
Huopalahden kirkossa musi-
soidaan kesänkin jälkeen.
Syyskauden aloittavat su
17.9. klo 15.00 Laura Ka-
jander-Fiestas, alttoviulu ja
Risto Lauriala, piano. Dimit-
ry Shostakovichin syntymäs-
tä tulee kuluneeksi 25.9.
2006 tasan 100 vuotta. Näis-
sä merkeissä taiteilijat soitta-
vat alttoviulusonaatin, joka
oli hänen viimeinen sävel-
lyksensä. Mus.maisteri Lau-
ra Kajander-Fiestas on esiin-
tynyt ja levyttänyt lukuisissa
kamariyhtyeissä Suomessa
sekä useimmissa Keski-Eu-
roopan maissa. Hän on soit-
tanut mm. Salzburgin Bach-
orkesterissa, Kuudennen
Kerroksen Orkesterissa ja

Helsingin barokkiorkesteris-
sa sekä tehnyt sijaisuuksia
Tapiola Sinfoniettassa. Pia-
notaiteilija Risto Lauriala
voitti ensimmäisen palkin-
non kansallisissa Maj Lind-
pianokilpailuissa v. 1970 ja
jatkoi opintojaan ulkomailla
mm. Lontoossa ja Wienissä.
Ensikonsertti oli Helsingissä
v. 1973. Hän on tehnyt useita
levytyksiä suomalaiselle Al-
ba-levymerkille ja kansain-
väliselle Naxos-merkille.
Useat levytykset ovat saa-
neet erinomaisia arviointeja
kotimaisissa ja ulkomaisissa
musiikkijulkaisuissa.

Lokakuun viimeisenä sun-
nuntaina 29.10. klo 15.00
esiintyy pianisti Eva De-

simpelaere ja marraskuussa
26.11. klo 15.00 laulaa
mezzosopraano Tiina-
Maija Hirvilammi. Hän sai
2. palkinnon Timo Mustakal-
lio-laulukilpailuissa. Häntä
säestää urkuri-pianisti Ruusu
Tervaskanto.

Lisäksi lokakuussa sun-
nuntain päiväsoitossa 15.10.
klo 12.00 soittaa kitaraa
Agnieszka Terho ja torstai-
na 26.10. klo 18.00 tapaam-
me jälleen gospelmuusikko
Jimmie Lawsonin yhtyei-
neen – elävää gospelia soul-
musiikin juurilta, tulossa
myös yllätysvieraita.

Kaikkiin edellä mainittui-
hin tilaisuuksiin on vapaa
pääsy. Jos pelkkä kuuntelu ei

riitä, voi tulla mukaan myös
laulamaan kuoroihin. Tiistai-
sin klo 18.00 kirkolla ko-
koontuu Lähde-kuoro johta-
jinaan Mikko ja Hanna Sep-
pänen. Rosalié laulaa keski-
viikkoisin Raili Sarenius-
Hällströmmin johdolla klo
10.30 ja samana iltana klo
18.00 harjoittelee Lauluryh-
mä, jota johtaa kanttori Olli
Mönttinen. Lähempiä tiedus-
teluja kuoroista ja musiikki-
toiminnasta voi kysellä pu-
helinnumerosta (09)
23403524.

Tervetuloa kokemaan elä-
myksiä ja yhteyttä musiikin
välityksellä tunnelmalliseen
Huopalahden kirkkoon!

Olli-kanttori

Olen muistaakseni ennenkin
tällä palstalla kirjoittanut
onnesta. Siihen on kuiten-

kin hyvä palata silloin tällöin tai
useamminkin, koska onnea tässä
varmaan itse kukin omalla taval-
laan etsii ikään koulutukseen, su-
kupuoleen tai uskontokuntaan kat-

somatta.
Onnen olemusta on pohdittu aina. On kyselty, mitä on-

ni on, ja vastauksiakin on saatu monenlaisia. Kristillisessä
kielenkäytössä onnen huippu on iankaikkinen autuus. Sil-
lä tarkoitetaan ikuista elämää taivaassa, missä ei ole mi-
tään kielteisiä asioita. Siellä on kaikki hyvää ja kaunista.
Joskus taivasten valtakunnassa olemista on kuvattu käys-
kentelemiseksi valkeissa vaatteissa harppua soittaen. Yksi
ja toinen tuttavapiiriini kuuluva on kuitenkin arvellut, ettei
hän ehkä juuri sitä pitäisi autuuden huippuna.

Monen mielessä onnea olisi se, että rahaa ja omaisuutta
olisi yllin kyllin, mielellään aika paljon yli tarpeen. Par-
haimmillaan tämä ajatus johtaa yritteliäisyyteen, ahkeruu-
teen ja ponnistuksiin opiskeluissa ja työelämässä. Aineel-
lisen hyvän tavoittelu onnen lähteenä ilmenee myös mo-
nien kohdalla innokkaana lottoamisena tai muiden rahape-
lien pelaamisena. Pahimmillaan aineellisen hyvän tuo-
maan onneen luottaminen vie rikkomaan lakeja ja yhteisen

elämän pelisääntöjä.
Eräänä alkukesän iltana puhuttiin televisiossa onnesta.

Rahamaailman ja aineellisenkin onnen asiantuntijan Kalle
Isokallion mietteet jäivät mieleeni. Sikäli kuin ymmärsin,
hänen mielestään itse kunkin käsitys omasta itsestä ja suh-
teestaan toisiin ihmisiin on aineellista yltäkylläisyyttä pal-
jon tärkeämpi. Onni häviää sillä hetkellä, kun alat verrata
itseäsi toisiin ihmisiin ja mieleesi livahtaa ajatus siitä, että
naapuri taitaa olla sinua rikkaampi, fiksumpi, kauniimpi,
nuorempi ja niin edelleen. Niin kauan kuin kilpailet vain
itsesi kanssa, onni on mahdollinen.

Onnellinen on se, joka voi kokea onnistumista työssään
tai harrastuksissaan. Onnellinen on se, joka voi kokea ole-
vansa hyväksytty ja rakastettu. Onnellinen on se, jonka ei
vastoin omaa tahtoaan tarvitse olla yksin. Onni ovat toiset
ihmiset, lähimmäiset.

Eivät aina ole, sanoo joku, ja on aivan oikeassa. Itse em-
me voi päättää, että muut tekevät meidät onnelliseksi. Ei se
menekään niin päin. Onni löytyy siitä, että etsit onnea toi-
selle, lähimmäisellesi, lähellä tai kaukana. Onnea on huo-
mata toinen ihminen, rohkaista ja tukea toista, antaa hyvää
palautetta. Onnea on olla ystävällinen toisille, osoittaa rak-
kautta ja huolenpitoa, välittää. Anna onnea niin saat sitä it-
sellesikin. Siinäpä haastetta.

Hannu Vapaavuori
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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
3.9. Viron rippikoululeirin konfirmaatiomessu, Jukka Palo-
la, Joona Mikkola, Olli Mönttinen, Kaisu Selin ja isosia;
10.9. Juhlamessussa Miira Muroma-Nikunen asetetaan
kappalaisen virkaan, Martti Pitkänen, Miira Muroma-Ni-
kunen, Hannu Vapaavuori, Jukka Palola, Joona Mikkola ja
Olli Mönttinen. Uusien työntekijöiden virkaan siunaami-
nen; 17.9. Hannu Vapaavuori, Jukka Palola ja Olli Möntti-
nen; 24.9. Jukka Palola, Miira Muroma-Nikunen ja Ruusu
Tervaskanto.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30
30.8. Miira Muroma-Nikunen; 6.9. Hannu Vapaavuori;
13.9. Joona Mikkola; 20.9. Miira Muroma-Nikunen; 27.9.
Jukka Palola.

PYHÄILLAN MESSU su 3.9. klo 18, Miira Muroma-Ni-
kunen, Olli Mönttinen ja lauluryhmä. Laulamme Taizé-lau-
luja. Iltatee.

PIIRIT JA KUOROT
Merimieskirkkopiiri ma 11.9. ja 25.9. klo 13.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 Py-
säkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13, alk. 12.9.
Nuorten aikuisten Lähde-kuoro tiistaisin klo 18. Uusia
laulajia otetaan ti 5.9. ja ti 12.9. klo 18. Tied. Mikko Sep-
pänen, p. 050-5835965.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja ohjel-
maa, alk. 13.9.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili Sare-
nius-Hällström, alk. 13.9.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen,
alk. 13.9.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2, alk.
17.9.
Perhekerho torstaisin klo 10–11.30.
Lasten kirkkohetki ke 20.9. klo 10, aiheena Luominen,
Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli Möntti-
nen.

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

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Jumalanpalvelusilta ke 6.9. klo 18, Hannu Vapaavuori.
Psalmi-ilta ke 13.9. klo 18. Jukka Palola esittelee psalmien
45 ja 46 taustoja ja suomentamiseen liittyviä kysymyksiä.
Yhdessä pohditaan psalmien merkitystä nykyaikana. Osal-
listujilla on myös mahdollisuus perehtyä Martti Lutherin
tulkintaan psalmeista. Seuraava psalmi-ilta ke 27.9. klo 18.
Kiitospäivän kasvislounas su 17.9. messun jälkeen n. klo
11.15 seurakuntasalissa. Tarjolla erilaisia kasvisruokia, li-
hapullia ym. Aikuiset 7 euroa ja lapset 2 euroa. Lounaan
tuotto lähetystyön hyväksi.
Konsertti su 17.9. klo 15, Risto Lauriala, piano; Laura Ka-
jander-Fiestas, alttoviulu.
Hiljaisuuden ilta ke 20.9. klo 18, Miira Muroma-Nikunen.
Illan päätteeksi voi osallistua ehtoollisen viettoon klo
19.30.
MUUTA
Muista seurakuntavaalit! Kysy kirkkoherranvirastosta p.
09-23403500.

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 An-
nikka Poussu p. 23403527.

Huopalahden seurakunnan diakoniatyöntekijät:
diakoni Raisa Kindstedt p. 050-3671225, 09-
23403528 seniorityö, vammaistyö, vapaaehtoistyö.
diakoni, traumapsykoterapeutti Annikka Poussu-
Pyykkönen, p. 050-3671224, 09-23403527 työikäis-
ten ja perheiden diakoniatyö, mielenterveystyö.
Soita ja sovi aika tapaamiseen halutessasi puhua
mieltäsi askarruttavista asioista.

Huopalahdessa soi!

Päiväkerhossa (4–6v.) ja minikerhossa (3–4v.) vie-
lä muutamia paikkoja vapaana.
Tied. Marja-Liisa Selin, p. 09-23403525.

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 6/2006
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Hannu Vapaavuori, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

Tule ulkoilemaan yhdessä Helander-kodin asukkaiden kanssa.
Kokoontuminen ala-aulassa keskiviikkoisin klo 10, os. Mäkipellontie 22.

Tied. Raisa Kindstedt, p. 09-23403528.

Kolme viisasta miestä?
Seurakuntamme työnteki-
jäjoukko on viime kuukau-
sien aikana uudistunut huo-
mattavasti. Välillä näytti jo
siltä, että miehet loppuvat
kokonaan ja seurakuntatyö
jää lähes kokonaan naisten
harteille. Vapulta alkanut
uudistuminen muutti tätä
kuvaa kuitenkin jonkin
verran. Kuvissa on kolme
miestä, ovatko he myyttien
ja kertomusten kolme vii-
sasta vai keitä he ovat, sen
aika näyttää. Tässä vai-
heessa heille esitettiin seu-
raavat kysymykset: Kuka
olet? Mistä tulet? Mitä
teet? ja Mikä on toiminta-
ajatuksesi eli mottosi? Ja
tässä lyhyet vastaukset:

Olen Kari Vapaakallio ja
tulen Huopalahteen Nurmijär-
veltä, jossa tein seurakunnal-
lista nuorisotyötä parikym-
mentä vuotta. Nyt teen samaa
työtä Huopalahden perinteik-
käässä seurakunnassa kahden
ihmisen tiimissä. Toiminta-
ajatukseni kahden viikon jäl-
keen on: hyttystäkin tapute-
taan selkään vasta kun se on
ryhtynyt työhön.

Olen Jukka Palola, asun
Niemenmäessä, tulen Haka-
vuoren seurakunnasta, jossa
olin töissä reilut 9 vuotta.
Teen kaikkia papin töitä, vas-
tuualueina diakonia, lähetys,
psalmi-illat ja ystävyysseura-
kuntatyö. Toiminta-ajatukseni
on Jumalan palveleminen ih-
misten parhaaksi ja ihmisten
palveleminen Jumalan kun-
niaksi.

Olen Joona Mikkola, Huo-
palahden uusi rippikoulu- ja
nuorisopappi. Tulen Kotkasta,
meren ja musiikin kaupungis-
ta, jossa olen asunut suurim-
man osan elämästäni. Juureni
ovat Intiassa, josta olen tullut
7 kuukauden ikäisenä. Tästä
syystä tumman ulkokuoren al-
la sykkii suomalainen sydän.
Olen kasvanut seurakunnan
yhteydessä, jonka vuoksi seu-
rakunnan työ on minulle tär-
keää. Minä ajattelen, että kir-
kon työntekijän tärkein tehtä-
vä on tuoda sovituksen sano-
ma sinne, missä ihmisten viha
on tuhonnut elämän mahdolli-
suuden. ”Kirkko on täällä, jot-
ta elämä ennen kuolemaa olisi
mahdollista.”


