
Seurakunnan lapsi- ja perhe-
työssä pyrimme tukemaan
lapsen kasvua ja olemaan
perheiden ja hoitajien tukena
kasvatustyössä. Haluamme
korostaa lapsuuden merki-
tystä, luoda turvaa ja toivoa,
johon Jeesus meitä opasti:
Sallikaa lasten tulla....

Perhekerho kokoontuu
torstaisin klo 10–11.30 Huo-
palahden kirkon seurakun-
tasalissa. Kerho on tarkoitet-
tu pienille lapsille, heidän
vanhemmilleen ja hoitajil-
leen. Ohjelmassa on teemoja,
yhdessäoloa, pientä tarjoilua
ja leikkimistä sekä yhteinen
hetki kirkossa. Kevään ohjel-
maan kuuluu myös perhelei-
ri. Kerhossa ovat mukana
pastori Miira Muroma-Niku-
nen, lapsityönohjaaja Marja-
Liisa Selin ja lastenohjaaja
Kristina Wallström.

Perhekerhossa käy joka
viikko kymmeniä aikuisia ja
lapsia. Kyselimme kävijöiltä
kokemuksia kerhosta:

Mikael, pienen Miko po-
jan isä kertoo, että perheker-
hossa on mukava olla. Tär-
keintä on se, että lapsi viih-
tyy, sillä samalla viihtyy itse-
kin. Perhekerho tuo vaihte-
lua omaan arkeen. Kerhossa
on rento ja kiireetön ilmapii-
ri. On rauhoittavaa, kun saa
olla oma itsensä ilman roolia.

Kerhon ohjelmatuokioissa
”kodin ensiapu antoi hyviä
vinkkejä, jumppa virkisti ja
Haagan Marttojen puurotar-
joilu oli hieno juttu.

Heljä ja Merja käyvät
kerhossa tyttäriensä Erinin
ja Maisan kanssa. Heljä
kuuli kerhosta neuvolassa ja
Merja kastepapilta. Tärkeitä
asioita heille kerhossa ovat
toiset vanhemmat ja se, että
lapset saavat leikkiä muiden
lasten kanssa. Yhteinen toi-
vomus oli, että kerho voisi
olla kolme kertaa viikossa.
”Haagassa on niin vähän
paikkoja, joihin voi mennä
pienten lasten kanssa!”

Laura käy kerhossa yh-
dessä hoitolapsensa Maisan

kanssa sillä aikaa, kun toiset
hoitolapset ovat eskarissa ja
päiväkerhossa. Lauran mie-
lestä kerhossa on mukavaa ja
siellä hoitoryhmän kuopus
Maisa oppii leikkimään
pienempien lasten kanssa.
Maisan mielestä kerhossa on
parasta leikkiminen ja erityi-
sen mukavaa palikoilla ra-
kentaminen. Maisa on tutus-
tunut kerhossa Annaan, josta
on saanut oman ystävän.

Anu on Eliaksen ja Iirik-
sen äiti. Hän huomasi tiedot
kerhosta Kirkko ja kaupunki
lehdestä. Ensimmäisellä ker-
hokäynnillään hän muistelee
arkailleensa ja jännittäneen-
sä. Tuttuja löytyi nopeasti ja
erityisesti Anu arvostaa ver-
taistukea ja sitä, että tapaa
muita samassa tilanteessa
eläviä aikuisia. ”Etsin mak-
sutonta ajanvietettä yhdessä
lasten kanssa!” Pinjan äidil-
lä Mervillä on samansuun-
taisia ajatuksia kuin Anulla.
Tärkeätä äideille ovat myös
muiden äitien antama tuki ja
kannustus lasten hoidossa ja
kasvatuksessa.

Perhekerho jatkuu tuttuun
tapaan kesällä torstaisin klo
10–11.30 kirkon pihassa.
Tule leikkimään, tapaamaan
muita ja juomaan kuppi kah-
via tai teetä.

Jos sää on sateinen, kerhoa
ei ole.
Haastattelut ja kuva perhe-
kerhosta 6.4.2006

Miira Muroma-Nikunen
ja Marja-Liisa Selin

Rukoiletko sinä? Minun elämäs-
säni rukous on aina seurannut mu-
kana. Jo aivan pienenä minulla oli
tapana iltaisin rukoilla. Päivän ai-

kana katselin ihmisiä ja illalla rukoilin heidän puolestaan –
vanhojen ihmisten, nuorten, lasten. Kerran kotonamme
kävi eräs tuttavaperhe. He olivat saaneet vauvan, jolle täy-
tyi tehdä päähän vaativa leikkaus. Ilta illan jälkeen rukoi-
lin tämän vauvan puolesta. Kului vuosi, toinenkin. Lopul-
ta äitini sanoi minulle, että nyt voimme varmasti jo lopet-
taa rukoilemisen. Eihän vauvakaan ole enää vauva ja var-
masti hän on jo parantunut. Silloin vedin lakanan pääni yli
ja supatin hiljaa lakanan alla. Äitini nosti lakanaa ja kysyi,
mitä oikein teen. Sanoin: ”Minä ainakin rukoilen, jos sinä
et enää jaksa”.

Olen iloinnut siitä, että myös työssäni saan sekä rukoil-
la että opettaa toisia rukoilemaan. Uskon, että kun ihminen
rukoilee – Jumala kuulee – ja ajallaan vastaa rukouksiim-

me. Rukous kantaa meitä elämässämme. Jo lapsena opittu
iltarukous seuraa aikuisen maailmaan.

Mitä ajattelet tästä hetkestä: ”Kiikkoon, kiikkoon”, sa-
novat pienet perhekerholaiset ja ottavat laulukirjan val-
miiksi käteensä. On liikuttavaa seurata, kun ovet avautu-
vat, pienet jalat kiiruhtavat keskikäytävää pitkin kohti alt-
taria. Kirkon lattialle alttarin eteen on rakennettu kankain
ja kynttilöin hartaushetkeä varten oma pieni alttari lasten
tasolle. Yhteinen hetki alkaa ”kirkonkelloilla” eli triange-
lin soitolla ja jatkuu pienellä ajatuksella sekä yhteisellä vir-
rellä. Ennen päätöskelloja rakennetaan käsillä rukoustalo:
talon seinät ja katto sekä tiivistetään tuo katto, niin että sor-
met menevät sormien lomaan. Ja sitten rukoilemme:

Sun suojassasi Jumala, mä olen aina turvassa.
Sä yöllä sekä päivällä, ole aina lähellä. Aamen.

Miira Muroma-Nikunen

Sun suojassasi Jumala
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Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.net/huopalahti

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
7.5. Jukka Palola, Hannu Vapaavuori ja Olli Möntti-
nen; 14.5. Kaisa Iso-Herttua, Jukka Palola ja Ruusu
Tervaskanto; messussa siunataan tulevan kesän rippi-
koululeirien isoset, 21.5. Miira Muroma-Nikunen,
Kaisa Iso-Herttua ja Olli Mönttinen; 25.5. Helators-
tain sanajumalanpalvelus, Kaisa Iso-Herttua, Olli
Mönttinen ja Vantaan Suzuki-soittajat; 28.5. Hannu
Vapaavuori, Jukka Palola ja Olli Mönttinen.

PYHÄILLAN MESSU su 7.5. klo 18, Miira Muro-
ma-Nikunen ja lauluryhmä Olli Mönttisen johdolla.
Iltatee.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30 (iltamessua
ei ole 24.5.)
3.5. saarna Joona Mikkola, liturgia Hannu Vapaa-
vuori; 10.5. Jukka Palola; 17.5. Miira Muroma-Niku-
nen; 31.5. Hannu Vapaavuori.

PIIRIT JA KUOROT
Merimieskirkkopiiri ma 8.5. klo 13, vieraana Olli-
Pekka Silfverhuth.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo
19 Pysäkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 7–8.
Rosaliè-kuoro keskiviikkoisin klo 10, joht. Raili Sa-
renius- Hällström.
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Lähde mu-
kaan ulkoilemaan vanhusten kanssa. Kokoonnumme
Helander-kodin ala-aulassa, os. Mäkipellontie 22.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja oh-
jelmaa.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönt-
tinen.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie
2.
Lasten kirkkohetki ke 17.5. klo 10. Miksi taivaan
linnut eivät murehdi? Miira Muroma-Nikunen, Mar-
ja-Liisa Selin ja Olli Mönttinen.
Perhekerho toukokuussa vain to 18.5. klo 10–11.30,
grillijuhlat pihalla. Kesäaikana perhekerho kokoon-
tuu kirkon pihalla torstaisin klo 10, alk 1.6. Huonolla
säällä kerhoa ei ole.

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

MUITA TILAISUUKSIA
Miesten keskustelupiiri ke 3.5. klo 18 kirkon kivija-
lassa, Hannu Vapaavuori.
Ympäristötalkoot Etelä-Haagassa ke 3.5. klo
17–19.30. Kokoontuminen Huopalahden kirkolla. Ja-
ossa roskapihtejä ja -säkkejä. Mehua ja kahvia tarjol-
la. Järj. Pro Haaga, Huopalahden Lions, Hgin kau-
punki ja Huopalahden seurakunta.
Iltamusiikkia ke 10.5. klo 18.30, Elina Salmi, piano.
Vapaa pääsy.
Hiljaisuuden tunti ke 17.5. klo 18–19.30. Tule kir-
kolle hiljentymään ja levähtämään hetkeksi. Illan
päätteeksi voit osallistua ehtoollisen viettoon klo
19.30–20. Kohdataan hiljaisuuden tilassa!
Konsertti su 21.5. klo 16, Pirkko Törnqvist-Paakka-
sen musiikkioppilaat esiintyvät.
Päivämusiikkia su 28.5. klo 13, musiikinopiskelijat
esiintyvät.
Kauneimmat kesävirret yhteislaulutilaisuus ke
31.5. klo 18.30, Olli Mönttinen.

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.

Perhekerho
lasten ja aikuisten kohtaamispaikka

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 4/2006
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Kaisa Iso-Herttua, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

Leipää ja sirkushuveja 
- nuorten aikuisten leiri 

26.–28.5.2006, Sammatissa Enäjärven rannalla. Tule yk-
sin tai yhdessä kaverin kanssa. Ohjelmassa mm. irtiottoa
arjesta, yhdessä olemista ja tekemistä, hiljaisuutta sekä
mahdollisuus pohtia elämää kristinuskon näkökulmasta.
Hinta 35e sis. kuljetus, majoitus ja ruoka. Bussi lähtee
Huopalahden kirkolta pe 26.5. klo 17.45. Paluu su 28.5.
noin klo 14.30. Ilmoittautuminen 12.5. mennessä Kaisa
Iso- Herttua 050-3671226 / kaisa.iso-herttua@evl.fi.
Leirin järjestävät Huopalahden, Kannelmäen, Meilahden
ja Pitäjänmäen seurakunnat.

Vanhemmuus tulee tuulikaapissa vastaan. Se ei odo-
ta vain juhlahetkiä. Tavallisen elämän pyörityksessä
luomme päivittäin nuoreen kosketuksen, joka voi
kantaa yli vaikeidenkin hetkien.

Miten puhua niin, että murrosikäinen kuuntelee
meitä, ja miten kuunnella häntä niin, että hänen on
helppo tulla puhumaan meille asioistaan?

Murrosikäinen odottaa aikuiseksi kasvamista. Mi-
tä aikuisuuden symboleja, tavoittelemisen arvoisia
asioita me hänelle annamme omassa aikuisuudes-
samme? Sukupolvien välinen kuilu voi olla suositel-
tavakin, eikä vain vaivoin siedettävä.

Tule jakamaan kokemuksiasi ja pohtimaan mur-
rosikäisen vanhempana olemista tiistaina 16.5. klo
18.30 Huopalahden kirkon yläsaliin. Aiheeseen läm-
mittelee lyhyellä alustuksella vuorovaikutuskoulut-
taja Liisa Näsi. Mukana Kaisa Iso- Herttua.

Murrosikä
– suhteet muuttuvat,
vanhemmuus säilyy


