
”Tämä on sinun elämäsi.
Sinä elät sen alusta lop-
puun saakka. Miten siitä
voisi iloineen ja ongelmi-
neen kerran sanoa: ”Hyvä,
että elin juuri tämän elä-
män”?

Huopalahden seurakun-
nassa käynnistyy aikuisrip-
pikoulu marraskuussa tiis-
taisin. Ensimmäinen ko-
koontumiskerta on
7.11.2006 klo 18–20 Huo-
palahden kirkolla. Aikuis-
rippikoulu on tarkoitettu
juuri sinulle, jos etsit vas-
tauksia kipeisiin elämänky-
symyksiin, pohdit kristin-
uskon merkitystä omassa
elämässäsi, haluaisit liittyä
kirkkoon ja vaikuttaa sen
toimintaan; sinulle, jota on
pyydetty kummin tehtä-
vään, tai kun edessä on
kirkkohäät, mutta rippi-

koulu on jäänyt käymättä.
Sana aikuisrippikoulu on

oikeastaan hieman har-
haanjohtava, sillä rippikou-
luopetus ei sanan varsinai-
sessa mielessä ole koulu-
opetusta. Aikuisrippikou-
lun tarkoituksena on py-
sähtyä yhdessä muiden ih-
misten kanssa pohtimaan
elämää, sen mieltä ja mer-
kitystä. Lähtökohtana on
aikuisen oma elämänkoke-

mus, jonka pohjalta etsi-
tään vastauksia kaikille yh-
teisiin elämänkysymyksiin:
Kuka minä olen, miten elää
yhdessä muiden ihmisten
kanssa, mikä on elämän
tarkoitus ja ihmisen tehtä-
vä, miksi maailmassa on
pahaa, miten Jumala vai-
kuttaa maailmassa?

Tulisitko sinä aikuisrip-
pikouluun? Huopalahden
aikuisrippikoulussa on

mahdollisuus pysähtyä ar-
jessa, kaiken kiireen kes-
kellä ihmiselämän olen-
naisten kysymysten äärel-
le. Aikuisen elämään kuu-
luu tieto siitä, mihin uskoo.
Kysymyksiä on kuitenkin
enemmän kuin vastauksia.
Juuri tämä tekee rippikou-
lusta mielekkään. Tervetu-
loa esittämään kysymyksiä
ja etsimään yhdessä vas-
tauksia.

Milloin sinä olet viimeksi kat-
sonut itseäsi peilistä? Minä

olen pysähtynyt tänä syksynä usei-
ta kertoja katsomaan päiväkodin
pihalla leikkiviä lapsia, joille oman
kuvan näkeminen vedenpinnasta

on yhä uudestaan yhtä jännittävä kokemus. Lienee totta,
että monille aikuisille oman kuvan katsominen kuralam-
mikosta on nykyisin melko vierasta. Me aikuiset tutkimme
omaa kuvaamme mieluummin loistelampun valossa sisäl-
lä. Minusta tuntuu, että erityisesti meidän nykyajan ihmis-
ten vaarana on juuttua peilin eteen tuijottamaan ainoastaan
omaa kuvaamme.

Haluaisin rohkaista kuitenkin meitä kaikkia pysähty-
mään tänään sellaisten peilien eteen, joista näkyy oman
kuvamme lisäksi myös muiden ihmisten kasvot. Lähim-
mäisemme ovat tuollaisia peilejä. Minä uskon, että pysäh-
tyminen lähimmäistemme eteen auttaa meitä näkemään
samalla rehellisemmin myös omat kasvomme. ”Silmät
ovat sielun peili.” Tapamme hahmottaa ympäröivää todel-
lisuutta kertoo väistämättä siitä, millaisia ihmisiä me

olemme, miten me voimme ja mitä pidämme tärkeänä ja
arvokkaana elämässämme.

Kristillisen kirkon yksi tehtävä on muistuttaa meitä ih-
misiä siitä, että arkipäivässä kohtaamamme aidot ihmiset
kertovat todellisesta ihmiselämästä, itsestämme ja samalla
myös Jumalasta paljon enemmän kuin oma kuvajaisemme
wc:n peilissä. Omalla kuvallamme on nimittäin usein ta-
pana vääristyä. Jos vessasi peilistä katsoo takaisin menes-
tyjä, joka ei heikkoutta tunne, tai ikuinen epäonnistuja, ku-
va on vääristynyt ja yksipuolinen. Ihmiselämä ja sinä Ju-
malan kuvana olet paljon enemmän kuin omat kasvosi.
Juuri tämän vuoksi meidän on tarpeellista pysähtyä mui-
den ihmisten eteen ja kysyä, millaiset kasvoni näen muis-
sa ihmisissä. Voisimmekohan tehdä tämän ilman itseko-
rostusta ja vaatimuksia, nöyrästi? Ehkä meille aikuisille
olisi hyvä myös seisahtua lasten tavoin syksyisen kura-
lammikon eteen. Vedenpinta kun säilyy harvoin tasaisena
ja muuttumattomana, kuten emme mekään.

Sinun kanssasi peilin edessä
Joona Mikkola

Peilin edessä
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HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, p. 2340 3500
avoinna ma–pe klo 10–14, ke myös 16–18. Pappien
päivystys ma– pe klo 10–14.
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt p. 2340 3528
ja Annikka Poussu-Pyykkönen p. 2340 3527.

Aikuisrippikoulu – matkalla elämässä!

Vaalipaneeli to 9.11. klo 19. Seurakuntavaalieh-
dokkaita keskustelemassa ja vastaamassa yleisön

kysymyksiin.

Äänestys: 12.11. klo 11–20 ja 13.11. klo 12–18
Huopalahden kirkossa.

Lasten ja nuorten tavaratori la 18.11. klo 14–18
Tönöllä, Kauppalankuja 7.

Nuorten kahvio.
Pöytävuokra 10 euroa Taize-matkan hyväksi.

Pöytävaraukset Karilta p. 050 380 2101

Miten Sinä voit? Mitä juuri Sinulle kuuluu? Mikä on
Sinulle tärkeää? Mistä Sinä nautit?
Tervetuloa viettämään lauantai-iltapäivää toisten
naisten kanssa
18.11.2006 klo 13–17 Huopalahden kirkolle Ete-
lä- Haagaan:
klo 13–14.30 ”Nainen on taitava muiden tarpei-
den tunnistaja – miten hän huolehtii omista tar-
peistaan?”
vieraana kouluttaja Marjukka Hakkola Maria Akate-
miasta
www.mariainstituutti.fi
Kahvi / tee ja suolapala sekä jutustelua
Rentoutushetki ja sen jälkeen virikkeellinen hil-
jaisuudentila.
Mahdollisuus olemiseen, omaan tilaan, itsensä kuun-
telemiseen, hiljaiseen rukoukseen ympärillä olevien
virikkeiden kautta.
klo 16.45 Yhteinen päätös ajatus- ja rukoushetke-
nä
Päivästä vastaa Huopalahden seurakunnan diakoni,
retriitinohjaaja, psykoterapeutti Annikka Poussu-
Pyykkönen. Mukana suunnittelussa on ollut seura-
kuntaneuvoston jäsen Irma Uuskallio. Päivä on
osanottajille ilmainen. Vapaaehtoinen kahviraha.

Sinulle, Nainen!

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 8/2006
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Joona Mikkola, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

Vaikuta 
seurakuntavaaleissa

12.–13.11.2006

Tule myymään vanhat 
lelusi ja levysi!

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
4.11. Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus, Jukka Palola, saarna
Veli-Matti Sallinen, kirkkokahvilla mukana lähetystyöntekijät
Sointu ja Veli-Matti Sallinen; 5.11. Hannu Vapaavuori ja Juk-
ka Palola; 12.11. Miira Muroma-Nikunen ja Hannu Vapaa-
vuori; 19.11. Jukka Palola ja Joona Mikkola; 26.11. Joona
Mikkola ja Miira Muroma-Nikunen; 3.12. Adventtimessu,
Miira Muroma-Nikunen, Joona Mikkola, av. Lähde kuoro
Mikko Seppäsen johdolla; 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajuma-
lanpalvelus, Joona Mikkola; 10.12. Hannu Vapaavuori ja Juk-
ka Palola. Kanttorina Olli Mönttinen, 26.11. Ruusu Tervaskan-
to. Messun jälkeen pappi tavattavissa rippiä ja keskustelua
varten.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30; iltamessua ei ole ke
6.12.
1.11. Joona Mikkola; 8.11. Hannu Vapaavuori; 15.11. Miira
Muroma-Nikunen; 22.11. Jukka Palola; 29.11. Joona Mikkola.

PYHÄILLAN MESSU
su 5.11. klo 18, Hannu Vapaavuori. Laulamme Taizé-lauluja.
Iltatee. Pappi tavattavissa keskustelua ja rippiä varten klo 17
lähtien. Seuraava pyhäillan messu su 3.12. klo 18.

PIIRIT JA KUOROT
Merimieskirkkopiiri ma 6.11; 20.11. ja 4.12. klo 13.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 Pysä-
killä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja ohjelmaa.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili Sarenius-
Hällström.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2.
Perhekerho torstaisin klo 10-11.30.
Lasten kirkkohetki ke 15.11. klo 10. Pyhäinpäivä, Miira Mu-
roma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli Mönttinen.

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

MUUTA
Miesten keskustelupiiri ke 1.11. klo 18 seurakuntasalissa. Ai-
heena ”Mies ja seurakunta”. Seurakuntavaalien lähestyessä on
hyvä pohtia, mitä mies seurakunnalta odottaa ja mitä hän voi
seurakunnalle antaa. Hannu Vapaavuori johdattelee keskuste-
lua. Seuraavan kerran 29.11.
Vainajien muistoilta la 4.11. klo 18, Hannu Vapaavuori, Mii-
ra Muroma-Nikunen, Jukka Palola ja Olli Mönttinen, av. Jar-
mo Paloniemi, sello.
Psalmi-ilta ke 8.11. klo 18. Jukka Palola esittelee psalmien 53
ja 54 taustoja ja suomentamiseen liittyviä kysymyksiä. Yhdes-
sä pohditaan psalmin merkitystä nykyaikana. Seuraava psalmi-
ilta ke 29.11. klo 18.
Hiljaisuuden tunti ke 15.11. klo 18–19.30. Barokkia kyntti-
län valossa klo 19. Tule kirkolle hiljentymään ja levähtämään
hetkeksi.
Naisten hyvinvointipäivä la 18.11. klo 13–17, kts. erillinen il-
moitus.
Tavaratori Tönöllä la 18.11. klo 14–18 Tönöllä, kts. erillinen
ilmoitus.
Konsertti su 19.11. klo 15, Tiina-Maija Hirvilammi, mezzo-
sopraano ja Ruusu Tervaskanto, urut. Vapaa pääsy, ohjelma 4
euroa.
Yhteisvastuukeräyksen suunnitteluilta ma 20.11. klo 18.
Keräysaiheen ”Ehjä lapsen mieli” mukaan autetaan uhan alla
olevia lapsia meillä ja muualla. Tule tuomaan ideoitasi yhteis-
vastuukeräyksen toteuttamiseksi alueella. Mukana Annikka
Poussu-Pyykkönen ja Jukka Palola.
Pikkujouluretki Lohirantaan ke 29.11. Lähtö klo 9 kirkolta,
paluu noin klo 16. Jouluateria, kahvit ja ohjelmaa. Hinta 15 eu-
roa. Mukana Jukka Palola ja Raisa Kindstedt. Ilm. virastoon
20.11. mennessä p. 2340 3500.
Siionin Kanteleen lauluilta to 30.11. klo 18.30, Tuomas Ant-
tila ja Olli Mönttinen.
Lähetyksen joulumyyjäiset la 2.12. klo 11–13.
Eläkeikäisten joulujuhla ti 5.12. klo 12, Jukka Palola, Olli
Mönttinen ja Raisa Kindstedt.


