
Vapaaehtoiset ovat seura-
kunnan voimavara ja aarre,
kuten Huopalahden diakoni
Raisa Kindstedt asian ilmai-
see. Tapasin muutamia heis-
tä vapaaehtoisten virkistys-
päivänä Siuntion kylpylässä.
Tunnelma oli rento ja hyvän-
tuulinen, kun kävimme yh-
dessä ulkoilemassa, uimassa
ja nauttimassa hyvästä ruoas-
ta. Iloinen joukko koostui eri
ikäisistä ja eri elämäntilan-
teissa olevista naisista ja mie-
histä.

Teologian opiskelija Hen-
rik Koponen on osallistunut
jumalanpalvelusiltoihin,
joissa koulutetaan avustajia
seurakunnan jumalanpalve-
luksiin. Tehtävän kiinnosta-
vuutta lisää se, että hän on
valmistumassa papiksi. Hen-
rik harrastaa musiikkia ja hä-
nen toiveenaan onkin käyttää
musiikillista osaamistaan va-
paaehtoistyössä.

Anne Kurttila on toiminut
jumalanpalvelusavustajana
jo vuosien ajan. Hän pitää
vapaaehtoistyötä antoisana ja
myönteisenä kokemuksena.
Anne kertoo Jeesuksen esi-

merkin kannustavan häntä
palvelemisen paikalla.

Irma Ahtinen on ollut ak-
tiivinen vapaaehtoinen seu-
rakunnassa erityisesti jääty-
ään eläkkeelle. Hän käy ta-
paamassa yksinäisiä vanhuk-
sia sekä organisoi leipojia
seurakunnan myyjäisiin ja
leipoo niihin itsekin. Hän ko-
rostaa yhdessä tekemisen
mielekkyyttä, asiat hoituvat
yhdessä tehden paitsi no-
peammin, myös hauskem-
min. Vapaaehtoistyö merkit-

see hänelle ennen kaikkea
seurakuntayhteyttä.

Antti Hämäläisen tapaa
kirkolta usein. Hän on vapaa-
ehtoistyön monitoimimies,
joka auttaa mielellään tapah-
tumien yhteydessä käytän-
nön järjestelyissä. Asia kuin
asia hoituu, kun Antti on pai-
kalla. Antille tärkeää vapaa-
ehtoistyössä on sen sosiaali-
nen puoli ja hänet tapaa usein
iloisesti ihmisten kanssa ju-
tustelemassa.

Vapaaehtoistyö on tärkeää

sekä seurakunnalle että teki-
jälle itselleen. Kuka tahansa
kelpaa vapaaehtoiseksi ja jo-
kaiselle löytyy varmasti so-
piva tehtävä. Vapaaehtoistyö
seurakunnan parissa tarjoaa
mielekästä tekemistä hyvän
asian puolesta ja mukavaa
seuraa. Tukea työhön saa
seurakunnan työntekijöiltä ja
kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä esimerkiksi seura-
kunnan diakoniatyöntekijöi-
hin.

Satu Luode

”Mitä sinun rauhaasi kuuluu?”
Olet saattanut joskus kuulla tällai-
sen kysymyksen. Monissa kielis-
sähän se on yleisin tapa kysyä toi-
sen vointia. Sana ”rauha” kuvaa
ihmisen elämässä tilannetta, jossa
ei ole hätää, vaan voi olla turvassa

ja levossa. Silloin kun on ”rauhan aika”, elämän perus-
asiat pysyvät samoina ja elämä on turvallisen ennustetta-
vaa.

Nykyaikana itse kunkin rauhaa saattaa uhata muutos,
elämän olosuhteiden ja perusasioiden muuttuminen taval-
la tai toisella. Sana ”muutos” saattaa tuntua jo aika kulu-
neelta sanalta, niin paljon olemme viime vuosina kuulleet
jatkuvasta muutoksesta ja muutoksen välttämättömyy-
destä. Muutosta on toki monenlaista, on tavoiteltua ja toi-
vottua muutosta, on väistämätöntä muutosta, on yllättä-
vää muutosta. Ja harvoin muutokset ovat joko kokonaan
myönteisiä tai täysin kielteisiä. Elämäntilanteiden muu-
toksiin liittyy usein vanhojen siteiden katkeamista tai ai-
nakin löyhentymistä ja toisaalta uusien siteiden syntymis-
tä.

Silloin kun omassa elämässä tapahtuu jokin isompi
muutos, moni meistä toivonee sen tapahtuvan rauhallises-
ti ja ennakoidusti, niin että turvallisuudentunne säilyy ko-
ko ajan ja muutos on hallittavissa. Joku saattaa puolestaan
toivoakin muutosta, joka kerralla muuttaa koko elämän.
Olen saanut tänä keväänä kokea työpaikanvaihdokseen
liittyvän haikeuden ja toisaalta uusien mahdollisuuksien
avautumisen ja uusiin ihmisiin tutustumisen. Omalla koh-
dallani tämä muutos on ollut hyvin hallittu ja rauhallinen,

oikeastaan asteittain liukuma seurakunnasta toiseen, Ha-
kavuoresta Huopalahteen, ja sitä myötä työmatkan lyhe-
neminen kolmesta kilometristä puoleentoista. Joka ta-
pauksessa työpaikan vaihtuminen Pohjois-Haagasta Ete-
lä-Haagaan sai minut miettimään ja käymään läpi niitä
tunteita, joita jokainen meistä erilaisissa elämän perus-
asioiden muutoksissa varmastikin käy läpi. Kaiken kaik-
kiaan menneen kevään muutos on tuntunut hyvältä, vaik-
ka lukuisia ihmissuhteita olenkin jäänyt kaipaamaan. Ter-
veisiä vaan kaikille teille hakavuorelaisille, jotka satutte
lukemaan tätä eteläisen naapuriseurakuntanne sivua.

Muutos kuuluu olennaisesti myös kristinuskon sano-
maan. Jostakin syystä kuluneena keväänä on mielessäni
usein pyörinyt erään tammikuisen saarnatekstini sisältä-
mä Jeesuksen kutsu oman aikansa ihmisille: ”Aika on
täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää
ja uskokaa hyvä sanoma!” (Mark. 1:15) Evankeliumeista
voimme lukea kertomuksia ihmisistä, jotka ottivat tämän
kutsun vastaan ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Käänty-
minen ja hyvän sanoman uskominen näytti merkitsevän
varsin suurta, jopa jyrkkää muutosta heidän elämässään.
Tuskinpa he itse olivat tuota muutosta ennakoineet. Se ei
ollut vähittäinen liukuma uudenlaiseen elämätapaan,
vaan koko elämä muuttui kerralla. Inhimillisesti ajatellen
tuollainen muutos saa ihmisen kokemaan turvattomuutta
ja rauhattomuutta. Silti rohkenen uskoa, että Vapahtajaa
seuraamaan lähteneet ihmiset kokivat olevansa – ja myös
olivat – paremmassa turvassa kuin kukaan muu ja omisti-
vat todellisen rauhan sydämellään.

Jukka Palola
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HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.net/huopalahti

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
11.6. Joona Mikkola (tulosaarna), Hannu Vapaa-
vuori, Olli Mönttinen ja Heikki Sivonen, huilu; 18.6.
Miira Muroma- Nikunen ja Olli Mönttinen; 24.6. Ju-
hannuspäivän jumalanpalvelus, Miira Muroma-Niku-
nen ja Ruusu Tervaskanto; 25.6. Joona Mikkola ja
Ruusu Tervaskanto; 2.7. Joona Mikkola ja Ruusu
Tervaskanto; 9.7. Miira Muroma-Nikunen ja Ruusu
Tervaskanto; 16.7. Hannu Vapaavuori ja Ruusu Ter-
vaskanto; 23.7. Joona Mikkola ja Ruusu Tervaskanto;
30.7. Jukka Palola ja Ruusu Tervaskanto; 6.8. Joona
Mikkola ja Olli Mönttinen; 13.8. Hannu Vapaavuori
ja Olli Mönttinen; 20.8. Lohirannan rippikoululeirin
konfirmaatiomessu, Joona Mikkola, Jukka Palola,
Kaisu Selin ja Olli Mönttinen.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30
7.6. Jukka Palola; 14. ja 21.6. Miira Muroma-Niku-
nen; 28.6. Joona Mikkola; 5.7. Miira Muroma-Niku-
nen; 12.7. Hannu Vapaavuori; 19.7. Joona Mikkola;
26.7.ja 2.8. Jukka Palola; 9. ja 16.8. Hannu Vapaa-
vuori.

MUSIIKKIA JA MUUTA
Kesäkahvila kirkon kuistilla tiistaisin klo 12–14.
Perheitten kesäkerho kirkon pihalla torstaisin klo
10–11.30. Keinut, liukumäki, hiekkaleikit. Mehu- ja
kahvitarjoilu. Kesäkerhoa ei ole huonolla säällä.
Päivämusiikkia su 18.6. klo 13, Maria Hozjajenok,
piano ja Maria Luhtanen, käyrätorvi. Vapaa pääsy,
ohjelma 3 euroa.
Virsilauluhetket – yhteislaulutilaisuudet: ti 27.6. ja
ti 18.7. klo 13, Ruusu Tervaskanto; ti 22.8. klo 13 Ol-
li Mönttinen. Vapaa pääsy.
Kesäillan musiikkia keskiviikkoisin klo 18.30:
14.6. Laura Pyrrö, laulu ja Tiina Laitila, piano; 28.6.
Johanna Vänttinen, huilu ja Jenni Henrichsson, pia-
no; 12.7. John Emanuelsson, viulu ja Lotta Ema-
nuelsson, piano; 26.7. Heidi Luosujärvi, harmonikka
ja Anna Vaahtoranta, piano; 9.8. Anette Pyykkö, alt-
toviulu; 16.8. Marja Alanen, kantele; 23.8. Simo
Bäckman, laulu ja Mikko Helenius, piano. Tilaisuuk-
siin vapaa pääsy, ohjelma 4 euroa.
Retki Enäseppään 24.7. Enäsepän leirikeskus sijait-
see Vihdissä luonnonkauniilla paikalla Enäjärven
rannalla. Perillä on mahdollisuus saunoa, uida, kalas-
taa, ulkoilla ja pelata pelejä. Hinta: aikuiset 20 euroa,
5–18 v. lapset 10 euroa ja alle 4 v. ilmaiseksi. Hintaan
sisältyy lounas, kahvi ja makkarat nuotiolla. (Hinnan
alennuksesta voi neuvotella diakoniatyöntekijän
kanssa). Retkellä ovat mukana Raisa Kindstedt, Maa-
rit Nuorkivi ja Jukka Palola. Lähtö klo 10 Huopalah-
den kirkolta, paluu klo 18. Ilm. 10.7. mennessä viras-
toon p. 2340 3500.

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 p. 23403528 ja
Satu Luode (30.6. saakka), Annikka Poussu (1.7. al-
kaen) p. 23403527.

Vapaaehtoiset seurakunnan voimavarana

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 5/2006
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Jukka Palola, Satu Luode, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

Vapunpäivänä päättyi vuoden 2006 Yhteisvastuukeräys. Ke-
räyksen teemana oli tänä vuonna Ihmisarvoinen vanhuus. Ke-
räyksen tuotolla autetaan yksinäisiä ja turvattomissa oloissa
eläviä vanhuksia Suomessa, Angolassa, Sambiassa ja Ugan-
dassa. 20 % keräystuotosta käytetään kotimaiseen vanhus-
hankkeeseen, jonka avulla kehitetään vanhusten hyväksi teh-
tävää kotikäyntityötä sekä vahvistetaan vanhusten tukena toi-
mivia verkostoja. 20 % ohjataan hiippakuntien ja seurakun-
tien tekemään avustustyöhön. 60 % käytetään kehitysyhteis-
työhön ja katastrofiapuun. Näillä varoilla autetaan Angolassa,
Sambiassa ja Ugandassa yksinäisiä, ilman perheen tukea elä-
viä vanhuksia.

Vaikka tämän vuoden keräys onkin jo päättynyt, keräysti-
leille ja keräyspuhelimella voi tehdä lahjoituksen jo ensi vuo-
den keräystä varten.

Kiitos kaikille keräykseen tavalla tai toisella osallistuneille!

Yhteisvastuukeräyksen
tuotto Huopalahden

seurakunnassa 7867 e

Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon seurakunnis-
sa toimitetaan seurakunta-
vaalit marraskuussa 2006.
Ennakkoäänestys on kirk-
koherranvirastossa maa-
nantaista perjantaihin
30.10.–3.11. klo 9–18,
varsinaiset vaalipäivät
ovat sunnuntai 12.11. ja
maanantai 13.11. Huopa-

lahden seurakunnassa va-
litaan 12 seurakuntaneu-
voston jäsentä sekä 2 seu-
rakunnan edustajaa Hel-
singin seurakuntayhtymän
yhteiseen kirkkovaltuus-
toon. Äänestää saa Suo-
men evankelis-luterilaisen
kirkon jäsen, joka on 15.8.
mennessä merkitty vaali-
seurakunnan läsnä olevak-

si jäseneksi ja joka täyttää
18 vuotta viimeistään
12.11. Ehdokkaan tulee
täyttää 18 vuotta viimeis-
tään 12.11. ja olla vaali-
seurakunnan tai jonkin toi-
sen evankelis-luterilaisen
seurakunnan jäsen vii-
meistään 15.8. ja vaali-
seurakunnan konfirmoitu
jäsen viimeistään 15.9.

Valitsijayhdistyksen voi
perustaa vähintään 10 ää-
nioikeutettua seurakunnan
jäsentä. Kirkkoherranvi-
rastosta saa tarvittavat oh-
jeet ja asiakirjat, jotka tu-
lee toimittaa kirkkoherran-
virastoon viimeistään
15.9. klo 16. Lisätietoa
vaaleista osoitteessa
http://evl.fi/vaalit

Seurakuntavaalit 2006 lähenevät


