
Tommi Hakala 
Huopalahden 
kirkossa 6.2. klo 18
Kansainvälisesti menestyneit-
ten laulajiemme eturiviin nous-
sut baritoni Tommi Hakala
esiintyy Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi järjestettävässä konser-
tissa Huopalahden kirkossa
sunnuntaina 6.2. Tommi Haka-
lan kansainvälinen läpimurto
tapahtui kesällä 2003 BBC:n
Cardiffissa järjestämän arvoste-
tun ”Singer of the World” laulu-
kilpailun voiton myötä.

Kilpailuvoiton seurauksena
maailman oopperatalot ovat al-
kaneet tulla Tommi Hakalalle
tutuiksi. Kotimaisia esiintymi-
siä mahtuu toki mukaan silloin
tällöin, niin Kansallisoopperas-
sa kuin orkesterien solistina eri
puolella maata. Kirkkokonsert-
teja ohjelmassa ei ole juuri ol-
lut, siksi yhteisvastuukonsertti
Huopalahden kirkossa tuo ter-
vetulleen vivahteen kiireiseen
taitelijaelämään. ”Laulan mie-
lelläni kirkossa. Koen myös
Yhteisvastuukeräyksen tär-
keäksi asiaksi ja olen mielelläni
tukemassa tämänvuotista ke-
räystä, jolla pyritään antamaan
elämisen edellytyksiä nimen-
omaan vaikeuksissa oleville
nuorille sekä kotimaassa että eri

puolella maailmaa”, Tommi
Hakala sanoo. Huopalahden
kirkkoon Tommi Hakalla on
erityinen suhde. ”Opiskeluaika-
nani asui Etelä-Haagassa ja sain
käydä harjoittelemassa laulua
Huopalahden kirkolla. Lupasin
maksaa harjoittelupaikasta
esiintymällä joskus kirkon tilai-
suuksissa. Olen iloinen, että
voin nyt lunastaa lupaukseni.”

Yhteisvastuukonsertissa
Huopalahden kirkossa 6.2. klo
18 esiintyvät myös Merja Wirk-
kala, sopraano, Riitta-Liisa
Kyykkä, piano sekä Olli Mönt-
tinen urut.

Tuutulauluja koko 
perheelle
Karnevaalin toinen tapahtuma

on koko perheille tarkoitettu
lasten- ja tuutulaulujen ilta maa-
nantaina klo 18.30. Yhteiseen
laulamiseen ja leikkiin johdatte-
levat musiikkileikkikoulun-
opettajat Sari Kallioranta ja Fio-
na Tharmaratnam. Mukana
myös Marja-Liisa Selin.

Terveisiä 
tähtitaivaalta
Musiikkielämämme tähti-
taivaalla kimmeltelee Teleks-
yhtye, joka nousi suuren yleisön
tietoisuuteen vuonna 2002 sing-
lellään ”Siivet”. Toinen Telek-
sin voimahahmoista on haaga-
laisnuorille ja vähän vanhem-
millekin tuttu Markus Koski-
nen, joka bändikaverinsa Pepe
Johanssonin kanssa tuo akusti-

sen Teleksin Huopalahden kirk-
koon tiistaina 8.2. klo 19. Te-
leks haluaa näin antaa panok-
sensa Yhteisvastuukeräyksen
onnistumiseen. ”Minä olen pie-
ni, laulu on suuri. Laulujen teh-
tävä on tehdä maailmaa aina vä-
hän paremmaksi ja antaa päivil-
le siivet”, laulaa Teleks.

Tuhkakeskiviikon 
messu
Karnevaali päättyy paastonajan
alkaessa tuhkakeskiviikkona
9.2. klo 19.30 alkavaan mes-
suun, jonka liturgisesta musii-
kista vastaa jo perinteisesti
Schola Sancti Henrici. Liturgi-
na toimii Hannu Vapaavuori.

Toivoa nuorille 
Suomessa:
Suomessa yhteisvastuukeräys
tukee elämäänsä suuntaa etsi-
viä, ajelehtivia nuoria. Suomes-
sa on noin 30.000 alle 25-vuo-
tiasta työtöntä, joista useilla tu-
hansilla on vakavia vaikeuksia
arjen hallinnassa ja toimeentu-
lossa. Yhteisvastuuvaroilla jär-
jestetään nuorille mahdollisuus
ammatilliseen koulutukseen nk.
työpajoissa. Työpajoissa nuoret
voivat opetella työelämässä tar-
vittavia taitoja ja harjoitella elä-
mäntaitoja.

Toivoa Kalkutan 
slumminuorille:
Yhteisvastuukeräys tukee eri-
tyisesti ammatillista koulutusta
slumminuorten keskuudessa.
Noin kolmannes Kalkutan

asukkaista asuu slummiksi luo-
kitelluissa oloissa. Kalkutan
teollistuminen on houkutellut
halpaa työvoimaa maaseudulta
jo pitkään. Slummit ovat tarjon-
neet työntekijöille edullisen
paikan asua. Slummien väki-
määrä tulee edelleen kasva-
maan väestönkasvun ja sisäisen
muuttoliikkeen seurauksena.
Miljoonia ihmisiä koskettava
ongelma on työttömyys. Kehi-
tyshankkeen tuella slumminuo-
ret voivat valmistua mm. auton-
kuljettajan, sairaanhoitajan, las-
tenhoitajan, fysioterapeutin,
kauneudenhoitajan, automekaa-
nikon tai radio- ja tv- korjaajan
ammatteihin.

Toivoa Kakuman 
pakolaisleirille:
Kakuman pakolaisleirillä jär-
jestetään perus- ja ammattikou-

lutusta. Ammattikoulutuskurs-
seilla annetaan pätevyys sähkö-
miehen, puusepän, peltisepän,
ompelijan ja kampaajan tehtä-
viin. Koulutusta annetaan myös
siipikarjan hoitoon ja saippuan
keittoon. Leirin asukkaista 75
% on alle 25-vuotiaita. Pakolai-
silla ei käytännössä ole mahdol-
lisuutta viljellä ja hankkia itse
ravintoaan. He ovat koulutuk-
sen, ruoan ja terveydenhoidon
suhteen täysin riippuvaisia
avustusjärjestöistä.

Toivoa Kairoon:
Kairossa tuetaan kauas juuril-
taan joutuneita pakolaisia. Työ
tapahtuu ennen kaikkea sudani-
laisten pakolaisten parissa. Lap-
sille ja nuorille annetaan perus-
ja ammattikoulutusta, joka aut-
taa heitä elämässä eteenpäin.
Englannin kielen opiskelu, tie-

totekniikan perustaitojen opet-
telu, käsityökurssit ja kodinhoi-
topalveluihin valmistava koulu-
tus kuuluvat siihen ammatilli-
seen koulutukseen, jonka avulla
nuorten elämän olosuhteita py-
ritään parantamaan.

Osallistu Yhteisvastuuke-
räykseen! Yhdessä tuomme toi-
voa nuorille kotimaassa ja ulko-
mailla. Uusia yhteisvastuuke-
rääjiä tarvitaan tänäkin vuonna.
Olisiko sinulla aikaa kerätä oma
talosi tai useampia? Oman lah-
joituksesi voit myös maksaa yh-
teisvastuukeräyksen tilille:
800018-1669699. Kiitos kaikil-
le yhteisvastuukeräyksen va-
paaehtoistyöntekijöille ja lah-
joittajille!

Yhteisvastuuterveisin:

diakoni
Raisa Kindstedt

Luin Yhteisvastuu-lehteä. Siinä valotetaan ihmisen elä-
mää eri puolilla maailmaa: ”Maailman ihmisistä 75 %
asuu kehitysmaissa. Yli 800 miljoonaa ihmistä elää jat-

kuvassa nälässä. Kymmeniä tuhansia lapsia kuolee päivittäin
ruoan ja juomaveden puutteeseen tai estettävissä oleviin sai-
rauksiin. Miljoonia nälkäänäkeviä, tuhansia, joiden unelmat
ovat särkyneet. Lukematon määrä niitä, joiden toivonkipinä on
sammunut”.

Miten reagoin kaikkeen tähän. Ummistanko silmäni ja yritän
unohtaa? Laskenko käteni lamaantuneina alas? Ajattelenko
mielessäni liian paljon hätää, liian paljon apua tarvitsevia ih-
misiä! Vai uskallanko jäädä miettimään auttamismahdolli-
suuksia, kyselemään sydämelläni. Mikä voisi olla minun yh-
teisvastuutekoni tänä vuonna? Mikä saisi minut auttamaan?

Uskon, että Jumala kutsuu meitä toisten auttamiseen, todel-
liseen välittämiseen, rakastamiseen ja vierellä kulkemiseen.
Jopa niin vahvasti, että Jumala rinnastaa auttamisen teoksi
Häntä itseään kohtaan. ”Kaiken, minkä te olette tehneet yhdel-
le näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minul-
le” (Matt. 25:40).

Minun ei siis tarvitsekaan ajatella koko maailmaa ja kaikkea

sitä hätää, mitä maailmassa on. Saan ajatella yhtä ihmistä – yh-
den ihmisen hätää, yhden ihmisen elämää, yhden ihmisen elä-
män mahdollisuuksia, yhden ihmisen toivoa. Saan olla pisara-
na meressä, lenkkinä maailmanlaajuisessa ketjussa. Saan olla
yhtenä ihmisenä toisten kanssa rakentamassa toivoa niille, jot-
ka ovat sen menettäneet joko täällä Suomessa tai muualla maa-
ilmalla.

Uskallanko siis ajatella, että pieni on kaunista, pieni on tär-
keää, vähän on paljon. Se on lämmin kädenojennus sitä tarvit-
sevalle. Apu, joka löytää perille. Apu, joka muuttuu siunauk-
seksi.

Kysyn, mitä annettavaa minulla on elävälle, Kaikkivaltiaal-
le Jumalalle? Eräs vastaus löytyy sanoista: ”Minun oli nälkä, ja
te annoitta minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte mi-
nulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne.
Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te
kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte
minun luokseni” (Matt. 25:35-36). Nämä sanat kutsuvat meitä
ihmisyyteen, yhteisvastuuseen vuonna 2005.

Miira Muroma-Nikunen

Pieni on suurta
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MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
30.1. Kaisa Lahti, Miira Muroma-Nikunen ja Olli Mönttinen,  6.2.
Jorma Paakkanen, Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen, messun
jälkeen tietoa Yhteisvastuukeräyksestä; 13.2. Hannu Vapaavuori,
Miira Muroma-Nikunen ja Olli Mönttinen; 20.2. Miira Muroma-
Nikunen, Kaisa Lahti ja Mari Pesonen; 27.2. Marianpäivä, Kaisa
Lahti, Jorma Paakkanen ja Mari Pesonen; 6.3. Jorma Paakkanen,
Miira Muroma-Nikunen ja Olli Mönttinen.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30
26.1. Miira Muroma-Nikunen; 2.2. Hannu Vapaavuori; 9.2. klo
19.30 Tuhkakeskiviikon messu, Hannu Vapaavuori ja Schola
Sancti Henrici; 16.2. Jorma Paakkanen; 23.2. ja 2.3. Kaisa Lahti.

PIIRIT
Merimieskirkkopiiri ma 7.2. ja 21.2. klo 13 (joka toinen viikko)
Kivijalkapiiri ma 31.1. ja 14.2. klo 14 (joka toinen viikko)
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 yläsalissa.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 kirkolla.
Nuorten aikuisten Lähde-kuoro tiistaisin klo 18, joht. Mikko
Seppänen.
Aamurukous kirkossa keskiviikkoisin klo 6.30–7.30.
Rosaliè-kuoro keskiviikkoisin klo 10, joht. Raili Sarenius- Hälls-
tröm.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja ohjelmaa.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen.
Oshigambo-piiri ke 9.2. klo 18, Haagan pappilantie 2. (seuraava
kerta 9.3.)

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo10, Haagan pappilantie 2.
Perhekerho kirkolla torstaisin klo 10–11.30.
Lasten kirkkohetki ke 9.2. klo 9.30. Laskiainen lasketaan, Mii-
ra Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin, Olli Mönttinen.

VARHAISNUORTEN KERHOT
Tyttöjen kerho maanantaisin klo 17.30–18.30 Tönöllä, Kaup-
palankuja 7; Askartelukerho (yli 5v.) tiistaisin klo 17–18 pap-
pilansalissa, Haagan pappilantie 2; Poikien kerho keskiviik-
koisin klo 17–18 Tönöllä, Kauppalankuja 7; Kokkikerho kir-
kolla torstaisin klo 13–14.30.

NUORET
Nuortenilta Tönöllä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 19–22.
Olokolo perjantaisin klo 20–24.

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Hiljaisuuden tunti ke 26.1. klo 18–19.30, Miira Muroma- Niku-
nen ja Annikka Poussu. Tule kirkolle hiljentymään ja levähtämään
hetkeksi. Kirkkosalissa voit istua rauhassa, lukea, pysähtyä ikonin
eteen, sytyttää tuohuksen rukouskynttilänä alttarille. Illan päätteek-
si voit osallistua ehtoollisen viettoon klo 19.30–20. Kohdataan hil-
jaisuuden tilassa!
Kirjallisuusilta ke 2.2. klo 18. Kirjeitä Marialle. Vieraana kirjaili-
ja, kuvataiteilija Riikka Juvonen. Kahvitarjoilu.
Yhteisvastuutempaus la 5.2. klo 11–13. Alkuhartaus klo 11. Myy-
jäiset, keittoa, lettuja, kahvila, arpajaiset.
Yhteisvastuukonsertti su 6.2. klo 18, Tommi Hakala, Merja Wirk-
kala, laulu, Riitta-Liisa Kyykkä, piano, Olli Mönttinen urut. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 euroa, opisk. 5 euroa.
Tuutu- ja lastenlauluilta ma 7.2. klo 18.30, musiikkileikkikoulun-
opettajat Sari Kallioranta ja Fiona Tharmaratnam. Mukana Marja-
Liisa Selin.
Yhteisvastuukonsertti ti 8.2. klo 19, Teleks. Vapaa pääsy, ohj. 4
euroa.
Tuhkakeskiviikon messu ke 9.2. klo 19.30. Paastonajan alkamis-
päivän messun liturginen musiikki on keskiaikaista gregoriaanista
laulua. Lauluyhtye Schola Sancti Henrici. Liturgia ja saarna Hannu
Vapaavuori. Kolehti yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Kalalounas lähetystyön hyväksi su 13.2. klo 11.15 seurakun-
tasalissa.
Paastonaika virsien valossa ke 2.3. klo 18, laulua ja keskustelua,
Hannu Vapaavuori.
PAPPILANTIEN PYSÄKKI, os. Haagan pappilantie 2, p.
2411756. Avoinna ti–to klo 12–14.30. Torstaisin lounas 5 euroa,
kahvin hinta 1 euro. Rukoushiljentymispiiri perjantaisin klo 12.
OHJELMA: to 27.1. klo 12 Lounas; ti 1.2. klo 12 Avoimet ovet Py-
säkin 10-vuotissyntymäpäivänä. Mukana Hannu Vapaavuori. Ter-
vetuloa kahville ja tutustumaan toimintaamme; ke 2.2. klo 12 Mi-
kael Agricola, alustus Mikko Paloniemi; to 3.2. klo 12 Lounas; ti
8.2. klo 12 Mathilda Wrede, alustus Eeva Hurskainen; ke 9.2. klo
12 Kynttilästä eteenpäin. Helmikuisia kansanperinteen merkkipäi-
viä, Mikko Paloniemi; to 10.2. klo 12 Lounas; ti 15.2. klo 12 Seura-
kunnasta vierailee Olli Mönttinen; ke 16.2. klo 12 Tutustumme Ilk-
ka Lammen näyttelyyn Amos Andersonin museossa; to 17.2. klo
12 Lounas; ti 22.2. klo 12 Raamatun monet kasvot; ke 23.2. klo 12
Raamatun monet kasvot; to 24.2. klo 12 Lounas.

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 1/2005
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Hannu Vapaavuori, Leila Tolin, Kari Kuusela.

Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, p. 5308630, avoinna
ma–pe klo 10–14, ke myös 16–18. Pappien päivystys ma– pe
klo 10–14.
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt pe 9–10, p. 53086314
ja Annikka Poussu ma 14–15, p. 53086313.

HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.net/huopalahti

Yhteisvastuukeräys 2005 – siivet ja juuret!

Papin Pakina

Yhteisvastuukarnevaali 6.–9.2.2005

Tommi Hakala laulaa yh-
teisvastuun hyväksi.

Teleks-yhtyeen voimahahmot.


