
Seurakuntamme yhteydet
Viron Haapsaluun ovat
seurakuntalaisille tuttuja
jo vuosien takaa. Yhteydet
syntyivät varsinaisesti ro-
vasti Matti Hakkaraisen
aikana, ja niitä on myös
hänen jälkeensä pidetty yl-
lä. Seurakuntalaisille yh-
teys on tullut erityisen tu-

tuksi sitä kautta, että suu-
ret joukot huopalahtelaisia
nuoria on käynyt rippikou-
lunsa Virossa. Viime vuo-
sina rippikoulupaikaksi on
vakiintunut Pullapään lei-
rikeskus, Koopa-talo,
Haapsalun kaupungin lä-
heisyydessä.

Yhteydet eivät ole pel-

kästään rippikoulun varas-
sa. Viime keväänä joukko
varttuneempiakin seura-
kuntalaisia teki retken
Haapsaluun ja Pullapää-
hän. Kiinnostus tiiviim-
pään yhteydenpitoon syn-
tyi ainakin joidenkin mie-
lissä. Sen seurauksena on
kutsuttu Haapsalun väkeä
viettämään yhteistä juma-
lanpalvelusta ja juhlahet-
keä Marian ilmestyspäivä-
nä 26.3. Huopalahden kir-
kolla. Suunnitelman mu-
kaan jumalanpalvelukses-
sa saarnaa Haapsalun seu-
rakunnan kirkkoherra Tiit
Salumäe. Hän on pitkäai-
kainen Suomen ja Huopa-
lahden seurakunnan tutta-
va. Itse asiassa Huopalah-
den seurakunnan yhteys
Viroon syntyi jo hänen
isänsä ja Matti Hakkarai-
sen ystävyyden seuraukse-
na. Toivomme myös saa-
vamme jumalanpalveluk-
seen mukaan pienen laulu-
ryhmän Haapsalusta.

Tämä kirjoitus on kutsu
kaikille Haapsalussa tai jo

aikaisemmin muualla Vi-
rossa rippikoulunsa käy-
neelle tulla viettämään yh-
teistä Haapsalu-päivää
maaliskuun lopulla. Kutsu
koskee tietysti myös kaik-
kia muita seurakuntalaisia.
Nyt on tilaisuus tutustua
ystävyysseurakunta-työ-
hön ja pohtia vaikka sitä,
miten siinä voisi olla mu-
kana.

Tiedotusvälineet ovat viime ai-
koina julistaneet kirkon kannalta
melko huolestuttavia viestejä.
Erityisesti uutiset näyttävät kos-
kevan suurimpia kaupunkejam-
me, niiden joukossa tätä omaa
Helsinkiämme. Kysymys on
kirkkoon kuulumisesta ja varsin-

kin siitä eroamisesta. Eroamisvauhti näyttää kiihtyvän.
Jo kolmantena vuonna peräkkäin kirkosta erosi Helsin-
gissä viime vuonna yli 4000 henkilöä, kun liittyneitä oli
vain runsaat 1600. Tällaisissa eronneiden lukemissa ol-
tiin hetkellisesti 1990-luvun lamavuosien aikaan.

Helsingin seurakunnissa on kirkkoon kuuluvuudessa
eroja. Huopalahden seurakuntaan kuului viime vuoden
lopussa 78,3 % seurakunnan alueella asuvista, kun ma-
talin lukema seurakuntien joukossa on 62,4 %. Suunta
on joka tapauksessa koko kaupungissa sama: kirkosta
erotaan enemmän kuin siihen liitytään, ja vauhti näyttää
kasvavan. Keskimäärin Helsingissä asuvista kirkkoon
kuului vuoden vaihteessa 68,9 %. 70 %:n raja rikkoutui
viime vuonna.

Lukemat aiheuttavat tietysti kirkossa kovaa pohdin-
taa. Mikä on että väki lähtee? Vastauksia on etsitty ky-
selyin ja tutkimuksin ja niitä on myös saatu. Eronneista
merkittävin osa on nuoria aikuisia, joista monet toteavat,
ettei kirkko ja sen sanoma merkitse heille mitään.

EVVK, niin kuin joskus sanotaan: Ei Voi Vähemmän
Kiinnostaa. Miksi siis pysyä mukana veroja maksamas-
sa? Peruste tuntuu täysin järkevältä. Joskus tietysti saa-
tetaan tukea hyvältä kuulostavia asioita, vaikkei asia itse
niin kiinnostaisikaan. Entäpä jos ei kiinnosta senkään
vertaa?

Asiassa on monta puolta. Kirkko joutuu katsomaan
peiliin. Vika on suurelta osin siinä itsessään. Kirkossa
tiedetään, että sen tarjoama sanoma on oikeasti hyvä.
Ongelma on se, että sanomaa ei osata tarjota niin, että se
menisi perille. Usein varsinainen viesti peittyy epäolen-
naisiin asioihin, vaikeasti omaksuttaviin oppilauseisiin
tai omatekoisiin moraalisääntöihin. Ei ihme että järki-
ihminen kavahtaa. Ei osata houkutella väkeä pohtimaan,
mikä on kirkon sanomassa ja uskossa on olennaista.

Kirkko ei ole ainoa, jolla on syytä huoleen. Jokaisen
ihmisen pitäisi olla huolissaan, jos kirkon aito sanoma
peittyy tai ei kiinnosta. Kirkko on omalta osaltaan kes-
keinen lähimmäisenrakkauden ja yhteisen vastuun julis-
taja. Jos sen sanoma lakkaa kiinnostamasta, vetovoima
hiipuu ja ääni häipyy kuulumattomiin, on menetetty ai-
ka paljon hyvän elämän mahdollisuuksista. Kaikki kei-
not ihmisystävällisen ja toiset huomioon ottavan kau-
pungin rakentamiseen olisi käytettävä. Seurakunta
koostuu jäsenistään. Älkää siis hyvät ihmiset lähtekö,
vaan jääkää yhteisvoimin kirkkoa korjaamaan.

Hannu Vapaavuori
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Huopalahden seurakunnan tapahtumat
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www.helsinginseurakunnat.net/huopalahti

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
12.3. Hannu Vapaavuori, Miira Muroma-Nikunen ja Ruu-
su Tervaskanto; 19.3. Rippikoulun kutsumessu, Kaisa Iso-
Herttua, Miira Muroma-Nikunen, Olli Mönttinen ja Lähde
kuoro Mikko Seppäsen johdolla; 26.3. Haapsalupäivä,
saarna Tiit Salumäe, Hannu Vapaavuori, Olli Mönttinen ja
Rosalié-kuoro Raili Sarenius-Hällströmin johdolla. Vierai-
ta ystävyysseurakunta Haapsalusta.

PYHÄILLAN MESSU su 2.4. klo 18 Hannu Vapaavuori.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30
8.3. Miira Muroma-Nikunen; 15.3. Hannu Vapaavuori;
22.3. Kaisa Iso-Herttua; 29.3. Miira Muroma-Nikunen.

PIIRIT JA KUOROT
Merimieskirkkopiiri ma 13.3. ja 27.3. klo 13.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 Py-
säkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 7–8.
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 torstaisin klo 10–11.30.
Lasten kirkkohetket ke 8.3. klo 10, aiheena salaisuus ja
ke 5.4. klo 10 aiheena pääsiäinen, Miira Muroma-Niku-
nen, Marja-Liisa Selin ja Olli Mönttinen.

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

MUITA TILAISUUKSIA
Hiljaisuuden tunti ke 8.3. klo 18–19.30. Tule kirkolle hil-
jentymään ja levähtämään hetkeksi. Illan päätteeksi voit
osallistua ehtoollisen viettoon klo 19.30–20. Kohdataan
hiljaisuuden tilassa!
Arkinen rukous – lauluja ja runoja su 12.3. klo 15, Han-
nu Huhtala ja Pia Perkio.
Syntymäpäiväjuhla la 18.3. klo 15 kaikille 70, 75, 80, 85,
90 ja 90+ tämän vuoden alkupuoliskolla täyttäneille. Ilm.
virastoon, p. 23403500.
Miesten keskustelupiiri ke 29.3. klo 18 kirkon kivijalassa,
Hannu Vapaavuori.

KIRKKO SOIKOON – MUSIIKKITILAISUUDET
Psalloo-kuoro su 19.3. klo 16, joht. Raimo Pores. Suoma-
laista, venäläistä ja kreikkalaista ortodoksista kuoromusiik-
kia. Vapaa pääsy. Ohjelma 8 euroa.
Päiväkonsertti ke 22.3. klo 13, Heini Mielonen, sello ja
Johanna Broman, piano. Vapaa pääsy.
Musiikki-ilta ke 22.3. klo 18, ammattikorkeakoulu Sta-
dian varhaismusiikkikasvattajat esiintyvät. Vapaa pääsy.
Matinea su 26.3. klo 16, Sibelius-Akatemian opiskelijat
esiintyvät. Vapaa pääsy. Ohjelma 5/3 euroa.

PAPPILANTIEN PYSÄKKI
Haagan pappilantie 2. Avoinna ti–to klo 12–14.30, p.
2411756. Kahvi 1 e; torstaisin lounas 5 e. Rukoushiljenty-
mispiiri perjantaisin klo 12.
Ke 8.3. klo 12 Kansainvälinen naistenpäivä, kahvikutsut; to
9.3. klo 12 lounas; ti 14.3. klo 12 Näkökulmia maahan-
muuttajatyöhön, Virpi Mentu; ke 15.3. klo 12 Eero Takalan
taidenäyttelyn ajavaiset. Näyttely on esillä maaliskuun
ajan. To 16.3. klo 10 Lähtö retkelle Lahden kaupunginteat-
teriin; ti 21.3. klo 12 Seurakunnasta Kaisa Iso-Herttua; ke
22.3. klo 12 Matkakuvia, Irma Ahtinen; to 23.3. klo 12
Lounas; ti 28.3. klo 12 Pappilantien Pysäkki ry:n vuosiko-
kous; ke 29.3. klo 12 Presidentit 5–6; to 30.3. klo 12 Lou-
nas.

Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, p. 23403500
avoinna ma–pe klo 10–14, ke myös 16–18. Pappien
päivystys ma– pe klo 10–14.
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt pe 9–10, p.
23403528 ja Satu Luode ma 14–15, p. 23403527.

Vieraita Virosta

Papin Pakina

Suunnilleen kerran kuussa
kokoontuu Huopalahden
kirkon Kivijalassa joukko
miehiä. Joukko ei suinkaan
ole joka kerran sama, vaih-
tuvuus on suurta, miehet
ovat liikkuvaista joukkoa.
Työ- ja muut asiat vievät
osallistujia ajoittain eri
puolille maailmaa, mutta
Kivijalkaan tullaan kun

menoissa on sopiva aukko.
Kokoontumisen tarkoi-

tuksena on keskustelu, jut-
telu luottamuksen hengessä
asioista, jotka kiinnostavat.
Toisinaan, itse asiassa aika
usein, aiheet sivuavat ta-
valla tai toisella uskoa ja
elämänkatsomusta, mutta
keskustelu liikkuu vapaasti
siellä, minne ajatukset ja

puheenvuorot vievät. Yh-
teinen kokemus tuntuu ole-
van, että on mukava jutella
asioista, joista ei juuri
muuten arkisissa yhteyk-
sissä tule puhuneeksi.

Kokoontumisia jatke-
taan niin kauan kuin kiin-
nostusta riittää, seuraavan
kerran keskiviikkona 29.3.
klo 18. Yleensä joku pitää

alussa lyhyen alustuksen ja
sitten keskustellaan joko
siitä tai jostain muusta.
Toistaiseksi juttua on riittä-
nyt. Joukkoon ovat kaikki
miehet tervetulleita, tois-
taiseksi ei naisväkeä ole
asian luonteesta johtuen
kutsuttu. Lisää kertoo mie-
lellään kirkkoherra Hannu
Vapaavuori, 040-7005407.

Miesten jutut

Tiit Salumäe

Haapsalun linna


