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Seurakuntaneuvoston jäsenet
Aarnio-Linnanvuori Essi, Anttila Tuomas, Bruun Pirkko,
Johansson Kaarina, Lanamäki Antti, Mäkinen Pirjo, Or-
mio Sari, Paloniemi Mikko, Politi Johanna, Saarinen Ee-
va, Salo Arne, Uuskallio Irma

Yhteisen Kirkkovaltuuston jäsenet
Lanamäki Antti, Saarinen Eeva

Luottamushenkilöt siunataan tehtäväänsä Huopalahden
kirkossa loppiaismessun yhteydessä 6.1.2007 klo 10.

Eeva Saarinen ja Antti Lanamäki valittiin sekä seura-
kuntaneuvostoon että kirkkovaltuustoon.

Näin he vastasivat seuraaviin kysymyksiin:
1. Kerro itsestäsi.
2. Miten seurakunta/kirkko voi vastata tämän ajan

haasteisiin?

Elämme jouluun valmistautu-
misen aikaa. Lähetämme jou-
lukortteja, mietimme joululah-

joja, valmistamme jouluruokia ja -lei-
vonnaisia, käymme laulamassa joulu-
lauluja, suunnittelemme joulupyhien

ohjelmaamme. Osa meistä osaa nauttia kaikista näistä joulu-
valmisteluista. Toisille meistä ainakin osa valmistautumisesta
on enemmänkin ”välttämätöntä pahaa”, jonka läpi täytyy elää
ennen kuin pystymme viettämään oikeanlaista joulua.

Jouluisin olen usein kadehtinut kedon paimenia. Heidän ei
tarvinnut tehdä ensimmäistäkään jouluvalmistelua. He vain te-
kivät arkista työtänsä. Ja yhtäkkiä tuon arkisen työn keskelle
kaikui taivaasta ilosanoma: ”Tänään on teille Daavidin kau-
pungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” Ilosano-

ma Joulun Lapsen syntymästä sai heidät spontaanisti rientä-
mään vastasyntyneen Vapahtajan luokse.

Jumala siis valmisti joulun paimenille. Joulu oli heille sekä
valtava yllätys että suuri lahja. Voisiko joulu olla sitä myös
meille? Todellinen jouluilomme syntyisikin silloin siitä, että
Jumala on valmistanut meille joulun. Meille on syntynyt Va-
pahtaja. Tämän joulun ilosanoman uskominen ei vaadi meiltä
mitään omia valmisteluja. Saamme uskoa, että kaikki on jo
tehty puolestamme. Kristuksen valtakunnan ilosanoma lah-
joittaa meille sekä Joulun Lapsen että hänen valmistamansa
pelastuksen, syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elä-
män.

Jouluiloa Sinulle!
Jukka Palola

Joulu – suoritus vai lahja?

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.
Papin päivystys ma–pe klo 10–14.
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt p. 2340 3528
ja Annikka Poussu-Pyykkönen p. 2340 3527.

Uudet luottamushenkilöt 1.1. 2007–31.12. 2010

Uspenskin katedraalin mieskuoro
Eri kirkkokuntien rukouksia

pastori Miira Muroma-Nikunen
Ikoninäyttely 21.1.–28.1.2007

Rukoushetken jälkeen on yhteinen kahvihetki 
seurakuntasalissa.

Tervetuloa!

Nuorisotyön joulujuhla ja isoskoulutuksen
syyskauden päätös to 14.12. klo 18 Tönöllä.

Tarjoilua, ohjelmaa. Tuo mukanasi 2 euron arvoinen lahja.
Jouluhartaus klo 20 kirkkosalissa.
Tervetuloa entiset ja nykyiset nuoret laulamaan poru-
kalla joululauluja Joulumetsä-tapahtumaan su 17.12.
klo 16–18 kirkonmäelle.
Nuorteniltoja ei pidetä 3. ja 4.1.07. Isoskoulutus jatkuu to
18.1.07.

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 9/2006
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Jukka Palola, Raisa Kindstedt, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

Ekumeeninen rukoushetki 21.1.2007 klo 15
”Kuurot hän saa kuulemaan 

ja mykät puhumaan”

JOULUNAJAN MESSUT JA HARTAUDET
Kolmas adventtisunnuntai 17.12. klo 10 Messu,
Miira Muroma-Nikunen, Hannu Vapaavuori ja Olli
Mönttinen.
Jouluaaton sanajumalanpalvelus 24.12. klo 11.
Perheiden aattohartaus, Miira Muroma-Nikunen,
Marja-Liisa Selin ja Olli Mönttinen.
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 16.30, Hannu Vapaa-
vuori, Olli Mönttinen, Merja Wirkkala, laulu.
Jouluyön lauluhetki – yhteislaulutilaisuus 24.12.
klo 23, Joona Mikkola, Olli Mönttinen, Hannele Sa-
vunen, laulu.
Joulukirkko ma 25.12. klo 8, Jukka Palola ja Jouni
Maunula.
Tapaninpäivän messu ti 26.12. klo 10, Joona Mik-
kola ja Olli Mönttinen.
Uudenvuodenaaton messu su 31.12. klo 10, Hannu
Vapaavuori ja Maija Maltela.
Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus ma 1.1.07
klo 10, Joona Mikkola ja Maija Maltela.
Loppiaisen messu la 6.1. klo 10, Hannu Vapaavuo-
ri, Miira Muroma-Nikunen, Jukka Palola, Joona Mik-
kola ja Olli Mönttinen. Uudet luottamushenkilöt siu-
nataan tehtävään.
Messu su 7.1. klo 10, Jukka Palola, Miira Muroma-
Nikunen ja Olli Mönttinen.
Messu su 14.1. klo 10, Joona Mikkola, Hannu Va-
paavuori ja Olli Mönttinen.
Messun jälkeen pappi tavattavissa rippiä ja kes-
kustelua varten.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30; iltamessua
ei ole ke 27.12.06
13.12. Miira Muroma-Nikunen; 20.12. Jukka Palola;
3.1.07 Hannu Vapaavuori; 10.1. Jukka Palola.

PYHÄILLAN MESSU su 7.1. klo 18, Hannu Va-
paavuori ja Olli Mönttinen. Laulamme Taize-lauluja.
Iltatee. Pappi tavattavissa keskustelua ja rippiä varten
klo 17 lähtien.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Lasten joulukirkko ke 13.12. klo 9.30 ja 10.15,
nukketeatteri, Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa
Selin ja Olli Mönttinen.
Jouluaskartelua perheille to 14.12. klo 17.30 –
19.30, Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja
Kristina Wallström.
Perheiden kauneimmat joululaulut – yhteislaulu-
tilaisuus su 17.12. klo 15, joulumetsä kirkonmäel-
lä klo 16–18 kts erillinen ilmoitus.

MUSIIKKIA JA MUUTA
Psalmi-ilta ke 13.12. klo 18. Jukka Palola esittelee
psalmien 57 ja 58 taustoja ja suomentamiseen liitty-
viä kysymyksiä. Yhdessä pohdimme psalmin merki-
tystä nykyaikana.
Su 17.12. klo 15 Perheiden kauneimmat joululau-
lut – yhteislaulutilaisuus. Klo 16–18 Joulumetsä-
tapahtuma kirkonmäellä. Klo 18 Kauneimmat
joululaulut kts. erillinen ilmoitus.
”Hodie Christus natus est!” ma 18.12. klo 19. Can-
tabile- kuoro, joht. Pasi Hyökki. Johanna Nousiainen,
harppu. EMOn soitinyhtye. Liput 15/10 euroa.
Joulukonsertti ti 19.12. klo 19. Helsingin Yliopis-
ton Musiikkiseuran Kamarikuoro, joht. Sari Alakulp-
pi. Musiikkia keskiajasta nykypäivään. Ohjelma 8/5
euroa.
Jouluyön lauluhetki – yhteislaulutilaisuus su
24.12. klo 23, Olli Mönttinen, urut ja piano. Joona
Mikkola, puhe. Hannele Savunen, laulu. Vapaa pää-
sy.
Loppiaiskonsertti la 6.1.07 klo 15, Luciano Carote-
nuto, huilu; Eero Manninen, piano.

Antti Lanamäki
1. Olen kohta 67-vuotias eläke-
läinen. Koulutukseltani olen LIK
(Liikuntakasvatuksen kandidaat-
ti). Työelämäni vuodet kuluivat
SUL:n (Suomen Urheiluliitto)
valmennuspäällikkönä ja AKA-
VAn järjestöpäällikkönä. Asun
vaimoni kanssa Riistavuorenku-
jalla. Poika asuu Pohjois-Haa-
gassa ja tytär perheineen Ta-
paninvainiolla.

Harrastan kuntoilua punttisalilla ja golfkentällä sekä te-
kemällä mökkitöitä Sammatissa. Olen mukana useissa yh-
distyksissä mm Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n pj. Tapa-
seuran vpj. ja Huopalahden Lions-klubin jäsen. Myös luot-
tamustehtäviä on useita nyt tulleiden lisäksi. Olen Liikun-
talautakunnan jäsen ja hetken vielä Kuortaneen Urheilu-
opiston hallituksen puheenjohtaja.

2. Kirkko ja seurakunta ovat aina vastanneet omalta
osaltaan kansan kasvatuksesta ja huolehtinut ennen muuta
heikoimmassa asemassa olevien hoivaamisesta. Tätä työtä
riittää tänä hyvinvoinninkin aikana. Seurakunta voi olla ja
tulee olla syystä tai toisesta rikkinäisten perheiden apuna ja
tukena, unohtamatta yksin eläjiä. Avun tulee olla niin hen-
kistä kuin taloudellistakin. Näkisin myös, että kirkolla olisi
oma roolinsa ”ränsistyneiden” tapojen korjaamisessa, olipa
kysymys sitten kielenkäytöstä tai muusta käyttäytymisestä.

Eeva Saarinen
1. Olen äidinkielen ja kirjallisuuden
opettaja ja opetan maahanmuuttaja-
ja paluumuuttajalapsille suomen
kieltä. Seurakuntayhteys on minulle
tärkeä, ja olen aloittamassa kolmatta
nelivuotiskautta Huopalahden seu-
rakuntaneuvoston jäsenenä valoisal-
la mielellä. Tehtävä on haasteellinen
ja antoisa. Myös uuden tehtäväni
kirkkovaltuuston jäsenenä koen vas-
tuullisena ja mielenkiintoisena haas-
teena.

2. Edellisellä työkaudella neuvosto kiteytti seurakuntamme
työn tavoitteeksi seuraavan toiminta-ajatuksen: ”Kristillinen us-
ko, toivo ja rakkaus jokaisen ihmisen elämään vaikuttaviksi te-
kijöiksi.”
Mielestäni tämä toiminta- ajatus on edelleen ajankohtainen. Tä-
män ajan haaste kirkolle on sama kuin sen alkuaikoinakin. Kir-
kon perustehtävä on kertoa sanoma Jeesuksesta ja Jumalan an-
teeksiannosta ja osoittaa rakkautta lähellä ja kaukana oleville.
Mutta vaikka sanoma pysyy samana, uusia toimintamuotoja
kannattaa kokeilla avoimin mielin. Toivoisin, että voisimme
saada kaikenikäiset kokemaan seurakunnan omakseen. Seura-
kunnan yhteydessä kaikenikäisillä on mahdollista löytää elämäl-
leen sellainen perusta, jota muut tahot eivät tarjoa.

Huopalahden seurakuntaneuvostossa olemme antaneet lau-
sunnon, jossa esitämme, että seurakuntayhtymän ehdottamaa
seurakuntien yhdistämistä ei toteutettaisi. Jos yhdistämiseen kui-
tenkin on pakko päätyä, toivon, että löydämme työmuotoja, jois-
sa seurakuntalaiset voivat kokea paikallisseurakunnan tarjoa-
maa yhteisöllisyyttä ja läheisyyttä.

klo 15 Perheiden kauneimmat joululaulut – yhteislau-
lutilaisuus
Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli
Mönttinen
Luoteis-Helsingin musiikkiopiston klarinettikuoro
Laura Kurki ja Ulla Tuominen, viulu

klo 16–18 Perinteinen Joulumetsä-tapahtuma kirkon-
mäellä
Joulupukki – kuvauta lapsesi pukin kanssa
Joulukuusia myytävänä
Pika-arpoja
Ongintaa
Leivonnaisia ja peuranpaistia
Inkivääriolutta
Grillimakkaraa, jouluglögijuomaa
ja paljon muuta.
Järj. Lions Club Helsinki – Huopalahti ry.
Seurakunnan nuoret laulavat joululauluja

klo 18 Kauneimmat joululaulut – yhteislaulutilaisuus
Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen, Merja Wirkkala,
laulu.
Lauluryhmä
Laura Kurki ja Ulla Tuominen, viulu.

Huopalahden kirkolla ja
kirkonmäellä su 17.12.
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