
Toivotamme sinulle rie-
mullista pääsiäisaikaa, jota
kirkkovuodessa vietetään
helluntaihin asti. Matsuy-
aman kirkon pääsiäinen oli
yhtä juhlaa: meillä oli kol-
me jumalanpalvelusta ja
kaksi kastetta. Kiitollisin
mielin saimme juhlia Kris-
tuksen ylösnousemusta.

Pääsiäisen varhaispal-
veluksen pidimme seura-
kunnan haudalla auringon-
nousun aikaan klo 6.30.
Seurakunnan hankkima
hautapaikka tuhkauurnille
sijaitsee pienen vuoren
päällä kaupungin laidalla.
Siihen ei ole vielä ketään
haudattu, se on tyhjä. Mut-
ta anivarhain aamulla har-
tauteen tulleet seurakunta-
laiset seisoivat oman tule-
van hautansa äärellä. yh-
dessä me kaikki kuusi lau-
loimme japanilaista pää-
siäisvirttä: ”Kristus voitti
kuoleman. Halleluja!”
Taustalla lauloivat sata-
kielet ja kirsikanoksat oli-
vat nupuilla. Niiden vaa-
leanpunainen väri kertoi
jo, että kohta kukkii kir-

sikkapuu. Kevään läsnäolo
tuki Raamatun sanaa ylös-
nousemustoivosta. Elämä
voittaa kuoleman.

Pääsiäisen riemullisen
messun aloitimme klo

10.30 kirkkosalissa. Kel-
taisin kukin koristeltu
kirkko tulvi valoa ja pää-
siäisen iloa. Saarnan jäl-
keen kastettiin 61-vuotias
rouva Tsugiko Ikegawa.
Messun jälkeen söimme
yhdessä valmistetun ate-
rian: riisiä, vihanneksia,
japanilaista keittoa, pais-
tettua kanaa, koristeltuja
pääsiäismunia. Aterian ai-
kana puheenvuoroissa itse
kukin kertoi pääsiäistun-
nelmistaan ja iloittiin uu-
desta seurakunnan jäse-
nestä, jonka kasteen todis-
tajia saimme olla pääsiäis-
kirkossa.

Osa lähetystyöntekijä
Veli-Matti Sallisen kir-
jeestä, kuva kasteesta.

Olin noussut paikaltani ja
ajatukset olivat jo muu-
alla, kun puheenjohta-

jan hiljainen ääni havahdutti:
”Olisiko aikaa rukoukseen?” –

Totta kai!, vastasin.
Kokouksemme päättyi yhteiseen rukoukseen. Jäl-

keenpäin mietin tapahtunutta ja olin kiitollinen vilpit-
tömälle lähetysvastuuryhmän puheenjohtajalle hänen
valppaudestaan tilanteessa. Näin hän yhdisti kokouk-
sessa esillä olleet asiat yhteiseen rukoukseen. Esimer-
killinen toiminta rohkaisi ja kasvatti.

Jeesus opetti opetuslapsiaan rukoilemaan sanoen:

”Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun
nimesi”, (Mt.6:9). Yhä edelleen seurakunta rukoilee
turvallisesti hänen opettamin sanoin ja Isä kuulee las-
tensa rukoukset. Rukouksessa on voimaa ja siinä olem-
me yhteydessä Jumalaan ja hänen omiinsa.

Hebrealaiskirjeen luvussa seitsemän sanotaan, että
Jeesus ”pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen
välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoil-
lakseen heidän puolestaan”, (7:25).

”Olisiko aikaa rukoukseen”? – Se on hyvä ja aina
ajankohtainen kysymys meille itse kullekin elämän
matkalla.

Jorma Paakkanen

”Olisiko aikaa rukoukseen?”
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Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 3/2005
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

Papin Pakina

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10.
24.4. Rippikouluperheiden kutsumessu, Kaisa Lahti, Miira
Muroma-Nikunen ja Olli Mönttinen; 1.5. Miira Muroma- Ni-
kunen, Kaisa Lahti ja Hanna Nurminen; 5.5. Helatorstain sa-
najumalanpalvelus, Kaisa Lahti ja Olli Mönttinen, av. Van-
taan Suzuki-soittajat; 8.5. Hannu Vapaavuori, Jorma Paakka-
nen ja Olli Mönttinen; 15.5. Kaisa Lahti, Jorma Paakkanen ja
Olli Mönttinen; 22.5. Jorma Paakkanen, Miira Muroma-Ni-
kunen ja Olli Mönttinen.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30 (ei 4.5.)
20.4. Kaisa Lahti; 27.4. Hannu Vapaavuori; 11.5. Jorma
Paakkanen; 18.5. Miira Muroma-Nikunen.

PIIRIT JA KUOROT
Kivijalkapiiri ma 25.4. ja 9.5. klo 14.
Merimieskirkkopiiri ma 2.5. ja 16.5. klo 13.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19
yläsalissa.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 kirkolla.
Nuorten aikuisten Lähde-kuoro tiistaisin klo 18, joht. Mik-
ko Seppänen.
Aamurukous kirkossa keskiviikkoisin klo 6.30 – 7.30.
Rosaliè-kuoro keskiviikkoisin klo 10, joht. Raili Sarenius-
Hällström.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja ohjelmaa.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen.
Oshigambo-piiri ke 11.5. klo 18, Haagan pappilantie 2.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2.
Perhekerho kirkolla torstaisin klo 10–11.30.
Lasten kirkkohetki ke 25.5. klo 9.30. Kevät – uuden herää-
minen, Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli
Mönttinen.

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

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
”Veljet keskenään” – miesten ilta ke 20.4. klo 18 kirkon ki-
vijalassa. Miesten keskustelua veljistä ja veljeksistä, alustus
Hannu Vapaavuori.
”Elämää kriisien ja traumojen keskellä” su 24.4. klo 18.
Kaikille avointa iltaa itsensä ja toisen ymmärtämisestä luot-
saavat valmistuvat kriisi- ja traumapsykoterapeutit Elisabeth
Helling ja Annikka Poussu, p. 050-3671224.
Kansallisen veteraanipäivän juhla ke 27.4. klo 18. Avaus-
puhe kirkkoherra Hannu Vapaavuori. Juhlapuhe rovasti Mat-
ti Hakkarainen. Musiikista vastaavat Olli Mönttinen, Tuukka
Toivonen, laulu ja ryhmä Kaartin varusmiessoittajia. Lau-
sunta, Mikko Paloniemi. Partiolaisten puheenvuoro. Illan
päätös pastori Tapani Selin. Martat tarjoilevat juhlakahvit.
Kirkonmäen kirpputori 25.– 29.4. klo 10–18 lähetystyön
hyväksi.
Vapputapahtuma su 1.5. (kts. erillinen ilmoitus).
Matinea to 5.5. klo 16, Riitta Savela, viulu ja Leena Hanhi-
järvi, piano. Vapaa pääsy.
Äitienpäivän konsertti su 8.5. klo 14, Laura Pyrrö, laulu ja
Tiina Laitila, piano. Ohjelma 5 euroa.
Lähde-kuoron kevätkonsertti ti 10.5. klo 19. Vapaa pääsy.
Ympäristötalkoot Etelä-Haagassa ke 11.5. klo 17–19.30.
Kokoontuminen Huopalahden kirkolla. Jaossa roskapihtejä
ja -säkkejä. Mehua ja kahvia tarjolla. Järj. Pro Haaga, Huo-
palahden Lions, Hgin kaupunki ja Huopalahden seurakunta.
Iltamusiikkia ke 11.5. klo 18.30, laulunopiskelijat esiinty-
vät.
Hiljaisuuden tunti ke 18.5. klo 18. Tule kirkolle hiljenty-
mään hetkeksi. Illan päätteeksi voi osallistua ehtoollisen
viettoon klo 19.30. Kohdataan hiljaisuuden tilassa!
”Miehen filosofia” – miesten keskustelupiiri ke 18.5. klo
18 kirkon kivijalassa, alustus Juhani Forsberg.
Luoteis-Helsingin musiikkiopiston kevätkonsertti to 19.5.
klo 19. Vapaa pääsy.
Konsertti su 22.5. klo 14, Sanna Palas, sello; Anu Silvasti,
piano. Ohjelma 4 euroa.
PAPPILANTIEN PYSÄKKI, os. Haagan pappilantie 2, p.
2411756. Avoinna ti–to klo 12–14.30. Torstaisin lounas 5
euroa, kahvin hinta 1 euro. Rukoushiljentymispiiri perjantai-
sin klo 12.
OHJELMA: Ke 20.4. klo 12 Lions-liike, alustus Mikko Palo-
niemi; To 21.4. klo 12 Lounas; Ti 26.4. klo 12 Seurakunnas-
ta Jorma Paakkanen; Ke 27.4. klo 18 Kansallisen veteraani-
päivän juhla Huopalahden kirkossa; To 28.4. Lounas. Kaikil-
le avoin retki Satakuntaan ke 4.5: Noormarkku, Porissa mm
Juseliuksen mausoleumi, Ulvilan kirkko. Lounas Noormar-
kussa, kahvitaukoja tarpeen mukaan. Lähtö klo 8 Pysäkiltä,
paluu illalla. Hinta 30 euroa/hlö. Tied. ja ilm. Pysäkille.

Nuorisotalossa, Kauppalankuja 7
Seikkailuviikko 6.–10.6. klo 9–15
Teen itse -viikko 13.–17.6. klo 9–15
Retkiviikko 20.–22.6. klo 9–15
Viikkomaksu 30 euroa sisältää lounaan, välipalan,
ohjelman ja viimeisen viikon retket.
Ilm. virastoon p. 5308 630.
Tied. Marja-Liisa Selin p. 050 5634 960.

Kesätoimintaa koululaisille
(7–12 v.) 6.–22.6.05

Lähde mukaan vapaaehtoistyön kurssille, jossa saat
evästystä toisen ihmisen rinnalla kulkemiseen ja ystä-
vänä olemiseen.
Etsimme uusia ystäviä vanhuksille, myös jo mukana
olevat ovat tervetulleita koulutukseen.
Maksuton koulutus on Hakavuoren ja Huopalahden
seurakuntien järjestämä. Koulutuspaikka on Lassilan
seurakuntakoti. Aiheena: Polkuja sielunhoidon maa-
ilmaan, minustako vierellä kulkijaksi, yms. Koulutta-
jana rovasti Hannu Päivänsalo Kansan Raamattu-
seurasta, mukana Huopalahden diakoni Raisa Kinds-
tedt ja Hakavuoren diakonissa Maarit Nuorkivi.
Ilm. Huopalahden srk:n virastoon 5.9. mennessä, p.
5308630.
Lämpimästi tervetuloa!

Vapaaehtoistyön kurssi
”Vierellä kulkijana”

17.–18.9.2005

Huopalahden kirkonmäen
vapputapahtuman valmis-
telut ovat käynnissä jo 33.
kerran. Messun jälkeen su
1.5. klo 11 tarjolla on ilois-
ta yhdessäoloa: vaskimu-
siikkia, kevätlauluja ja
pientä purtavaa (partiolai-
set grillaavat makkaraa ja
myyvät vohveleita, tarjolla
on simaa ja munkkeja, kah-
via ja pullaa sekä herne-
keittoa, jonka on lahjoitta-
nut Hotelli Haaga lähetyk-
sen hyväksi). Lista- ja pi-
ka-arvat voivat tuottaa iloi-

sen yllätyksen. Lisäksi va-
paaehtoisten tekemiä lei-
vonnaisia on myynnissä
kotiin vietäväksi.

Kirkon kellotapulin ja
nuorisotalon välimaastossa
voi tehdä vappua edeltäväl-
lä viikolla 25.–29.4.05 ma–
pe klo 10–18 löytöjä. Pie-
nellä sijoituksella lähetyk-
sen hyväksi voit saada tuo-
lin, pöydän, vahvistimen,
lampun, astian, kirjan tai
muun pienen ”kirpun”.

Tule tutustumaan, mitä
mielenkiintoista löytyy!

Vappu – kevätriemun
hetki – lähestyy

Lähetystyötä Matsuyamassa


