
Jokin aika sitten seurakunnas-
samme toimiva nuorten ih-
misten valoisa Lähde- kuoro

piti kevätkonsertin yhdessä draa-
maryhmä NutTuran kanssa. Illan
otsikoksi oli lainattu säe ikivan-
hasta profeetta Jesajan kirjasta:

”Katso, minä luon uutta”. Lause on otettu kohdasta, joka
oli ohjelmalehtiseen painettu vähän laajempana: ”Älkää
enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö! Kat-
so: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin - ettekö huo-
maa? Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden kes-
kelle.” (Jes. 43:18-19) Kevätkonserttiin voi tuskin parem-
paa teemaa keksiä. Joka puolella voi nähdä, miten Juma-
la luo uutta. Roskaiset kadunvarret peittyvät tuoreeseen
vihreyteen ja kuolleet puut ja pensaat heräävät eloon.
Enää ei tarvitse menneen talven lumia muistella, eikä
muinaisia miettiä.

Niin Lähde-kuoron kuin NutTurankin ohjelma ja sano-
ma oli otsikon mukainen. Uusiutuminen oli totta, särky-
neen elämän sirpaleet peittyivät uusiin hentoihin versoi-
hin. Jostain löytyi voimia katsella eteenpäin. NutTura pa-
tisteli huomaamaan: ”Nyt se puhkeaa esiin”, ja kuoro ku-
vaili: ”Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden kes-

kelle.”
Yllätin itseni miettimästä profeetan sanoja tavalla, joka

vaikutti itsestänikin vähän vinksahtaneelta, mutta en heti
huomannut miten. Nehän ovat kuin mistä tahansa mai-
noksesta! ”Heittäkää viime vuoden mallit mäkeen, meillä
on uudet ihmeelliset uutuudet juuri tulossa myyntiin.”
Maailman meno tuntuu perustuvan siihen, että uutta tulee
koko ajan, vanha on vanhentunutta jo melkein kaupan
hyllylle tullessaan. Puoli vuotta vanhassa kännykässä ei
ole ollenkaan niitä ominaisuuksia kuin uudessa, tietokone
on auttamatta ajastaan jäljessä, autokin näyttää muinaisel-
ta, ehkä omat ajatuksenikin pitäisi vaihtaa uusiin. Tämä
ajatuskulku ei tuntunut yhtä hyvältä kuin MutTuran ja
Lähde-kuoron esitykset. Missä on ero? Molemmissa pi-
täisi vanha unohtaa ja katsoa uuteen.

Jos kevään uusiutumista katselemme, ja vertaamme
muihin uutuuksiin, ero on selvä. Kevään elämä on uutta,
mutta vuosimalli ei ole vaihtunut. Syntyy uutta elämää,
mutta elämä on aina sama. Sitä taisivat illan esiintyjätkin
meille vakuuttaa. Ei mainostettu uusia vuosimalleja entis-
ten sijaan ostettaviksi. Sen sijaan luotettiin lupaukseen
uusiutuvasta uskosta, toivosta ja rakkaudesta, uusiutuvas-
ta elämästä. Niiden vuosimalli ei vaihtele.

Hannu Vapaavuori
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MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
29.5. Miira Muroma-Nikunen, Kaisa Lahti ja Heli La-
tonen; 5.6. Kaisa Lahti ja Olli Mönttinen; 12.6. Miira
Muroma-Nikunen ja Olli Mönttinen; 19.6. Hannu Va-
paavuori ja Olli Mönttinen; 25.6. Juhannuspäivän sa-
najumalanpalvelus, Jorma Paakkanen ja Marika Ranta-
nen; 26.6. Miira Muroma-Nikunen ja Marika Ranta-
nen; 3.7. Kaisa Lahti ja Karmen Kelt; 10.7. Jorma
Paakkanen ja Karmen Kelt; 17.7. Hannu Vapaavuori ja
Karmen Kelt; 24.7. Jorma Paakkanen ja Karmen Kelt;
31.7. ja 7.8. Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen;
14.8. Miira Muroma-Nikunen ja Olli Mönttinen.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30
1.6. Kaisa Lahti; 8.6. Hannu Vapaavuori; 15.6. Miira
Muroma-Nikunen; 22.6. Hannu Vapaavuori; 29.6. ja
6.7. Jorma Paakkanen; 13.7. Hannu Vapaavuori; 20.7.
ja 27.7. Jorma Paakkanen; 3.8. Hannu Vapaavuori;
10.8. Miira Muroma-Nikunen; 17.8. Kaisa Lahti.
MUSIIKKITILAISUUKSIA
Kauneimmat kesävirret – yhteislaulutilaisuus ke
1.6. klo 18.30, Olli Mönttinen, piano ja urut. Vapaa
pääsy.
Trio-konsertti ke 22.6. klo 18.30, Ritva Laamanen,
laulu; Sirpa Juvonen, alttoviulu; Hannu Lahtela, piano.
Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa.
Iltamusiikkia ke 6.7. klo 18.30, Julia Mustonen, pia-
no. Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa.
Kauneimmat hengelliset laulut – yhteislaulutilai-
suus ke 20.7. klo 18.30, Tommi Varis, laulu ja piano.
Vapaa pääsy.
Iltamusiikkia ke 27.7. klo 18.30, Pauli ja Christopher
Kehayias, viulu; Ville Vannemaa, piano. Vapaa pääsy.
Ohjelma 4 euroa.
Iltamusiikkia ke 10.8. klo 18.30, Liisa Tiensuu, laulu
ja Katja Kivelä, piano. Ohjelmassa Anna-Maija Raitti-
lan ja Niilo Rauhalan virsiä. Vapaa pääsy. Ohjelma 4
euroa.
Koraaleja uruille ja tenorille ke 24.8. klo 18.30,
Bengt Forsberg, laulu ja Olli Mönttinen, urut. Vapaa
pääsy. Ohjelma 4 euroa.
KESÄN VIRSILAULUHETKET – YHTEISLAU-
LUTILAISUUDET
Kanttori Olli Mönttinen laulattaa ti 14.6; ti 12.7. ja ti
30.8. klo 13. Vapaa pääsy.
MUUTA TOIMINTAA
Kesäkahvila kirkon kuistilla tiistaisin klo 12 alk. 14.6.
Perheitten kesäkerho kirkon pihalla torstaisin klo
10–11.30.
Hiljaisuuden polku kirkossa ja kirkonmäellä ke 15.6.
klo 18–20. Kts. erillinen ilmoitus.

Vapaaehtoistyön kurssi Vierellä kulkijana
17.–18.9. 2005 Lassilan seurakuntakodissa.
Lähde mukaan vapaaehtoistyön kurssille, jossa saat
evästystä toisen ihmisen rinnalla kulkemiseen ja ystä-
vänä olemiseen. Etsimme uusi ystäviä vanhuksille,
myös jo mukana olevat ovat tervetulleita koulutuk-
seen. Aiheita mm. Polkuja sielunhoidon maailmaan.
Minustako vierellä kulkijaksi? Kouluttajana rovasti
Hannu Päivänsalo Kansan Raamattuseurasta, muka-
na Huopalahden srk:n diakoni Raisa Kindstedt ja Ha-
kavuoren srk:n diakonissa Maarit Nuorkivi. Ilm. 5.9.
mennessä Huopalahden virastoon p. 5308 630.

Hiljaisuuden polku kirkossa ja 
kirkonmäellä ke 15.6. klo 18–20

Yhteinen avaushetki kirkossa klo 18. Iltaehtoollinen klo
19.30. Tule hiljaisuuden polulle kuulostelemaan luontoa,
rauhoittumaan, hiljentymään kirkossa hetkeksi. Mukana
pastori Miira Muroma-Nikunen ja diakoni Annikka Poussu.

Perheitten kesäkerho
kokoontuu kirkon pihalla torstaisin 26.5.–25.8. klo
10–11.30. Keinut, liukumäki, hiekkaleikit.
Mehu- ja kahvitarjoilu. Säävarauksella.

Huopalahden kirkolla vietet-
tiin 10.5. iloista juhlaa. Lähes
koko työuransa Huopalahden
seurakunnan palveluksessa
tehnyt rovasti Vuokko Saari-
kivi vietti merkkipäiväänsä
suuren ystäväjoukon kanssa.
Vuokko Saarikivi on pitkän
linjan seurakuntateologi, hän
toimi Huopalahden seura-
kunnassa naisteologina vuo-
desta 1955 ja sen jälkeen leh-
torina vuoteen 1988, jolloin
hänet vihittiin papiksi ensim-
mäisten suomalaisten nais-
pappien joukossa. Samana
vuonna hän sai myös rovastin
arvon. Vuokko Saarikivi jäi
eläkkeelle vuonna 1990,
mutta toimii edelleen seura-

kunnassa, erityisesti lähetys-
työn parissa. Onnea ja siu-
nausta Vuokolle!

Rovasti Vuokko 
Saarikivi 80 v

Iloinen päivänsankari
Vuokko Saarikivi.

Huopalahden seurakunnan
pitkäaikainen kirkkoherra, ro-
vasti Matti Hakkarainen täyt-
tää 80 v 1.8. Matti Hakkarai-
nen vihittiin papiksi vuonna
1951, jonka jälkeen hän on
tehnyt suurimman osan elä-
mäntyöstään Helsingissä.
Mukaan mahtuu myös muu-
tama vuosi Keski-Suomessa
ja ulkomaillakin. Huopalah-
den seurakunnan kirkkoher-
raksi hän tuli vuonna 1971 ja
on sen jälkeen tullut lukemat-
tomille haagalaisille tutuksi ja
tärkeäksi henkilöksi. Eläk-

keelle hän jäi vuonna 1992.
Myös muille kuin haagalaisil-
le hän on tuttu, television Lä-
himmäinen ohjelmasta taka-
vuosina sekä pakinoista Puu-
kirkon pappina, puhumatta-
kaan muusta kirjallisesta tuo-
tannostaan. Matti Hakkarai-
nen viettää juhlaa yhdessä
seurakuntalaisten ja muiden
ystävien kanssa jumalanpal-
veluksen yhteydessä sunnun-
taina 31.7. alkaen klo 10 Huo-
palahden kirkossa. Tervetu-
loa kaikki haagalaiset ja muut
Matin ystävät!!!

Huopalahden seurakunnalla
on tunnetusti pitkäaikaiset ja
lämpimät suhteet Haapsalun
seurakuntaan Länsi-Virossa.
Suhteet ovat syntyneet jo
muutama vuosikymmen sit-
ten silloisen kirkkoherra Mat-
ti Hakkaraisen aikaan. Yh-
teydenpito on tiivistynyt
edelleen muun muassa siten,
että yksi seurakuntamme rip-
pikoulu pidetään vuosittain
Haapsalussa.

Rippikoulun säännöllinen
pitäminen johti siihen, että
muutama vuosi sitten hankit-
tiin yhdessä Loviisan ja Huo-
palahden seurakunnan kans-
sa leirikeskus Pullapäästä, lä-
heltä Haapsalua. Leirikeskus
on vanha maatila nimeltään
Koopa-talo. Keskukseen
kuuluu maa- alueen lisäksi
vanha tilan päärakennus ja
vuosien varrella hiljalleen ra-
kentuva uudisrakennus.

Haapsalun seurakunta on
järjestänyt jo vuosien ajan
helluntaina ”Koopa-talon
päivän”. Tänä vuonna Huo-
palahden seurakunta osallis-

tui päivän viettoon 15 hengen
voimin. Mukana oli kaksi
työntekijää, noin puolet seu-
rakuntaneuvostosta ja muuta-
mia seurakuntalaisia. Saim-
me todeta, että leirikeskus
kohentuu hitaasti mutta var-
masti. Kohentumisen myötä
sen käyttömahdollisuudet
monipuolistuvat. Majoitusti-
lat alkavat olla jo siinä vai-
heessa, että rippikoululaisten
telttamajoitus siirtyy histori-
aan. Koopa-talo on kaikkien
yhteinen haaste. Sen kehittä-

miseen ja kohentamiseen tar-
vitaan myös huopalahtelais-
ten apua. Mahtaisitko sinä ol-
la kiinnostunut talkootou-
huista, rakentamisesta, nikka-
roimisesta, keittiötalouden
kehittelystä, siivouspuuhista
mukavassa seurassa. tilai-
suuksia varmasti tulee. Ota
yhteyttä seurakuntaan, jos vä-
hänkin kiinnostaa.

Kauniit säät takasivat mat-

kan onnistumisen. Aurinko
paistoi myös matkalaisten
mielissä suurimman osan ai-
kaa. Helluntain yhdistävä
henki oli mukana koko ajan,
ja luotiin uusia suunnitelmia
yhteyden pidon muodoiksi
haapsalulaisten ystävien
kanssa. Helluntain messu
Haapsalun keskiaikaisessa
katedraalissa vahvisti entises-
tään yhteyttä ja ystävyyttä.

Helluntai Haapsalussa

Koopa-talo. Taustalla päärakennus, edessä uudet majoitus- ja saunatilat.

Välipalakerhot 8–12-vuotiaille
29.8. alkaen seurakuntasalissa, Haagan pappilantie 2,
maanantaisin klo 13–15 Kokkikerho, tiistaisin klo
13–15 Käden taidot, torstaisin klo 13–15 Pelit ja leikit.
Ilm. p. 5308 630.
Tied. Marja-Liisa Selin, p. 050 5634 960.

Matti Hakkarainen
juhlii heinäkuussa


