
Mikä se oli?, huudahdin
ajatuksissani. -Voi ei,
nyt se pääsi irti ja is-

keytyi auton peräoviin. Karu
todellisuus paljastui minulle,
kun astuin ulos autosta ja me-

nin taakse avatakseni ovet. Näin kuinka toisen perä-
oven lasi oli säröillä ja ulospäin pullistuneena. Roska-
laatikko oli ennen aikojaan työntymässä pois kyydistä.

Tapahtunut – mikä tapahtunut, totesin. Kaverin auto
oli ”haavoittunut” taitamattomuuteni tähden, mutta sa-
malla tuli ”ryppy” omaan sisimpäänikin. Sen huomaa
siitä, että edellisen viikon haaveria selvittelen vieläkin
itselleni. -Oi, jospa olisin kaatanut roskalaatikon auton
lattialle, niin ei se olisi rikkonut lasia j.n.e.

Sisäinen rauha on horjunut ikävän kokemuksen
myötä. Miten tästä eteenpäin? Olen puhunut tapahtu-
neesta ja vieläpä kirjoitan siitä. -Anna anteeksi, että en
ole täydellinen. Huomaat kuinka epäonnistuminen ah-
distaa minua, mutta tietoisuus uskon läsnäolosta loh-
duttaa ja auttaa selviytymään. Mitään ei tapahdu Juma-
lan tietämättä. Hän on aina keskellä elämää – lähelläni.

”Jos sydämemme meitä jostakin syyttää. Jumala on
meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken”. Näin
kirjoittaa Johannes ensimmäisessä kirjeessään seura-
kunnalle (1. Joh. 3:20).

Rukoile vielä kanssani virren 525 sanoin ja sävelin.

Jorma Paakkanen
pastori
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Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 7/2005
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Jorma Paakkanen, Leila Tolin, Kari Kuusela.

HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12
MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
16.10. Armomessu, Hannu Vapaavuori, Kaisa Lahti, Olli
Mönttinen ja Cantabile-ryhmä; 23.10. Kaisa Lahti, Jorma
Paakkanen ja Marika Rantanen; 30.10. Miira Muroma-Ni-
kunen, Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen; 5.11. Pyhäin-
päivän sanajumalanpalvelus, Jorma Paakkanen ja Olli
Mönttinen; 6.11. Hannu Vapaavuori, Miira Muroma-Niku-
nen ja Olli Mönttinen; 13.11. Kaisa Lahti, Hannu Vapaa-
vuori ja Olli Mönttinen.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30
12.10. Armon iltamessu, Kaisa Lahti; 19.10. Miira Muro-
ma-Nikunen; 26.10. Hannu Vapaavuori; 2.11. Miira Muro-
ma-Nikunen; 9.11. Hannu Vapaavuori; 16.11. Miira Muro-
ma-Nikunen.

PIIRIT JA KUOROT
Kivijalkapiiri ma 24.10. ja 7.11. klo 14 kirkon kivijalassa.
Merimieskirkkopiiri ma 17.10. ja 31.10. klo 13 seurakun-
tasalissa.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 Py-
säkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 kirkolla.
Oshigambo-lähetysryhmä ke 19.10. klo 18 seurakun-
tasalissa, Haagan pappilantie 2.
Nuorten aikuisten Lähde-kuoro tiistaisin klo 18, joht.
Mikko ja Hanna Seppänen.
Aamurukous kirkossa keskiviikkoisin klo 6.30 - 7.30.
Rosaliè-kuoro keskiviikkoisin klo 10, joht. Raili Sarenius-
Hällström.
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Lähde mukaan ul-
koilemaan vanhusten kanssa. Kokoonnumme Helander-
kodin ala-aulassa, os. Mäkipellontie 22.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja ohjel-
maa.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2.
Perhekerho kirkolla torstaisin klo 10–11.30.
Lasten kirkkohetki ke 26.10. klo 10, aiheena ”Minä ja
muut”, Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli
Mönttinen.

NUORILLE
Nuortenilta Tönöllä, keskiviikkoisin ja torstaisin klo
19–22.
Nuorten yökahvila – olokolo perjantaisin klo 20–24.

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Kirjallisuusilta ke 12.10. klo 18.30, ”Armahda meitä!”
Armo Tito Collianderin tuotannossa, alustus FM Eeva Saa-
rinen.
Armollista menoa, konsertti Mikko Salmi to 13.10. klo
19 Meilahden kirkko, Pihlajatie 16. kts. erillinen ilmoitus.
Päivämusiikkia su 16.10. klo 13. Liisa Makkonen, viulu.
Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa.
Vapaaehtoistyöntekijöiden ilta ma 17.10. klo 18, diakoni
Satu Luode alustaa aiheesta ”dementiaan sairastuneen koh-
taaminen”.
Hiljaisuuden tunti ke 19.10. ja ke 16.11. klo 18–19.30,
Miira Muroma-Nikunen. Tule kirkolle hiljentymään ja le-
vähtämään hetkeksi. Illan päätteeksi voit osallistua ehtool-
lisen viettoon klo 19.30–20. Kohdataan hiljaisuuden tilas-
sa!
Miesten keskustelupiiri ke 19.10. klo 18 kirkon kivijalas-
sa. Aiheesta ”Maailman miehet”, alustaa Ilari Rantakari.
Seuraavan kerran 16.11.
Jumalanpalvelusillat seurakuntasalissa ke 26.10. ja ke
9.11. klo 18.30. (kts. erillinen ilmoitus)
Vainajien muistojuhla la 5.11. klo 18, Hannu Vapaavuori,
Jorma Paakkanen, Miira Muroma-Nikunen, Kaisa Lahti,
Olli Mönttinen, av. Heidi Mielonen, sello.

PAPPILANTIEN PYSÄKKI
Haagan pappilantie 2. Avoinna ti–to klo 12–14.30, p.
2411756. Kahvi 1 e, torstaisin lounas 5 e.
To 13.10. klo 12 Lounas; la 15.10. klo 11–13 Pysäkin myy-
jäiset: leivonnaisia, kahvia, ohrapuuroa, syksyn satoa, arpa-
jaiset ym.; ti 18.10. klo 12 Seurakunnasta Miira Muroma-
Nikunen; ke 19.10. klo 12 Kirkkokahvit, Gunvor Vuoristo
referoi Kyrkkaffet-teosta; to 20.10. Retki Hankoon; ti
25.10. klo 12 Vierailu palvelutalo Ceciliaan Vuosaaressa;
ke 26.10. klo 12 Sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä 60 vuot-
ta, Mikko Paloniemi.

”Sana ja sakramentti” ke 26.10. klo 18.30. Mitä messussa
tapahtuu? Miksi sitä vietetään? Keskustelua jumalanpalve-
luksen sisällöstä.
”Viestinnän vaikeus” ke 9.11. klo 18.30. Miten viesti voi-
taisiin saada parhaiten perille? Onko jumalanpalveluksen
kieli outoa? Entä musiikki? Voinko itse olla viestittäjä? Mil-
lainen jumalanpalveluksen pitäisi olla, että haluaisit olla mu-
kana? Haluaisitko ehkä tulla messuavustajien joukkoon luki-
jaksi ja ehtoollisen jakajaksi? Vai haluaisitko olla varma, et-
tä saat hiljentyä rauhassa? Tule mukaan keskustelemaan! Il-
lat päättyvät klo 19.30 alkavaan iltamessuun.

Jumalanpalvelusillat
seurakuntasalissa

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 Satu Luode ma 14–15, p. 53086313.

(Ote Mirja Saksan 
kirjeestä)

Sana ”mäskäl” tarkoittaa ris-
tiä, mitä tahansa ristiä. Mäs-
käl on siis ristin juhla. Mutta
ei minkä tahansa ristin, vaan
Mäskälinä juhlitaan Jeesuk-
sen aidon ristin löytymistä.
Ristissä tiedetään löytyes-
sään olleen parantavia omi-
naisuuksia.

Ruoka ja ateriayhteys ovat
Etiopiassa tärkeitä juhlan te-
kijöitä. Mutta lihan syönti
Mäskälinä on jostain syystä
liittynyt juuri Kambaata-Ha-
diya-Gurage -alueen juhlin-
taan.

Perheet kokoontuvat yh-
teen ja ostavat yhdessä hä-
rän, usein 6 tai 8 perheenisää
yhdessä. Härkä teurastetaan
ja lihat jaetaan ostajien mu-
kaan joko 6 tai 8 osaan. Kun

kaikki liha on jaettu –
jok’ikinen pala 6 tai 8 osaan
– arpa ratkaisee, mikä liha-
kasa kullekin kuuluu.

Lihan syönti jatkuu koko
Mäskäl-viikon. Jottei liha
pääse pilaantumaan, se lei-
kataan ohueksi suikale-
nauhaksi, joka käsitellään
suolalla ja punapippurilla, ja
kuivataan.

Tänään on siis Mäskälin
aatto. Sain juuri pienen kim-
pun keltaisia mäskälkukkia
ja astian atakaanaa, joka on
Mäskälin ja varsinkin Mäs-
kälin aaton ruoka. Se on teh-
ty valebanaanin tyviosan
tärkkelyksestä pitkäaikaisen
hapatusprosessin jälkeen
kypsentäen ja ruoaksi val-
mistaen.

Hyvää Mäskäliä! Syökää
rauhassa!

Risti löytyi joskus jo yli tuhat vuotta sitten

Tämän kuulimme ja koim-
me lähetysseminaarissa
1.10. 2005 Tallinnassa,
missä Peetelin seurakunnan
kirkkoherra ja Viron parla-
mentin jäsen Avo Uprus
kertoi meille seurakunnas-
taan ja siellä tehtävästä
työstä sekä lasten että ai-
kuisten parissa. Hän totesi,
että jos lapsilla ei ole tule-
vaisuutta, niin ei sitä ole
meilläkään.

Peetelin seurakunta on
perustettu 1927. Neuvosto-
vallan aikana kirkko oli
elokuvateatterina. Se oli
huonossa kunnossa, kun se

jälleen palautettiin seura-
kunnalle. Vapaaehtoiset ai-
kuiset ja lapset ovat kun-
nostaneet kirkkoa niin, että
siellä on kodittomille lap-
sille lastenkoti ja aikuisille
sosiaalinen toimintakeskus,
jossa he voivat käydä suih-
kussa ja saada tarvittaessa
puhtaita vaatteita sekä ruo-
kaa että lepoa.

Kirkkoherra Avo Uprus
korosti kristityn vastuuta
tässä maailmassa. Kirkon
tehtävänä on olla keskellä
yhteiskuntaa. Lasten ja
nuorten auttamisessa hän
näki parhaaksi tavaksi kou-

lutuksen. Vuosittain
900–1500 lasta joutuu lo-
pettamaan kouluopetuksen
köyhyyden ja heikkojen
asuinolosuhteiden takia.
Ikäluokassa 17–24 -vuo-
tiaiden keskuudessa on
10.000 nuorta, joilla ei ole
koulusta päästötodistusta.
Puolet 24 vuotta täyttäneis-
tä on työttömiä.

Kirkkoherra Avo Uprus
painotti tässä tilanteessa us-
kon ja rakkauden merkitys-
tä. Rakkaus on kaiken toi-
minnan perustana. Meillä
on Kaikkivaltias Jumala.
Hänelle kaikki on mahdol-
lista. Lapset ja aikuiset ra-
kastavat kirkkoaan Peete-
lissä. Seurakunnan jäsen-
määrä on kohonnut 200.

Mieleeni jäi Viron parla-

mentin jäsenen Avo Upru-
sin yhteiskunnallinen näke-
mys; että paikallisyhteisön,
kaupungin, tulisi maksaa
tukea seurakunnalle jokai-
sesta lapsesta, joka saa ko-
din turvan kirkon piirissä.
Lain mukaan lapsen huo-
lenpidon tuki on 5000 kruu-
nua kuukaudessa eli noin
314 e.

Peetelin seurakunnan
vastuullisuus sekä lasten et-
tä aikuisten hyvinvoinnista
kosketti syvästi seminaarin
osallistujia ja etenkin heitä,
jotka käydessään Peetelin
kirkolla itse näkivät iloiset
ja tyytyväiset lapset ja ai-
kuiset.

Jorma Paakkanen
Yksi 50:stä osallistujasta

Rakkaus tuottaa rakkautta
Mirja Saksa, Huopalahden srk:n lähetti Etiopiassa.

Kirjallisuusilta ”Armahda meitä!” ke
12.10. klo 18.30. Armo Tito Collianderin
tuotannossa, alustus FM Eeva Saarinen.
Armollista menoa, konsertti Mikko Salmi
to 13.10. klo 19 Meilahden kirkossa, Pihla-
jatie 16.
Lisäksi Changemakers, iltapala ja nuorten aikuisten toimin-
nan esittelyä. Illan päätteeksi mahdollisuus ehtoolliseen.
Järj. Huopalahden, Kannelmäen, Meilahden ja Pitäjänmäen
seurakunnat.
Armomessu su 16.10. klo 10, Hannu Vapaavuori, Kaisa
Lahti ja Olli Mönttinen.
Kristillisen kirjan näyttely koko viikon ajan Etelä-Haa-
gan kirjastossa, Isonnevantie 16 b.
Kirkon työntekijä tavattavissa ma 10.10. ja ke 12.10. klo
13–14 kahvikupin äärellä Kahvila Merjassa, Tunnelitien ja
Vespertien kulmassa.

Armoviikon tilaisuuksia
Huopalahden seurakunnassa

Papin Pakina


