kirkkotaiteen visuaalisen rikkauden nykyaikaisiin tekniikoihin ja ideoihin. Alttarin suureen sydämeen on kiinnitetty kipsivaloksia leivistä
ja krusifiksi on tehty Turun saariston puutikuista, joihin on liitetty halogeenivaloja.
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Uskollinen leirihai
Miikka Saturi, 36

M

inusta tuli poikatyön suurkuluttaja jo viisivuotiaana.
Äitini soitti varhaisnuorisotyön ohjaajalle Matti
Hiltuselle ja kysyi, voisiko poikamme Miikka lähteä poikaleirille Velskolaan, vaikka ei ole vielä kuuttakaan täyttänyt.
Leirin ikäraja oli seitsemän. Matti laski ikäni väärin ja luuli
minun täyttävän seuraavaksi seitsemän. Sain luvan, ja sen
jälkeen olin joka ainoalla poikaleirillä seuraavat kahdeksan
vuotta, leiriläisen roolissa yhteensä kolmekymmentäneljä
kertaa.
		Tietenkin minusta kasvoi kerhonohjaaja. Poikakerhoa
vedin viisi vuotta, tyttökerhoa kaksi ja sählykerhoa kolme.
Isosena kertyi leirejä vain kolmekymmentäkolme, koska
armeijan takia jäi muutama leiri väliin. Rovastikunnallisella
Hilavitkutin-leirillä olin isosena kaksi kertaa, ja monet
riparien isosuudet vielä päälle. Lopulta olin myös yhden
toimintavuoden palkkatöissä nuorisotyön avustajana.
		Sellainen käsitys minulla on, ettei yli viidensadan leirivuorokauden lukemaan kukaan toinen seurakuntalainen
ole Leppävaarassa päässyt.
		Nuorten porukalla oli tapana viettää öitä laavulla
Velskolan metsässä. Sitä olemme jatkaneet joidenkin kanssa
vielä aikuisina. Kuljimme monet Maata näkyvissä -festarit
Turussa, ja Ranskan Taizéssä olin mukana 1995.
Melko uskolliseksi minua voi sanoa: olin mukana ensimmäisessä nuorten aatonaaton hartaudessa Perkkaan
kappelilla jouluna 1991 ja sen jälkeen joka kerran vuoteen
2011 asti. Toissa jouluna 2012 tuli ensimmäinen tauko, kun
olimme perheen kanssa Lapissa.
		Oman rippileirini raamattupiiri kokoontui vuosia leirin
jälkeen ja osallistuimme nuorten aikuisten toimintaan. Yli
sadalla leirijaksolla ja eri ryhmissä olen tutustunut tuhansiin
nuoriin, joita edelleen tulee elämässä siellä täällä vastaan.
Leppävaaran seurakunta oli siihen aikaan ainoa, joka
teki eriytettyä varhaisnuorisotyötä Espoossa. Bussi kiersi
keräämässä poikia leireille kaikkialta Espoosta.
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Hiltusen Matti koulutti poikakerhojen ohjaajat. Kerhoja oli
kymmeniä ja poikatyön puolella pari-, kolmekymmentä kerhonohjaajaa. Tyttötyö oli hahmottomampaa ja vastuuhenkilöt vaihtelivat.
		Minulle Matti oli todella tärkeä. Sain häneltä
seurakuntaan kuulumisen tunteen. Oli tarve olla osa jotain
ja tehdä yhdessä.
		Monen papinkin kanssa pärjäsin, niin kuin Palosaaren
Pekan ja Aslak Kortesniemen, vaikka olivatkin sellaisia oman
tiensä kulkijoita ja jakoivat mielipiteitä. Kun Pekka Palosaaren
Karjalan työtä kritisoitiin, minun teki mieli kysyä, mikä lopulta
on seurakuntatyötä. Eikö se, että hiacekaupalla ajaa tavaraa
susien keskelle, ole lähimmäisen auttamista parhaimmillaan.
Ei sellaiseen monesta olisi ollut.
		Päivi Peittola ja Mika Ryhänen antoivat nuorisotyölle
paljon, ehkä liikaakin. Siihen aikaan 90-luvun puolivälissä
rippikoulun jälkeen melkein kaikki jäivät toimintaan mukaan.
Ei ihme, että siinä pari nuorisotyönohjaajaa väsyi. Heidän
kanssaan kehiteltiin vaikka mitä hienoa. Lähtöviivalla-leirillä
aloitettiin syksyn toimintakausi yövaelluksineen, ja paikalla
oli valtavasti nuoria.

Leirien ryhmäkoko on pudonnut puoleen. Silloin yksi työntekijä piti varhaisnuorten leiriä reilulle neljällekymmenelle
lapselle.
		Kun Leppävaaran kirkko meni remonttiin, nuorisotyölle saatiin korvaavat tilat Lintuvaarantien varresta.
Äänestettiin nimestä. Saunanojan Mikko, Antti Paukku ja
minä kannatettiin Nooan Parkkia. Se siitä tuli ja palveli monta
vuotta.
		Löysin vaimoni Taniankin isosporukasta. Kun vuonna
2000 mentiin naimisiin, sanoi joku, että nyt voitte nukkua
samassa huoneessa. Me olimme toista mieltä. Ei kai me nyt
samaan huoneeseen mennä, kun leirillä ollaan. Kaveriporukka oli niin yhteinen, että kun muutettiin omaan kotiin, kuusi
ihmistä asui vuorollaan meillä alivuokralaisina. Nyt meillä on
neljä lasta ja oma talo Perusmäen rauhassa. Kerran kuussa
saamme vielä vieraaksemme sijaisperhehoitoon pienen
kaksivuotiaan.
”Olisin Perkkaan kappelissa yksi niistä lampaista siinä
seinällä. Se on ensimmäinen asia, jonka seurakunnasta
muistan.”

Metsäkeikoilla Vääräjärven pusikoissa saattoi olla telttailemassa satakin nuorta kesäviikonloppuisin. Joskus mentiin
isosporukalla sinne ennen leiriä ja tultiin käymään vain
suihkussa kotona ennen kuin noustiin pikkuisten kanssa
leiribussiin. Välillä niemenkärjessä oli puolijoukkueteltta
pystyssä meidän retkiä varten. Nyt se alue on osa Nuuksion
luonnonpuistoa. Kerran muistan kyllä heränneeni myös
Perkkaan kappelin pihassa pää puolijoukkueteltasta ulkona
kahdenkymmenen asteen pakkasessa.
		Sosiaalista mediaa ei tietenkään siihen aikaan ollut, ja
ensimmäiset matkapuhelimetkin tekivät vasta tuloaan. Puhelimessa ei juuri jaariteltu ja siitä, mikä oli sovittu, piti pitää
kiinni. Nyt kommunikaatio on niin nopeaa, että tapaamiset
vaihtuvat moneen kertaan.

Perkkaan seurakuntatalon Hyvä paimen -reliefi. Seurakuntatalo rakennettiin vuonna 1954.
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O

len paljasjalkainen leppävaaralainen. Ensimmäinen
kotini oli Kirkkalantiellä ja siellä oli myös mummola.
Välillä asuttiin Karakalliossa. Kun menin naimisiin 35 vuotta
sitten, muutimme puolisoni kanssa Laajalahteen, mutta jo
esikoisen syntyessä taas Vallikallioon. Nyt asutaan paritaloa
Lintumetsänpihassa, vanhan Elannon paikalla. Siitä ostin
kansakoululaisena nallekarkkeja ja lihapiirakoita.
		Olin jo pienenä tyttökerhossa. Rippikoulua veti Nils
Rönnholm, ja iätön Marja-Liisa Hietanen oli siellä lehtorina.
Pidin poikakerhoa, mutta en muuten pyörinyt seurakunnassa. Kaverit olivat Kauniaisissa, kun kävin siellä koulua.
		Isä oli ortodoksi, äiti luterilainen. Isänäiti vei minua
ortodoksikirkkoon, ja sieltä jäivät mieleen kaikki ne mystiset tuoksut ja kynttilät. Virsilaulu oli minulle ihan vierasta,
eikä sunnuntaiaamuna kirkkoon meneminen ole tuntunut
koskaan luontevalta tavalta. Mutta koulussa oli ihana uskonnonopettaja Pirjo Länsiluoto. Hän oli lämminsydäminen
ihminen, joka näki hiljaiset ja pienetkin ihmiset.

Erilaisuus tekee
elämän rikkaaksi
Heidi Mäki, 56

Kun sain lapsia, seurakunta tuli uudelleen lähelle. Lapset
kävivät kerhossa ja muskarissa. Minut kutsuttiin lapsityön
johtokuntaan.
		Sitten kuulin, että Päivi Nurmio olisi kiinnostunut
vetämään äiti-lapsikerhoa. Meillä oli samanikäiset pojat ja
innostuimme yhdessä asiasta. Se oli ihanaa vastapainoa
kotona lasten kanssa olemiselle. Palkkioksi sai käydä hakemassa leppävaaralaisesta antikvariaatista kirjoja.
		Seurakunnan työntekijöistä jotkut tulivat läheisiksi,
esimerkiksi kappalaisena ollut Aarne Laasonen. Hän lupautui
kastamaan meidän esikoisen kesken lomansa, kun oli meidät vihkinytkin. Odoteltiin häntä ristiäispäivänä Perkkaan
kappelilla, mutta kun häntä ei näkynyt, äitini Eila, joka oli
Leppävaaran seurakunnassa päiväkerhonohjaajana, lähti
kysymään. Siellä Arska istui kotona yöpuvussa lukemassa
lapselleen Aku Ankkaa. Äkkiäkös hän veti liperit kaulaan ja
tuli kastamaan, haki vielä sahankin, kun osasi sitä soittaa.
		Äiti-lapsikerhon pohjalta syntyi äitien raamattupiiri,
jossa kävi eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Siellä käytiin
hyviä keskusteluja.
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Minulla on aina ollut elämässä varjeluksen ja johdatuksen
tunne, mutta uskossa olemisesta kysyminen tuntuu vieraalta
ja tunkeilevalta. Kuka sen ylipäänsä voi määrittää, kuinka
ohutta tai paksua kenenkin usko on?
Pyrin seurakuntaneuvostoon 2000-luvulla ja olin kaksi
kautta. Tein aloitteen Tuomasmessun perustamisesta Leppävaaraan. Onneksi muutama työntekijä innostui mukaan.
Aika pitkään soittelin yksin toimijoita joka ikiseen messuun.
Se oli uuvuttavaa. Harmitti, kun joku palautteessa syytti messua sisäpiirimäisyydestä, eikä kuitenkaan tullut itse mukaan.
		Tuomas- ja Taizé-laulut olivat tulleet minulle virsiä
tutummiksi. Oli etuoikeutettua päästä messussa kaikkiin
tehtäviin, saarnaamaankin. Ne ovat olleet merkittäviä ja
puhuttelevia hetkiä.
		Retriitit löysin kymmenkunta vuotta sitten. Nyt jo edesmennyt meidän seurakunnan pappi Kari Springfelt ja Tuula
Vinko olivat vetämässä ensimmäistäni. Snoanissakin oltiin
kerran kovalla pakkasella, hankien keskellä, tavallista pienemmällä joukolla. Se oli ihmeellinen kokemus. Kari toimitti
siellä messua villasukat jalassa ja mietti jälkikäteen, oliko se
sopivaa vai ei. Minulle sen sopimattomuus ei ollut tullut edes
mieleen.
		Kirkon rakentamisesta en muista mitään, mutta
oli todella iso asia, että sain olla kirkon alttaritaulun valintatyöryhmässä ja seurata taiteilija Annukka Laineen
luomisprosessia. Moni olisi halunnut vanhan ristin pysyvän
alttariseinällä, mutta me työryhmäläiset näimme eri vaihtoehtoja ja versioita ja lopulta pääsimme taiteilijan työhuoneelle Tampereelle. Ihmeellistä oli syntyvaiheiden keskellä tajuta, että kuvat tulevat olemaan kirkon seinällä vielä
minun jälkeenikin.
Olin alkuun kauppaopiston naisia, ja hoidin lapsia kotona
kymmenen vuotta. Kulta-aika lapsuuden -kirjaan olin
kuitenkin kirjoittanut, että minusta tulee opettaja. Vaihdoin alaa, ja Kilon koulussa Ruusutorpan tuleva rehtori
alkoi houkutella minua mukaan. Nyt olen apulaisrehtorina

yhdessä Espoon kansainvälisimmistä alakouluista. Oppilaillamme on yli kolmekymmentä kotikieltä. Mutta ei meillä
puhuta maahanmuuttajista. Nämä lapsethan ovat syntyneet
Suomessa.
		Leppävaaraa on leimannut ostosmania 70-luvulta ja
Maxi-marketista asti. Kyllähän se leimaa aluetta, kun kaikki
vain kiertelevät ostoksilla. Käyvätkö ketkään enää toistensa
kodeissa, kun aina tavataan kahviloissa?
		Alue ja sen asukkaat ovat monimuotoistuneet, mutta
onko meissä leppävaaralaisissa lisääntynyt toistemme
sietäminen? Lapset ovat luontevia eivätkä ajattele, minkä
värinen joku on tai mistä toinen tulee. Aikuisissa on paljon
kivenheittäjiä, mutta onko samarialaisia, jotka ovat valmiita
kumartumaan kenen tahansa puoleen?
Tällä hetkellä olen Tuomasmessun vapaaehtoisten listalla ja
valmiina hyppäämään kehiin, kun tarvitaan ja Heli Siltakorpi
ilmoittelee. Luen Essen säännöllisesti. Käyn Tuomasmessussa,
jos sopii. Viikonloput menevät kesäpaikassa Salossa. Usein
palataan sieltä maanantaiaamuna suoraan töihin.
		Mutta minua kiinnostaisi hengellinen matkakumppanuus. Tai kotiretriitti, jossa tavattaisiin ja sitten jokainen
varjelisi hiljaisuutta omassa arjessaan. Toivoisin arki-iltoihin
lyhyttä pysähtymishetkeä. En tarvitse messua ja kirkkokahveja, en mitään kaavoihin kangistunutta tai korkeakirkollista.
		Seurakunta voisi tyytyä vähempiin neliöihin, mutta
hankkia ne ihmisten keskeltä ja kulkureittien varrelta.
Työntekijöiden toivoisin näkyvän enemmän Sellossa ja siellä,
missä ihmiset ovat. Pois suunnittelemasta, kehittämästä ja
raportoimasta! Kentälle!
Tämä on minulle tärkeää: Toinen ei ole koskaan toinen
minä, vaan ihan eri ihminen. Vaikka en ymmärtäisi häntä,
hänen lähellään eläminen tekee oman elämäni rikkaammaksi.
”En osaa sanoa, mikä asia tai esine olisin, mutta istuisin
kalliolla ja katsoisin kirkkoon päin. Istuisin siinä ja
katselisin kotikirkkoani suihkulähteen läpi.”

Annukka Laineen neliosainen alttaritaideteos Ylösnousemus valmistui 2011. Sitä ennen Leppävaaran kirkon alttariseinällä oli suuri risti.
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1984–1993
Isosena riparilla

Suuria käänteitä

Tuore sukupolvi

«

«

«

Päiväkerhojen rinnalle tulivat 80-luvulla
muskarit. Poika- ja tyttökerhoista kasvettiin
nuorisotyöhön. Ripareilta jäätiin sankoin
joukoin isoskoulutukseen. Nuisku opetti tunnetaitoja ja Saapas keräsi väsähtäneitä nuoria
juhlijoita kadulta talteen. Kuvassa on nykyisen nuorisotyönohjaajan Martiina Lahden
kastejuhla Karakappelissa. Sylikummina on
Tiina Ostrow. Kauko Mäki kastaa.

«
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1986
Uusi virsikirja.

Kirkkoherranviraston naiset

Kirkkoherranvirastossa palvelivat toimistonhoitaja Ritva Lindroos ja kanslistit Leena
Martikainen ja Eva Leppänen. Monelle virkatodistuksen hakijalle he olivat ensimmäinen
ja ehkä ainoa kontakti kotiseurakuntaan.
Perkkaan seurakuntatalolta virasto siirtyi
kirkolle 1979 ja Leppäsiipeen sen valmistuessa 2001. Nykyään keskusrekisteri on
Kirkkokadulla Espoon keskuksessa.

«

«

Pohjois-Leppävaara ja uusi kauppakeskus
Galleria rakennettiin 1980-luvun alussa.
Virsikirja uudistettiin 1986. Hiljaisuuden
ystävät ja retriittiliike tulivat tutuiksi samana
vuonna. Billy Graham saarnasi Helsingin
olympiastadionilla 1987, ja ensimmäinen
Tuomasmessu pidettiin Helsingin Agricolan
kirkossa 1988. Uusi raamatunkäännös otettiin
käyttöön 1992. Ensimmäiset naispapit tulivat
Leppävaaraan. Perkkaan kappeli remontoitiin
uuteen uskoon.

Pastori Aarne Laasonen ja isosia rippileirillä
Hilassa 1980-luvun alussa. Vuosikymmenen
nuorten perheissä tulivat tutuiksi kaukomatkat ja kylpylälomat, mutta nuoret hakeutuivat vaihtoehtoliikkeisiin. Luotolla ostettiin
kotiin tuoreinta tekniikkaa, kunnes kulutusjuhla katkesi syvään lamaan 1990-luvun
alussa. Afganistanissa ja Irakissa ja Iranissa
sodittiin. Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden vaikutuksia mitattiin Suomessa
asti. Berliinissä murtui itää ja länttä
erottanut muuri.

1988
Ensimmäiset naispapit
vihitään.

1988
Leppävaaran kirkon
lapsikuoro aloittaa.

1989
Leppävaaran vanha kirkko
remontoidaan Perkkaan
kappeliksi.

1992
Musiikkia kynttilän
valossa -konsertit alkavat.

1993
Leppävaaran kirkon
kamarikuoro aloittaa.
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Neljäs
VUOSIKYMMEN
1994–2003

Muutto Leppäsiipeen. Vanhan Turuntien ja Turun moottoritien välisille pelloille nousi vuosituhannen vaihteessa EteläLeppävaara. Kuvassa rakenteilla olevaan Alberganesplanadin ensimmäiseen taloon siirrettiin kirkolta Leppävaaran
seurakunnan kirkkoherranvirasto ja osa työntekijöiden tiloista vuonna 2001. Vuonna 2013 virastopalvelut keskitettiin
Espoon keskukseen, ja Leppäsiiven katutaso remontoitiin nuorisotila Siiveksi.
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Millainen on
lastenlastemme kirkko?
Ritva-Liisa Luomaranta, 65

U

seammalta suunnalta alkoi kuulua viestiä, että pitäisi
lähteä hoitamaan yhteisiä asioita. Sinulla on koulutus
ja saat suusi auki, minulle sanottiin. Niin päädyin kunnallispolitiikan lisäksi myös Espoon seurakuntien luottamushenkilöksi. Olen ollut useamman kauden sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa. Tällä hetkellä olen
myös yhteisen kirkkoneuvoston jäsen.
		Yksi vahva vaikuttaja tämän askeleen ottamiseen oli
kollega, joka ennen kuolemaansa antoi tehtäväkseni hoitaa
kuolinpesänsä. Häntä ei ollut saattamassa minun lisäkseni
kuin yksi toinen. Puheita ei pidetty, ja tuhka ripoteltiin muistolehtoon. Ajattelin silloin, ettei elämä niin voi mennä. Minun
on tehtävä toisin ja lähdettävä mukaan asioihin, joihin minua
pyydetään.
		Yhteisessä kirkkovaltuustossa minua kiinnostaa, mihin
verorahat käytetään. Leppävaaran osalta pitää seurata, että
kehittyvä ja kasvava alue saa toimintatarvetta vastaavat tilat.
Erityisinä haasteina ovat eri kulttuureja edustavat ihmiset.
Juurettomien tulokkaiden keskellä kantaväestöä on vain
pieni vähemmistö. Seurakuntaneuvostossa päätetään oman
seurakunnan työntekijöistä ja toiminnan painopisteistä.
		Olen mennyt Kokoomuksen listoilta luottamustoimiin,
mutta valtuustossa tärkeämpää on se, kuka on mihinkin
tehtävään sopivin. Todellinen lisäarvo tulee kokemuksesta,
koulutuksesta ja osaamisesta.
Minua ovat Leppävaarassa ilahduttaneet nettikirkot,
virsimaraton, päivämääräleikkiin sidotut vihkipäivät tyyliin
121212 ja vaikkapa jouluinen flash mob Sellossa. Jalkautuminen sosiaalisessa mediassa ja kauppakeskuksissa on hyvä
tapa lähestyä ihmisiä, jotka eivät välttämättä edes tiedä,
missä Leppävaaran kirkko on. Hyviä signaaleja ovat olleet
myös leivän jakaminen Raittikarnevaaleissa ja postiluukusta
kolahtavat terveiset kotiseurakunnalta.
		Yksi tärkeimmistä hankkeista on ollut Sellossa toimiva
Lasten kappeli Arkki. Lapsiperheet kärsivät omassa oravanpyörässään, siksi seurakunnan on oltava näkyvillä ja tarjolla
siellä, missä perheet liikkuvat. Kun kappelin toimintaa aiottiin ajaa alas, olin valmis vaikka barrikaadeille. Ei lapsissa ja
nuorissa voi säästää. Heissä on seurakunnan tulevaisuus.
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Onneksi voimavaroja on Leppävaarassa suunnattu myös
hyvään musiikkiin. Olen lämmöllä kannattanut hyvien kanttoriemme monipuolista työtä. Musiikkia kynttilän valossa on
hieno, jokavuotinen perinne.
		Niin traaginen kuin Sellon ampumisvälikohtaus olikin,
oli minusta hienoa, että ensimmäisten joukossa ihmisiä
kuuntelemassa olivat silloin piispa Mikko Heikka ja kirkkoherramme Kalervo Salo.
Kun Leppävaara lähti kasvamaan, tuli alueelle aluksi paljon
vuokra-asuntoja. Ruusutorpan koulussa on oppilaita ympäri
maailmaa. Toisaalta kaupunkirata on tuonut ja pitänyt
alueella myös akateemisia nuoria.
		Leppävaara on moniarvoinen, mutta elävä. Seurakunnalla on tärkeä roolinsa olla mukana sen kehityksessä. Jos ja
kun se selviää täällä, sillä on mahdollisuus selvitä muuallakin
Suomessa.
		Olennaista on toisen ymmärtäminen. Elämä on niin
monimuotoista, että kaikki riippuu perusasenteesta toiseen.
Luottamustehtävissä törmää ahdasmielisiin, jotka saattavat
katsoa liian kapeasti, ja niitä, jotka tiukasta taustaryhmästään
huolimatta ovat suurisydämisiä ja kykenevät ajattelemaan
itse.
		Minusta kirkon perustehtävä on kiteytettynä Isä
meidän -rukoukseen. Sen kautta meidän pitäisi löytää velvollisuutemme elää ihmisinä niin, ettemme kulje toistemme ohi.
Omat lahjat pitäisi käyttää yhteiseksi hyväksi.
		Luottamustoimien myötä itseltänikin on madaltunut
kynnys osallistua seurakunnan toimintaan. Olen löytänyt
myös hyviä ystäviä. Haluan oman persoonani kautta vaikuttaa siihen, että seurakunta kuuluu myös meille, ihan tavallisille leppävaaralaisille.
		Nyt kun minulla on ensimmäinen lapsenlapsi, mietin
myös tulevien sukupolvien maailmaa. He kasvavat totaalisen toisenlaisissa oloissa kuin me. Millaisen kirkon jätämme
heille? Entä, kun resurssit eivät enää riitä?

Olen muuramelaisesta maalaistalosta kotoisin ja minusta piti
tulla karjakko. Kristilliset arvot sain äidinmaidossa. Seurakunnan merkitys on ollut minulle aina selvä, vaikka vanhemmat
eivät olleet aktiivisia seurakuntatoimijoita. Suurella kunnioituksella suhtauduttiin vanhaan sukulaiseen, joka oli ollut
kirkkoväärti. Se luki oikein hautakivessä.
		Kirkon perussanoma on hyvä eikä sitä tarvitse muuttaa, mutta kirkon on kuunneltava tarkoin aikaa. Jos ihmiset
noudattaisivat kymmentä käskyä, tarvittaisiinko enää edes
meitä juristeja? Koko yhteiskunta voisi paremmin, jos seuraisimme kristillisiä arvoja.
		Työhuoneeni ikkunasta näkyy kirkontorni. Se puhuttelee minua syvästi. Olen tavallinen seurakuntalainen, en
missään sisäpiirissä. Mutta kun työssäni olen niin paljon
tekemisissä pahuuden kanssa, pyhyys on sen vastapainoksi
tarpeen.
”Olisin lasten kappelissa se alttarikaiteen tyyny. Se, mihin
polvistutaan.”

Lasten kappeli Arkki on Sellon kauppakeskuksessa Ratsutorin reunalla. Kappelissa käy päivittäin päivähoidon,
koulujen ja seurakuntien lapsiryhmiä. Siellä voi järjestää myös kastejuhlan.
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A

Pikkutyttönä
kulissien takana
Johanna Kaista, 26

sun Friisinmäessä omakotitalossa ja olen leikkaussalihoitajana Jorvissa. Lapsuudenkotini on Ruukinrannassa. Sieltä käsin kävin lapsena pyhäkoulussa, kun äiti oli
tuuraamassa sen opettajaa. Keräsin taulun täyteen tarroja ja
totesin, että tämä oli nyt tässä. En jaksanut kuunnella aina
sitä samaa, kun tiesin jo ne asiat.
		Perkkaalla olin Merja Saravuon päiväkerhossa. Sitä
pidettiin keltaisessa seurakuntatalossa kirkkoherranviraston alakerrassa. Nykyisen kirkkoherran perhe asui samassa
talossa.
		Leppävaaran kirkosta on parhaiten jäänyt mieleen
leikkipaikka kalliolla. Siellä on sisaruksieni Marian ja Jorman
kanssa paljon leikitty. Vapputapahtumassa painoin tyynyliinan, jossa oli shetlanninlammaskoiran kuvia.
		Hilavitkutin-leirillä muistan painaneeni perunoilla
kuvioita. Siskoni Maria oli jollakin leirillä mukana telomassa
selkänsä. Muistan, kun hän uitti puhelimensa mehukannussa. Ruokalaulua laulettiin muun muassa Saku Sammakon
sävelmällä.
Tyttökerhoa en koskaan käynyt, mutta pienestä asti olin
tätini Pirkon mukana vanhustenkerhossa. Pirkko oli
seurakunnassa töissä ja minä hankkiuduin hänelle omaaloitteisesti hoitoon. Raitin Pysäkillä yksi vanha nainen yritti
opettaa minua kutomaan kangaspuilla.
		Pirkon ja hänen miehensä Palosaaren Pekan mukana
olin myös kirkkokuororisteilyllä Hampurissa. Matkustettiin
Finnjetillä ja käytiin merimieskirkossa.
		Yhdeksän-, kymmenvuotiaana kävin Pirkon ja Pekan
matkassa useamman kerran Karjalassa. Asuimme aina Ninan
luona. Pekka oli sieltäpäin kotoisin ja ruvennut auttamaan
sikäläistä seurakuntaa.
		Kun siellä kävi, ymmärsi, miten paljon siellä tarvittiin apua. Talot olivat niihin talviin mahdottomia, pieniä ja
kylmiä. Aika paljon leikin, en jaksanut kuunnella aikuisten
puheita. Opin, että voi tehdä kaikenlaista yhdessä, vaikka ei
ole yhteistä kieltä.
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Pauliina Hyryn lapsikuorosta aloitin, ja Veräjäpellon kuoroon
menin yhdeksänvuotiaana. Kun vielä soitin viulua, opiskelin
musiikin teoriaa ja lauloin bändissä, ei jäänyt aikaa muuhun.
		Kerran olin isonsiskoni kanssa Nooan Parkissa. Olin
ehkä yhdentoista ja sain osallistua lukemalla päivän tekstin.
Aloitin otsikosta: Kanan häät. Oikeasti ne häät olivat Kaanassa.
		Riparilla olin Velskolassa. Pärre oli isosena ja Terhi MuiluTeinonen pappina. Isä kävi siellä kesken leirin laulamassa
ja minä puolestani Lastenklinikalla. Se oli vauhdikas leiri.
Minulla oli tosin taas sama ongelma. Oli vähän tylsää, kun
osasin kaiken jo ulkoa.
”Jumalanpalveluksessa parasta ovat virret. Ehkä en
kuitenkaan olisi urut. Mutta voisin olla kuorokoroke.
Se on hyvä paikka.”

Leppävaaran seurakunnassa on monta kuoroa ja lauluryhmää. Sunnuntain messu virsineen tai Tuomasmessu
messu- ja Taizé-lauluineen kutsuvat satunnaista laulajaa.
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Ekumeeniset piirit
opettivat suhteellisuutta
Topi Haarlaa, 37

L

apsena oli seurakuntaan vähän kontakteja. Oltiin aina
mökillä viikonloput. Isä on kirkkoon kuuluva agnostikko,
äiti helluntailaisvaikutteinen luterilainen. Kolme-, neljävuotiaana olen temmeltänyt Saalemin käytävillä.
		Lapsuudenuskoa riitti ala-asteen ajan. Yläasteella
suhtauduin kirkkoon nuivan etäisesti. Rippikouluun halusin
heti kesän ensimmäiselle leirille, että saisin lahjaksi luvatun
videokameran nopeammin.
		Se oli Marja-Liisa Hietasen leiri Hilassa kesällä 1991.
Mari Kaistila oli nuorisotyönohjaaja. Koin Jumalan läsnäolon
todellisena. Vahvimmin jäivät leiristä mieleen vapaaehtoiset
rukoushetket. Nykyisin sellaisia ei taideta suosia. Niihin osallistui suuri osa leiriläisistä, ja hulivilipojistakin paljastui niissä
kokonaan toinen puoli. Opettamalla opettaminen meni ihan
ohi, mutta rukoushetkissä loikoiltiin lattialla ja tuohukset
paloivat.
		Olin ujo ja arka niihin aikoihin, minulla kun oli koulukiusatun taustaa. Isommissa ryhmissä ennemmin tarkkailin
ja hengailin kuin olin äänessä. Uskaltauduin kuitenkin
kesäraamattupiireihin ja niiden jälkeen isoskoulutukseen ja
nuorten toimintaan. Siitä alkoi kasvuprosessi. Alussa tunsin
usein ulkopuolisuutta, mutta vähän kerrallaan pääsin mukaan. Sain paljon vastuuta. Kun olin viimeisen kerran isosena,
olin jo 22-vuotias.
Nuoren silmään ei seurakunnassa osunut ristiriitoja.
Aslak Kortesniemellä ja Matti Hiltusella oli oma jenginsä
poikatyössä. Nuorisotyössä Päivi Peittola ja Mika Ryhänen
pitivät raikasta, Kansanlähetykseen kallellaan ollutta linjaa.
Heidän kanssaan oli hyvä kasvaa vastuuseen. Uskonasiat
olivat keskeisiä ja hyvä yhteishenki.
		Olin mukana käynnistämässä nuorten aikuisten
toimintaa. Siihen tuli paljon vanhoja ja alueelle muuttaneita
seurakuntanuoria, ja kokoonnuimme Raitin Pysäkillä ja
Nooan Parkissa.
		Sitten tuli kesä -97. Olin ensimmäistä kertaa Taizéssä,
huiman hienolla vaellusriparilla ja Pekka Palosaaren porukassa Sodderissa. Se oli hieno retki, pidettiin telttaleiriä
ukkosmyrskyssä lapsilauman kanssa, ja lehmät melkein
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kaatoivat teltat. Jäin Pekan ja hänen vaimonsa Pirkon Karjalatyöhön koukkuun.
		Miten valtavan paljon hyvää yksittäiset ihmiset voivat
saada aikaan, kun vain tekevät. What would Pekka do
-ranneke sopisi minulle. Olen Pekalta imenyt toimintamallia
ja asennetta, hän on ollut minulle inspiraation lähde. Pekan
esimerkki on perimmältään senkin takana, että lähdin
lopulta tradenomiopintojen päälle lukemaan teologiaa.
Aikuistuttuani lähdin katsomaan, mitä muuta kirkossa on.
Kiersin Opiskelija- ja koululaislähetyksen, Opiskelijoiden
Lähetysliiton, Tuomasmessun ja evankeliset, asuin Körttikodilla ja kävin Ekumeenisen neuvoston Ketko-koulutuksen,
jonka kautta tutustuin vapaakirkollisiin, ortodokseihin ja
katolilaisiin.
		Seurueiden välillä eläminen on ollut helppoa.
Ekumeeniset piirit ovat opettaneet suhteellisuutta. Siitä en
pidä, että omalla aatteella halutaan työntää jotakuta toista
syrjään. Kirkossa pitää hyväksyä erilaisia näkemyksiä, kun
uskon ydin on yhteinen.
		En ole järin hyvin koskaan kotiutunut perusluterilaiseen messuun. Haluaisin nähdä enemmän kirjoa luterilaisen teologian pohjalta. Karakappeli on esimerkiksi niin
erilainen kuin Leppävaaran kirkko, että sinne voisi sopia
myös ihan toisenlainen messu. Lepuskin tyyliin voisi sopia
gregoriaaninen, Karakappelliin räiskyvän energinen. Kun on
niin monenlaisia ihmisiä ja erilaisia painotuksia, on hassua,
että kaikissa kirkoissa pitää tarjota ihan samaa ja vielä sunnuntaina kello kymmenen.
		Kaipaan seurakuntaan mahdollisuutta yhteisöllisyyteen, kokeiluja, erehtymistä. Pysyvyyden rinnalle
haluaisin yrityselämän draivia ja väljyyttä luovuudelle. Luottamuselimet jäävät pelkiksi palautekanaviksi, eikä ihmisten
osaamista juuri oteta käyttöön.

Leppävaaralaiseksi olen sikäli erikoinen, että olen paitsi
opiskelija myös maanviljelijä. Viljelen sukutilaa Lohjan
Nummella. Pienehköllä viljatilalla kasvatan kauraa, ohraa ja
härkäpapua.
		Kaupunkilaispoikana minulla ei ollut kokemusta viljelemisestä, mutta isä ja sedät ovat olleet hyvinä renkipoikina.
Korjuuaika on kiireisin, silloin tulee pidettyä kalenterissa
taukoa muusta.
		Maatilan vanhat rakennukset tarjoavat mahdollisuuksia myös sosiaaliseen elämään. Luhdissa on kappeli ja tilaa
hiljaisuudelle. Toisaalta ruokapöytään mahtuu yli kaksikymmentä syöjää, ja vuoroin on pidetty navettadiskoa ja pihaseuroja.
”Anderssonin alttaritaideteos Karakappelissa on
virkistävän erilainen. Jos johonkin sijoittaisin itseni,
niin kastepisaraan kappelin lattiassa. Se sopii siksikin,
että minut on siinä kappelissa kastettu.”

Kuningastie. Karakappelin lattian kuvioissa pasuuna ilmaisee ennustusta, tähdet syntymää, pisaroista tehty kyyhkynen kastetta Jordanissa ja aasin jalanjäljet sekä palmunlehdet Jeesuksen ratsastusta Jerusalemiin. Kuviot on tehty
tietokoneohjatulla leikkauksella laatoista, jotka on upotettu parkettiin käsityönä.
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Jeesus rohkaisi
irti riippuvuuksista
Hannu Hietala, 61

O

len alun perin Kemistä. Äiti ja isä olivat uskovaisia
molemmat ja minullakin uskonto oli koulussa yhdeksän,
mutta sitten tuli se paheellinen elämä. Äiti osasi hyvin virret,
kun pikkupoikana kävin hänen kanssaan kirkossa. Koulutukseltani olen ekonomi, mutta bussikuskin töistä jäin työkyvyttömyyseläkkeelle. Yksi Keminmaan Anneli pelasti minut
vuosiksi, mutta kun Anneli lähti, astui kuningas alkoholi
kuvaan.
		Kaksitoista vuotta sitten muutin Kyyhkysmäkeen ja
tutustuin Leppävaaran seurakuntaan. Kirkkoherra Kauko
Puraseen tutustuin yksinäisten joulunvietossa Hvittorpissa.
Kävin varmaan joka sunnuntai kirkossa, vaikka en ymmärtänyt, mistä siellä oli puhe.
		Maanisuuden takia olen välillä ollut hoidossakin. Saattoi olla vaikeaa istua paikallaan koko jumalanpalveluksen
ajan. Viinan jälkeen tuli addiktioksi pelit. Se oli niin pahana,
että piti välillä kesken yötäkin lähteä Shellille pelaamaan. Yritin ryhmässä siitä irti, mutta vasta Jeesuksen avulla onnistuin
oikeasti. Ihan kuin Pyhä Henki olisi tullut minuun, kun aloin
lopulta ymmärtää saarnojakin.
		Paljon olen rymynnyt Leppävaaran ravintoloissa,
mutta kapakkatutut ovat vuosien varrella jääneet. Moni tuttu
on kuollut viinaan. Olen käynyt Shellin vieressä helluntaiseurakunnassa, mutta kun siellä alettiin puhua kielillä, pidin
pahana, kun ei ollut selittäjää niin kuin Raamattu neuvoo.
Vapaakirkko kokoontuu Perkkaan kappelilla, ja siellä olen
ollut muutaman kerran. Tärkein tuttavaryhmäni United
Community Church kokoontuu urheilutalolla. Välillä siellä on
viisikymmentäkin kansallisuutta edustettuina.
Uskon kannalta minulle oli tärkeä neljä vuotta sitten syksyllä
kirkolla pidetty Alfa-kurssi. Velskolassa oli Pyhän Hengen
viikonloppu, jossa pienryhmissä tutustuttiin toisiin. Olen
Alfa-kurssin jälkeen käynyt Uutussa raamattupiirissä.
		Nyt on kirkossa ja raamattupiirissä käynti vähentynyt, kun olen huomannut, että pärjään yksin kotonakin.
Aikaisemmin olin joka ilta jossakin. Tuossa Perkkaalla asuu
yksi murhamies ja linnakundi, joka on nykyään One way
-seurakunnassa. Hän rukoili kanssani, että pääsisin ihmisriip-
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puvuudesta. Siitä nimittäin seuraa kaunaa ja katkeruutta,
kun addiktoituu myös joihinkin hankaliin ihmisiin.
		Nyt olen päässyt psyykkisestä hoidosta pois, mutta
pitkään kävin myös mielenterveyskuntoutujien ryhmässä
täällä kirkolla. Myös velkasaneeraus on ohi. Joka tiistainen
diakoniaruokailu on ollut minulle tärkeä, ja luterilaisen kirkon
puhelinapuakin olen kokeillut. AA:ssa keitin kahveja ja avasin
ovet ja luin tekstejä, mutta kyllä auttamistyöhönkin väsyy.
		Jossakin vaiheessa petyin kirkon asioihin, kun yksi
piispaehdokas kielsi uskontunnustuksen. Erosin kirkosta.
Olin paljon uskovaisempi kuin piispat ja papit. Mutta sitten
huomasin, että ihmissuhdeongelmat ovat ihan samat kaikkialla ja ettei yhdessä paikassa ole sen pyhempää kuin
toisessa. Niin liityin takaisin kirkkoon.
Täällä Leppävaarassa on erikoinen kokoelma pappeja. Jukka
Raunu kun saarnaa, on siinä yksi Leppävaaran Andy Warhol,
ja Timo ”Otto” Salo on Havanna Black -miehiä. Inkeri Juvela
aloittaa jumalanpalveluksen aina samalla tavalla. ”Hyvä, kun
tulitte tänne tänään”, hän sanoo. Se tuntuu hyvältä.
		Juha-Pekka Rissanen taas on sellainen puhelinkaveri
minulle. Olin mukana hänen vetämällään Narvan matkalla.
Kaksitoista vuotta sitten aloitin iltaoppikoulussa venäjänopinnot ja seuraan nyt netissä venäjänkielisiä kanavia. Pastori Olli Nuosmaahan tutustuttuani rupesin lipaskerääjäksi
Yhteisvastuukeräykselle. Juuri olin Sellossa seisomassa.
Tapaan Ollin kerran viikossa, ja silloin puhutaan kaikki
miestenkin asiat.
		Pekka Palosaaren kanssa olen säännöllisesti tekemisissä. Hänhän on seurakunnan entisiä pappeja ja nyt Venäjän
puolella Sodderissa seurakunnan lähettinä. Seurakuntalaiset
tykkäävät hänestä kovasti. Olen hänen kauttaan lähettänyt
aina kaksikymppiä yhdelle nuorelle tytölle, jolla on lapsi.

Raitin Pysäkillä minulle on tärkeä Konttisen Seija. Hän on
siellä aina ilmaisen ruokailun aikaan. Kerran olen viettänyt
Raitin Pysäkillä joulunkin. Loistavan kauniille nuorelle
kanttorille, Elina Rantamäelle, annoin häälahjaksi Leonard
Cohenin levyn. Sanoin, että kolmisointurockilla tehdään
miljoonia, ja sinä lahjakas vain täällä kirkolla soitat urkuja.
		Kanttoreista Kullervo Latvanen on ollut aina Pysäkillä
joululauluja soittamassa. Pauliina Hyry on myös hirveän
lahjakas. Joskus loppusoitossa taiteellisuus ja kova ääni saattavat venyttää jonkun vanhemman sietokykyä, mutta minun
eivät niinkään, kun olen Deep Purpleakin kuunnellut.
		Psykiatri Juha Kemppisen kanssa olen samaa mieltä
siitä, että ihminen voi seota, mutta myös hitaasti toipua.
Minäkin olen vielä sillä matkalla. Kun täytin 60, tarjosin Raitin
Pysäkillä kaikille paikalla olijoille pullakahvit. Siellä on niin
halvat hinnat, ettei se maksanut kuin viisitoista euroa.
		Kaikkeen uuteen lämpenen hitaasti. Kolme vuotta
sitten vastustin nettiäkin, mutta nyt kun se pelaa, on se aivan
kiva laite. Joka aamu kun kuudelta herään, kuuntelen Radio
Suomea, seitsemältä käännän Radio Deille ja kahdeksalta
ruotsinkielisiin uutisiin. Sitten lähden Selloon, luen lehden ja
välillä menen uimaan. Mutta en joka päivä. En tee siitä uutta
addiktiota itselleni.
”Jos olisin jokin asia tai esine leppävaaralaisessa
seurakuntatilassa, olisin ikkuna Perkkaan kappelissa.
Kesällä, kun siellä vanhan ajan kirkossa katselee
ikkunasta, tulee aina niin hyvä mieli.”

Sillä, joka saa, on mistä antaa. Kirkon tehtävä on auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja joihin muu apu ei ulotu.
Leppävaaran seurakunnassa nuoret ja vanhat vapaaehtoiset antavat aikaansa erilaisiin yhteistä hyvää jakaviin
projekteihin.
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1994–2003
Raittikarnevaalit

Nakut ja Mukulamessu

«

«

Erilaista lasten jumalanpalvelusta, Mukulamessua, olivat Leppävaaran kirkolla omalla
vuorollaan toteuttamassa seurakunnan
nuoret aikuiset, nakut. Luomisen kertomukseen ovat eläytyneet ulkoasua myöten Silja
Lamminmäki-Vartia, Teemu Sulaoja ja Satu
Sinkkonen, takana Siri Haiko-Kaukinen ja
Mikko Saunanoja.

«

Kasvava Kilo sai seurakuntatilakseen KilonRistin. Karakappeli peruskorjattiin 2001.
Kappelin viereen rakennettiin kellotorni.
Vuosituhannen vaihdetta juhlittiin kokoontumalla LänsiAuto-areenalle kaikkien
espoolaisten yhteiseen juhlamessuun.
Seurakunnissa totuteltiin uudistuneeseen
jumalanpalvelukseen. Jokaisesta postiluukusta kopsahti uusi Katekismus.

Siunausta koulutielle

Seurakunnissa otettiin tavaksi siunata
uudet ekaluokkalaiset koulutielle. Kuva on
Leppävaaran kirkosta elokuulta 2001. Entisiä
päiväkerholaisiaan siunaamassa on lastenohjaaja Raija Järvimäki. Kännykät yleistyivät
ja Internet tuli kotitalouksien käyttöön. Kotitietokoneille pikkukoululaisilla ei vielä ollut
asiaa. Pokémonit tulivat ja 2002 siirryttiin
euroon. Teinien piti saada jalkaan pillifarkut
ja Converset.

«
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Kasvu vaatii tilaa

«

Seurakunta hakeutui sinne, missä seurakuntalaiset olivat. Ilmapalloja jaettiin Raittikarnevaaleilla 2001. Suomen nopeimmin
kasvavaa seurakuntaa luotsasi uusi kirkkoherra Kauko Puranen vuodesta 1994. Diakoniatyössä tulivat laman myötä tutuiksi
leipäjonot ja ruokapankki. Raitin Pysäkillä
kohtasivat ne, joita elämä koetteli erityisesti.
Estonia upposi 1994 ja prinsessa Diana kuoli
auto-onnettomuudessa 1997. Maailmaa
koetteli epävarmuus: terrorismi tuhosi World
Trade Centerin tornit New Yorkissa 2001.

1994
Kauko Puranen
kirkkoherraksi.

1994
Päiväkuoro aloittaa.

2001
Karakappelin
peruskorjaus.

2001
Kirkkoherranvirasto ja
osa työntekijöistä
Leppäsiipeen.

2003
Kilon seurakuntatilaksi
Kilonristi.
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Viides
VUOSIKYMMEN
2004–2013
Monikulttuurinen Leppävaara. Kenny Ding johtaa kiinankielistä seurakuntailtaa Uutussa. Seurakunta tekee yhteistyötä
myös venäjän-, arabian- ja englanninkielisten kanssa. Leppävaaran alueella puhutaan kymmeniä vieraita kieliä. Leppävaaran
seurakunnalla on ystävyysseurakunta Church of Hope Israelin palestiinalaisalueella Ramallahin kaupungissa.

Kirkko on tapakristityn
turvapaikka
Nina Timonen, 45

A

suttiin tällä samalla kadulla Kilossa jo 90-luvun alussa.
Rakennettiin oma talo, kun oli kaksi lasta eikä suunnitelmissakaan enempää. Sitten, nelikymppisenä, iski vauvakuume ja saatiin vielä iltatähti, Kea. Kean jälkeen ehdin jo
myydä kaikki vauvatarvikkeetkin pois, kun tuli mieleen, että
entäpä jos vielä yksi. Nyt meillä on Kian, Kimin ja Kean lisäksi
vielä Ksenia, iltatähden kaveri.
		Lapset ovat minun mukaani tulleet ensin Esbo
Svenskanin jäseniksi, mutta olen samantien laittanut
muutoshakemuksen ja liittänyt heidät Leppävaaran
seurakuntaan. Tällä tavalla esimerkiksi isommat lapset pääsivät aikanaan samalle riparille kavereidensa kanssa. Hauska
juttu, että Kia ja Kea ovat neljäntoista vuoden ikäerostaan
huolimatta olleet samassa Anni Katajiston päiväkerhossa
Kilossa.
Olen sellainen tapakristitty, kirkkoon kuuluminen tuo taustaturvaa. Siksi tuntui aluksi kovalta, kun Kia alkoi puhua eroavansa kirkosta. ”Klikkaanko?” kysyi hän täysi-ikäistyttyään
koneen ääressä. ”Klikkaa, jos siltä tuntuu”, sanoin minä.
Olin tosin kerran itsekin aikeissa erota kirkosta, mutta
sitten tapasin ihmisen, jolla oli ollut monta keskenmenoa.
Kun ihmettelin, miten hän oli siitä selvinnyt, hän sanoi saaneensa voimaa Jumalalta. En voinut käsittää sitä. Itse olin
aikonut erota juuri siksi, ettei Jumala järjestänyt asioitani
niin kuin toivoin.
		En muista, että kirkko tai uskonto olisivat olleet
lapsuudenkodissani erityisen tärkeitä. Lapset kastettiin,
joulukirkossa käytiin ja kaikki menivät rippikouluun. Mutta
nykyään äitini on paljon mukana seurakunnan toiminnassa.
Kian ratkaisun hän ymmärsi, koska arvostaa rehellisyyttä.
Minun mielestäni kirkosta eroaminen on tehty liian helpoksi,
samoin siihen liittyminen.
		Vaikeina aikoina minä huokailen Jumalalle, niin kuin
Kseniaa odottaessa, kun sain kutsun sikiötutkimuksiin. Kun
päätimme, ettemme mene, koko raskauden ajan oli pieni
varjo mielessä, ja iltaisin pyysin tervettä lasta.

Toisaalta tunnen syvää kiitollisuutta. Kun Kea syntyi, järjestimme ristiäisten yhteydessä vihkivalan uudistamisen. Oltiin
niin kiitollisia kaikesta, mitä meillä on.
Kun on lasten kanssa kotona, ehtii monenlaista. Työssä
ollessa ei voinut osallistua samalla tavalla. Nyt käyn tyttöjen
kanssa perhekerhossa. Kea on kaksi kertaa viikossa päiväkerhossa, ja molemmat pienet sisarusmuskarissa.
	Seurakunnan kivassa vapputapahtumassa on käyty
parina vuonna ja taaperokirkko on hieno idea. Miten saisi
tietoa näistä ilmaisista tapahtumista leviämään ja kynnystä
matalammaksi? Ihan tavallisia ihmisiähän siellä kirkolla kaikki
ovat.
		Minusta on positiivista, että kirkko yrittää jalkautua
kansan pariin. Esse-lehden uudistus oli loistava. Uskon, että
nyt ihan uudet ihmiset tarttuvat siihen. Arvostan sitä, että
seurakunta on avoin ja kiinnostunut siitä, mitä me siihen
kuuluvat haluamme.
		Kea kysyi yhtenä päivänä, mikä minun unelmani
on. En osannut heti vastata. Meidän perhe on käynyt vain
yhdellä ainoalla etelänmatkalla. Ehkä lomamatka etelään
koko perheen voimin voisi olla unelmani. Tai ylipäänsä, että
kaikki menisi elämässä hyvin ja lapset löytäisivät paikkansa
yhteiskunnassa.
”Jos olisin jokin asia tai esine kirkon liepeillä, olisin meidän suvussa kulkenut, äitini tekemä kastemekko. Se oli
esillä Leppävaaran seurakunnan Kasteen vuoden kunniaksi järjestetyssä kastemekkonäyttelyssä Leppävaaran
kirkolla. Lastemme ristiäiset Perkkaan kappelissa ovat
olleet minulle tärkeät.”
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E

n osaa sanoa edes, että olisin tapakristitty. Jonkinlainen
usko minulla kuitenkin on, ja vaikeina hetkinä se on
tuonut lohdutusta. Kuoleman lopullisuus on liian kova hinta,
jos ei usko mihinkään. Kimin ikäisestä olen mielessäni iltarukouksen lukenut, vaikkei meillä kotona ollut sellaista tapaa.
Usko tuo rauhaa. Sen edustamat arvot ovat minulle tärkeitä:
toisten ihmisten kunnioittamista ja ystävällisyyttä.
		Pikkupoikana käytiin paljon kirkossa. Nyt ne seremoniat ovat muuttuneet huonoon suuntaan. Siinä on haettu
papin ja seurakunnan vuorovaikutusta, mutta se ei toimi,
vaan tuntuu teennäiseltä. Ainakaan minä en kaipaa sellaista.
Hyvä messu olisi lyhyt ja puheen pitäisi olla hyvä, sellainen
maalaisjärjellä tehty ja tähän hetkeen suunnattu. Konfirmaatiossa se on erityisen tärkeää. Se ei ole oikea hetki ruveta
käännyttämään vanhempia.
		Minulle tulee uutena asiana, että Kia todellakin on
eronnut kirkosta. Minun mielestäni 18-vuotias on niin nuori,
ettei ole perspektiiviä eikä elämänkokemusta. Nykynuoret
ovat yksilökeskeisiä ajattelijoita. Jossain elämänvaiheessa he
toivottavasti löytävät takaisin yhteisölliseen ajatteluun.
Hädässä olevaa pitää aina auttaa. Sen ja joidenkin muiden
kristillisten arvojen toivoisin periytyvän meiltä lapsille. Kian
erottua kirkosta tunnen epäonnistuneeni siinä. Itse sain
kotoa paljon asioita, joiden arvon ymmärsin vasta vanhempana.
		Minulle tärkeää on perheen yhteinen ruokahetki kello
viisi. Se periytyy jo meidän molempien lapsuudenperheistä.
Unelmat liittyvät urheiluun ja liikuntaan. Valmennan Kimin
jalkapallojoukkuetta.

Kuoleman edessä
usko tuo lohdutusta

Minusta kannattaa kuulua kirkkoon
Kim Timonen, 16

M

inä en mieti noita Jumala-juttuja. Mutta ei minua
haittaa kuulua kirkkoon. Parempi kuulua, ajattelen
minä. Mummin kanssa olen käynyt kirkossa, mutta ei
uskominen meillä muuten erityisesti näy.
		Minulla on sellainen unelma, että saisin tällaisen
perheen, mikä meillä nyt on, rakentaisin tällaisen talon ja
saisin lapsia ja olisi tarpeeksi rahaa ja saisin olla tekemisissä
urheilun kanssa.
“Mikä asia tai esine kirkossa olisin? Urut. Musiikki on
ainoa, mikä minua kirkossa kiinnostaa. Kanttori oli
riparilla esittelemässä urkuja, ja niitä sai kokeillakin.
Se oli kiinnostavaa.”

Norsu olisi mun unelma
Kea Timonen, 4
”Norsu olisi mun unelma. Sellainen iso, ja pieni
poikanen. Niin kuin Dumbossa.”

”Mikäkö esine olisin? Olisin asia, Perkkaan kappelin
rauha, kaikki läheiset ihmiset siinä kiireettömästi
yhdessä.”

Jouni Timonen, 45
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Olen kasvanut päiväkerhon
Jumalasta ulos
Kia Timonen, 18

P

äiväkerhosta muistan ruokahetket. Aina piti laulaa ennen
kuin syötiin. Oli eväät, ja laulettiin Jumalan kämmenellä.
Kirjoitin jo ennen rippikoulua aineen, jossa sanoin, että
en usko Jumalaan. Kävin kuitenkin rippikoulun, lähinnä
vanhempien painostuksesta ja mielessä uusi tietokone,
jonka voisin lahjarahoilla ostaa. Monta iltaa on puhuttu siitä,
miksi meidän perheessä kuulutaan kirkkoon ja miksi minä en
halua kuulua.
		Aloin miettiä sitä ensimmäisen kerran kolmannella luokalla, kun ukkini kuoli. Minulle sanottiin, että ukki
on taivaassa ja kaikki on hyvin. Minun mielestäni ei voi
järkiperäisesti ajatella, että on yksi Jumala ja kuitenkin
monia. Ja jos Jumala tahtoo hyvää, miksi tapahtuu niin
paljon pahaa?
		En saanut vanhemmilta lupaa erota kirkosta. Kun
sitten täytin kahdeksantoista, meni puoli vuotta miettiessä,
erotako vai ei. Minulle on tärkeää, että näytän sen, mihin
uskon ja mihin en. Kävin sitten maistraatin sivuilla eroamassa. Poikaystäväni teki saman ratkaisun.
		Kristinuskossa on paljon hyvää. Minua yritettiin puhua
isoseksi, mutta en olisi voinut lukea Raamattua tai pitää
hartaushetkiä. Kävin nuorten perjantaiparkissa, mutta kun
loppuhartaus tuli, lähdin aina pois. Minusta vain tuntui, etten
halunnut olla mukana.
		Uskoa lukuunottamatta arvomaailmani on hyvin
samanlainen kuin äidillä ja isällä. Poikaystävä, perhe ja
ystävät ovat minulle tärkeitä ja haluan opiskella.

Kaveripiirissä on monta mielipidettä esimerkiksi eläintensuojelusta tai ilmastonmuutoksesta. Tasa-arvo ja sukupuolineutraali avioliittolaki ovat minulle tärkeitä. On vaikea ymmärtää
maahanmuuttajien syrjintää. Ihmisten pitäisi vain hyväksyä
toisensa.
Minulla on tässä vaiheessa oikeastaan enemmän tavoitteita kuin unelmia. Tai no, odotan sitä hetkeä, kun
ei enää tarvitse opiskella.
”Jos olisin jokin esine kirkossa, voisin olla kolehtihaavi.
Kolehdinkeruu on kirkossa hyvä. Olen ymmärtänyt, että
kirkon apu menee lyhentämättömänä perille. Tai toisaalta,
voisin olla Annin päiväkerhon punainen mehupullo. Olen
kuitenkin saanut kerhon kautta niin paljon hyvää. Nyt en
enää sitä pulloa käytä. Olen kasvanut siitä ulos.”

Musiikkia kynttilän valossa. Leppävaaran kirkossa soi monipuolinen musiikki. Urut ovat jo vuosisatoja olleet ennen kaikkea läntisen kristikunnan jumalanpalvelussoitin. Leppävaaran kirkon uruissa on kolme sormiota, jalkio ja 32 äänikertaa. Niiden koneisto on mekaaninen
ja sitä hallitaan sähköisesti. Urut rakensi Kangasalan urkutehdas vuonna 1982, kolme vuotta kirkon valmistumisen jälkeen.
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Elämänkatsomus
on vasta tekeillä
Mari Reijonen, 17

S

uuri seurakunnallinen menneisyyteni alkaa riparista.
Halusin isoseksi, koska leirini isosilla näytti olevan niin
hauskaa. Isoskoulutukseen tuli paljon väkeä, mutta moni jätti
kesken. Meitä puolitoistavuotisesta koulutuksesta valmistuneita on vain kymmenisen nuorta.
		Olin leirillä Hvittorpissa kahden kaverin kanssa. Toinen
heistä ei tahtonut mihinkään maalaispaikkaan. Hvittorp
olikin ylellinen, omat suihkut joka huoneessa. Sellaista osaa
ainakin isosena arvostaa, kun nukkumaanmeno käy nopeammin.
		Kotoa en ole perinyt oikeastaan minkäänlaista uskonnollisuutta. Äiti on lähtöisin lestadiolaisesta perheestä.
Minulla ei ole ollut iltarukousta, mutta äiti on laulanut iltaisin
enkeleistä. Hänelle astrologia ja enkelit ovat muutenkin
tärkeitä. Isä oli vapaa-ajattelija. Olin yhdeksän, kun hän kuoli.
Aikani menee sirkuskouluun. Olen ollut siellä jo yhdeksän
vuotta. Äiti harrastaa samaa aikuisten ryhmässä, ja veli on
suorastaan alalla ja opiskelee ammattilaiseksi Turussa. Minulla on vielä kaksi vuotta syventäviä opintoja jäljellä. Mitkään
maailman parhaat työllistymismahdollisuudet sirkusopettajalla tai -artistilla eivät ole.
		Nuorten toiminta seurakunnassa on kivaa, mutta aika
vähän kukaan ehtii mihinkään. Kun nuortenleirillekään ei riittänyt väkeä, pidettiin vain nuorten päivä, käytiin syömässä ja
Megazonessa pelaamassa.
	Ne, jotka ovat toiminnassa mukana, saavat kyllä tietoa
tapahtumista, mutta entä ne, jotka eivät ole? Ja uskaltaisivatko he tulla?
Minulle seurakunnassa tärkeintä on yhteisöllisyys.
Olisi kiva päästä nuorteniltaan, mutta treenit sattuvat aina
samaan aikaan. Facebookin kautta tulee onneksi tiheästi
päivityksiä. Se pitää yhteyttä yllä, vaikka ei ehtisi paikalle.
Toissa kesänä olin Hvittorpin integroidulla riparilla isosena.
Leirillä oli viisi kehitysvammaista muiden mukana. Yllättävän
hyvin heidät otettiin leirillä joukkoon, ja vapaa-ajallakin
hengailtiin kaikki yhdessä. Vuoden olin isosena myös kehitysvammaisten kerhossa, Unelmapanttereissa.
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Leirillä olivat käytössä rukoushelmet. Myös raamattutunnit,
raamikset, pohjautuivat niihin. Toisella leirillä oli hartauksissa
eri väriset rukoushelmikynttilät. Meditaatiossa eli mediksessä
käytiin niiden sisältöä vielä läpi.
		Minun kaveripiirissäni ei puhuta kirkon jäsenyydestä,
ei ainakaan mitään ilkeää. Ei kukaan myöskään ole kommentoinut kielteisesti sitä, että olen isoskoulutuksessa.
Ennemmin se herättää kiinnostusta. Ehkä kirkosta eroaminen
on lisääntynyt siksi, että kirkko on ollut enemmän esillä.
Aikaisemmin ihmiset eivät varmaan tulleet edes ajatelleeksi,
että kuuluvat kirkkoon.
En ollut ennen riparia juuri ajatellut Jumalaa eikä elämänkatsomukseni ole vielä valmis. Todellisuuden ja uskon yhteensovittaminen on minulla vielä vähän vaiheessa. Ihan
kuin ne olisivat liian eri maailmoista.
		En juuri lue Raamattua, vain tällaisia niin sanotusti
pakollisia pätkiä isoskoulutuksessa tai kun olen etsinyt riparilaisten kortteihin muistolauseita. Rukoilenkin vain säännöllisen epäsäännöllisesti. Mutta Veisukirjassa on monia hyviä
biisejä, niin kuin Tilkkutäkki. Sen kirjan lauluja on helpompi
laulaa kuin virsiä.
”Olisin Nooan Parkin sohva. Nämä eivät ole niin
justiinsa, ihan priimaa. Näissä uskaltaa istua, miten
haluaa, makoilla, jos siltä tuntuu, ja olla oma itsensä. Saa
nähdä, miten sohvien käy, kun nuoret saavat uuden paikan
Etelä-Leppävaaraan. Ettei vain olisi kaikki liian hienoa.”

Nuorisotila Siipi. Seurakunnan nuortentoiminta siirtyi Nooan
Parkista Lintuvaarantien varresta entisiin kirkkoherranviraston tiloihin Alberganesplanadille syksyllä 2013. Kuvassa
johtava nuorisotyönohjaaja Pasi Härkönen, erityisnuorisotyönohjaaja Toni Majola, Niko Korhonen ja Oskari Parviainen.
Pianoa soittaa Maija Kumpulainen.
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Olin luurankona
kirkon naamiaisissa
Matias Peltonen, 6

K

äyn päiväkerhossa KilonRistillä, Annin kerhossa. Siellä
lauletaan, leikitään ja syödään. Osaan sellaisen laulun
kuin Jumalan kämmenellä, mutta Syttyy kynttilä on vaihtunut sellaiseen kuin Pieni liekki lepattaa.
		Päiväkerhossa voi leikkiä dinosauruksilla tai autoilla.
Minulla on ollut eväänä pähkinää, mutta olenkin sille allerginen. Maanantaisin saan pillimehua. Joillakin muilla sitä
on aina, joillakin vain väillä.
		Päiväkerhossa on sellainen mututoukka maanantaisin. Sillä on tehtäväkirja. Joskus puhutaan tunteista, ja pitää
tehdä surullinen ja iloinen ilme. Tunteista puhuminen on
helppoa. En nyt muista niitä kaikkia, mutta perustunteita on
ainakin kuusi. Yhtä monta kuin olen vuotta.
		Rukouksia päiväkerhossa on ainakin kaksi, yksi alkaa
että Taivaan Isä ja toinen että Isä meidän. Se viimeksi sanottu
on aika pitkä, mutta osaan sen kyllä. Paitsi en yksin. Ensin
pitää aikuisen sanoa se edellä.
		Leppävaaran kirkossa olen käynyt kerhon kanssa.
Tehtiin siellä joitakin rukouksia, mutta muistan ne paremmin sitten taas, kun olen siellä. Kirkko oli sellainen punaisista
tiilistä tehty, ja siellä oli varmaan sata penkkiä. Ihmisiä oli
paikalla monista kerhoryhmistä, eripituisia ja -ikäisiä. Joskus
siellä on pidetty naamiaisetkin. Minä olin luuranko.
Käyn jumpassa koululla, ja joskus pelaan jalkapalloa. Minulla
on muskari myös. Se on Sellolla ja siellä soitetaan kannelta.
Sellaista toivon, että pääsisin Kanadaan. Äitikin on käynyt
siellä kerran. Siellä olisi varmaan hieno hotelli ja uima-allas.
Lempiruokaani ovat makaronilaatikko, sushi ja kukkakaali.
Mun hoitotädin Tarjan kanssa me ollaan hyviä höpöttämään.
Posteljooni on makarooni, me sanotaan. Jotkut asiat voivat
olla hassuja, vaikka ovat totta. Niin kuin lumisokeus. Jos
katsoo penkkiä, voi tulla penkkisokeaksi. Niin me Tarjan
kanssa höpötetään.
		Eniten minä tykkään legoista. Sain citypoliisiaseman,
mutta haluaisin vielä taisteluaseman. Siinä on krokotiili ja
härveleitä. Olen nähnyt sen television mainoksessa ja
Prismassa.

97

Pienempänä luin mielelläni autokirjoja. Nyt lempikirjani on
Mauri Kunnaksen Robin Hood. Minullakin on oma jousipyssy.
Osaan aika monia asioita niin kuin iskeä silmää ja syödä
oikealla kädellä. Osaan käyttää veistä ja kuoria porkkanoita.
Osaan leikata vaikka kuinka terävät kulmat ja kirjoittaa aika
pitkiä sanoja. Yksivuotiaat niin kuin pikkuveljeni Lauri eivät
osaa kirjoittaa edes omaa nimeään. Lauri ei osaa myöskään
piirtää. Se vain vetää kynää paperilla ja sanoo, että se on
pakettiauto. Minä osaan piirtää tyrannosauruksen. Se on
luunkova.
		Sellainen minua saattaisi pelottaa, että menisin yksin
syvälle metsään. Siellä voi tavata vaikka karhun tai kyyn.
Karhu on varmaan Suomen isoin peto. Ei niitä Espoon metsissä kulje.
		Olen nähnyt sairaalan ulkoa, mutta lääkärissä olen
käynyt sisällä. Joskus minulle laitetaan nenätippoja. Niistä
en kyllä tykkää. Joskus tosi kipeänä olen saanut aamupalan
sänkyyn.
Keväällä on se hauskaa, kun joessa ja purossa on sellainen pinta, että vesi menee siinä kauheaa vauhtia. Meidän
lähistöllä on purossa niin syvä kohta, että siinä menee vesi
saappaaseen. Kun olen yhdeksänvuotias, aion kokeilla vähän
isommilla saappailla.

sellainen vaiva, ettei Nukkumatti tule minun luokseni ensimmäisenä. Mutta sillä onkin hommaa, kun sen pitää niin monessa talossa kiertää. Sitten se usein vain juoksee ja heittää
ne hiekat ikkunasta. Tiedän illasta niin paljon juuri siksi.
Ennen nukkumaanmenoa meillä luetaan ääneen tai kerrotaan tarina. Sitten puhellaan päivän tapahtumista. Kohta on
minun vuoroni lukea Laurille iltasatuja.
		Sille ei voi mitään, että kun minä täytän yksitoista,
Lauri aloittaa vasta eskarin. Koko ajan minä vain kasvan, eikä
Lauri voi sille mitään. Olisi kai se Laurinkin mielestä hassua,
jos alkaisin kasvaa pieneyttä.
”Jos olisin joku asia kirkossa tai sen pihalla tai Annin
kerhossa, olisin kerhon keinu. Saisin aina keinua.”

Tulevaisuudessa haluaisin olla puuseppä. Se on kiva ammatti, kun saa rakennella esimerkiksi junaradan kappaleita.
Voi tehdä myös mökkejä, tai parkettia.
		Sen lisäksi hakisin itselleni vaimon jostakin, ja vaimo
synnyttäisi lapsia. Asuisin omakotitalossa, jossa olisi terassi
ja parveke ja autotalli, kaikki käsityötä, itse tehtyä. Lattia tehtäisiin parketista, paitsi vaimo voisi haluta johonkin laattoja.
Joskus, kun näen pahaa unta, menen kertomaan isälle ja
äidille ja ne tulevat rauhoittelemaan minua. Minulla on

Taaperokirkkoon vai Narsissimessuun? Vauvakerhoon vai perhekahvilaan? Päiväkerhoon vai muskariin? Viisi vuosikymmentä sitten lapset kävivät pyhäkoulussa. Päiväkerhoista vasta haaveiltiin. Nyt alle kouluikäisille ja heidän perheilleen on
monenlaisia mahdollisuuksia tulla kirkon katon alla yhteen. Seurakunnan jäseneksi kastetaan noin 400 ihmistä vuodessa.
Suurin osa heistä on lapsia.
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2004–2013
Sellon murhenäytelmä

Tärkein kirkkovieras

«

«

«
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2004
Lintuvaaraan
seurakuntatalo Uuttu.

Kastepäivä

Leppävaaran kirkolla järjestettiin lokakuussa
2012 ensimmäistä kertaa Kastepäivä, helpot
ristiäiset perheille, joiden lapsi oli jäänyt syystä tai toisesta kastamatta. Kastettavia kertyi
kaksitoista. Rippikoulun aloittavien kaksossisarusten kaste pääsi MTV3:n televisiouutisiin.
Lotta ja Aaro Turusen kastoi pastori Aija Pöyri.

Talkoot paremman maailman puolesta

Herättäjäjuhlat järjestettiin heinäkuussa 2008
Leppävaaran urheilupuistossa. Seuroissa kävi
väkeä kymmenin tuhansin. Juhlia rakensi
myös 1500 talkoolaista. Kenttäravintolan
pitkää pöytää ruuvaa Satu Nousiainen. Eija
Bär, nykyään Nylander, pitää levyä paikallaan.
Yhteiskunnassa ja kirkossa erityistä huomiota
saivat ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet.
TV2:n Homoilta sai aikaan kirkosta eroamisen
vyöryn. Perinteiset toimintamuodot olivat jo
ennen sitä menettäneet osallistujia. Uusateismin haastama kirkko oli uuden edessä.
Nettikeskustelut, Facebook ja Twitter antoivat
kaikille mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Maailma kävi pieneksi, kun maahanmuuttajaperhe saattoi Skypellä jakaa arkea
kaukana toisella mantereella asuvan suvun
kanssa.

«

«

Sellon kauppakeskuksen kupeessa siunattiin
Lasten kappeli Arkki käyttöön 2005. Kuvassa
Anni Holopainen on esikoisensa Aapon
kanssa Lasten kappeli Arkin vauvakerhossa
2011. Lapsia kotona hoitavat äidit kokoontuivat äiti-lapsikerhoon. Myöhemmin tulivat
myös isät ja kerho muuttui perhekerhoksi.
Seurakunnan perheneuvonta pyrki
aukomaan parisuhteiden umpikujia.
Lintuvaaralaiset saivat 2004 uuden
seurakuntatalon. Lintukodon korvasi Uuttu.
Kirkkoherrana aloitti 2006 Kalervo Salo.

Uudenvuodenaattona 2009 kauppakeskus
Sellossa tapahtui ampumavälikohtaus, jossa kuoli neljä kaupan työntekijää. Espoon
seurakuntien kriisiryhmän mukana paikalle
lähtivät kirkkoherra Kalervo Salo ja Espoon
hiippakunnan piispa Mikko Heikka. Muistopöydän takana päivysti pastori Anita Kyönsaari. Pöydällä olevaan muistokirjaan
sai kirjoittaa osanoton kuolleiden omaisille.
Intian valtamerellä nousi tuhoisa tsunami
2004, Haitissa maanjäristys tuhosi koko
saaren 2010. Islantilaisen tulivuoren purkaus
lamautti lentoliikenteen 2010, ja 2011 seurattiin järkyttyneinä Norjan Utön verilöylyä.
Uusina epidemioina levisivät lintu- ja sikainfluenssa. Yhdysvallat sai 2008 historiansa
ensimmäisen afroamerikkalaisen presidentin
Barack Obaman.

2005
Sellon Ratsutorille
lasten kappeli Arkki.

2006
Kalervo Salo
kirkkoherraksi.

2013
Lauluyhtye Kuiske ja
Messu Ensemble aloittavat.

2013
Alberganespalanadille
nuorisotila Siipi.
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Uusi
VUOSIKYMMEN
2014
Talvi-ilta Leppävaarassa 2014. Kartanoiden pellot on viidessä vuosikymmenessä rakennettu kaupungiksi. Seurakuntalaisia oli alussa 8400, nyt 26 000. Kymmenien kielten ja kulttuurien keskellä alueen vanhuksista, hätään joutuneista,
sairaista, lapsiperheistä, nuorista ja lapsista sekä seurakuntalaisten hengellisistä tarpeista kantaa huolta yli 60
seurakunnan työntekijää ja joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia.

Kotikirkon ovi
on auki

O

len kahden opettajan poika Lahdesta. Kävin rippileirin jälkeen usein Nuorten Keskuksen leireillä Pöyhölässä
ja osallistuin Launeen seurakunnan nuorten toimintaan. Teologian opiskelu tuntui luontevalta valinnalta.
Väitöskirjatyö vei minut ja nuoren perheeni vuodeksi Yhdysvaltoihin. Työurani alkuvaiheessa olin pappina Helsingin Vanhassakirkossa ja opettajana yliopistossa.
		Vuonna 1992 minut valittiin kappalaiseksi Leppävaaraan. Seurakunta oli entuudestaan minulle vieras,
mutta perhe oli kasvamassa ja hain vakituista työtä. Vaimoni Eija tosin sanoi, ettei hän Espooseen lähde, mutta
kun ajettiin pyörillä lapset tarakalla Perkkaan seurakuntatalon pihaan poppelien katveeseen, hän oli täysin myyty.
Kielot ja mansikat kukkivat rinteessä.
		Perkkaan kappelin pihapiiristä tuli kolmen tyttäremme, ekaluokkalaisen, nelivuotiaan ja syntymäisillään
olleen kotipiha. Myöhemmin perheeseemme syntyi myös poika.
		Kauko Mäki oli silloin kirkkoherrana. Töitä oli paljon ja työyhteisö isompi kuin Helsingissä. Mutta oli helppo
solahtaa joukkoon: ihmisten mentaliteetti ja hengellinen perusvire olivat tutusti samantapaiset kuin nuorena
Lahden Launeella.
		Minulla on aina ollut perusluottamus Jumalaan. Ajattelen Jumalan paitsi luoneen maailman myös huolehtineen sen lunastuksesta. Vaikka tiede muuttaa maailmankuvaa ja etiikkaa ja vaikka jokainen aika etsii tuoreen
tavan sanoittaa asiat, uskon ydin pysyy ennallaan. Ihmisen peruskysymykset siitä, mistä hän tulee ja mihin hän on
menossa, ovat aina samat.
		Olen raamatuntutkija, eksegeetti. Opiskelu ja tutkimustyö ovat muuttaneet käsitystäni Raamatusta ja sen
synnystä. Ne ovat saaneet minut kysymään, mikä on Raamatun ydin ja miten sitä on ymmärretty eri aikoina. Se
on auttanut oivaltamaan, mikä Raamatussa on luovuttamatonta. Mieli on pysynyt vireänä, kun rippikoululaiset
ovat haastaneet vastaamaan vaikeisiinkin kysymyksiin.
		Leppävaarassa eletään hyvätuloisina omissa asunnoissa ja toimeentulotuen varassa kaupungin vuokrataloissa. Omat odotuksensa ovat maahanmuuttajilla, työttömillä, eläkeläisillä, lapsiperheillä ja nuorilla. Rintamamiestalojen hartiapankkirakentajat katselevat, miten uudet, komeat talot nousevat perunamaasta lohkotulle kirvesvarsitontille.
		Niin moninaista on Leppävaarassa, mutta onneksi kaikelle on tilaa. Myös kirkolle, jonka ovi on auki
yhteistä messua, ystävien tapaamista tai hiljaista rukousta varten. Olet lämpimästi tervetullut!
Kalervo Salo, kirkkoherra
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