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Kaikesta ihminen ei selviydy yksin.
Se on oikeastaan todettu jo Raamatun
luomiskertomuksessa, jossa kerro-
taan: ”Herra Jumala sanoi: ’Ei ole hy-
vä ihmisen olla yksinään. Minä teen
hänelle kumppanin, joka sopii hänen
avukseen’.” Ihminen tarvitsee toista
ihmistä, hänen läsnäoloaan ja apu-

aan. ”Kumppani” viittaa yhdessäoloon, ja Herra Jumala näyt-
tää tarkoittavan yhdessäoloa, josta on yhdessä oleville on
apua.

Toki tätä yhdessä olemista ja tekemistä esiintyy muuallakin
kuin ihmisten keskuudessa. Ajatellaan vaikka muurahaisia.
Yksi muurahainen ei saa aikaan kummoistakaan kekoa, mutta
kun se toimeen tartutaan yksissä tuumin, tulos saattaa olla hy-
vinkin komea.

Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa hyvin mo-
net asiat pyritään hoitamaan yhteistyössä. Säädetään lakeja ja
laaditaan järjestelmiä, joilla nämä asiat yritetään saada hoide-
tuksi, koulut, sairaanhoito, kulttuurielämä ja loputon määrä
muita asioita. Jokainen kuitenkin voi havaita, että se oikein
riitä. Kun asiat siirretään yksittäisiltä ihmisiltä järjestelmään
ja laitoksiin, jää valtavasti aukkoja. Väliin putoilee valtavasti
ihmisiä ja kokonaisia asioita.

Tuosta putoilemisesta ei oikeastaan voi varsinaisesti ketään
syyttää. Järjestelmä vaatii paikkaamista, koska aukottomia
järjestelmiä ei ole. Ongelma syntyy jos järjestelmiin luotetaan
liikaa. Sen ovat monet huomanneet. Siksi on syntynyt runsain
mitoin erilaisia vapaaehtoisjärjestöjä ja -yhdistyksiä, jotka
pyrkivät paikkaamaan aukkoja. Nykyisin taidetaan puhua
”kolmannesta sektorista”, johon kuuluvat juuri erilaiset yh-
distykset ja yksittäiset ihmisetkin, jotka antavat panoksensa
yhteiseksi hyväksi vapaaehtoisesti, pelkästään auttamisen
ilosta.

Myös seurakunnat ovat mukana tämä kolmannen sektorin
toiminnassa. Huopalahden seurakunnassa toiminta kohdistuu
erityisesti yksin oleviin ja apua tarvitseviin. On ystäväpalve-
lua ja kimppakävelyä ja ties mitä, josta enemmän tietää dia-
koni Raisa Kindstedt (p. 050-3671225). Ota häneen yhteyttä,
jos voit ja haluat mukaan talkoisiin. Toisentyyppistä talkoo-
työtä on jumalanpalveluksissa avustajana toimiminen, siitä
taas tietää allekirjoittanut (040-7005407).

Iloitsemme yhteiskunnasta, joka huolehtii meistä niin hy-
vin kuin kulloinkin voi. Vielä enemmän iloa meille itsellem-
me ja koko elämällemme saattaa tuoda tunne siitä, että on oi-
keasti voinut olla jollekulle avuksi. Itse asiassa joidenkin tut-
kimusten mukaan mistään muusta ei saa sellaista iloa ja on-
nea. Miksi emme sitä onnea itsellemme soisi?

Talkoot

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

Oman panoksensa seurakunnan vapaaehtoistyöhön
antavat nuoret tähdet Mari Palo ja Ville Rusanen Yh-
teisvastuukonsertissa 18.2. klo 18 Huopalahden kir-
kossa. Molemmat ovat tuttuja paitsi oopperalavalta
myös monista muista musiikillisista yhteyksistä.
Konsertin pianisti on Ilmari Räikkönen. Erittäin hy-
vä ja mukava tapa tukea Yhteisvastuukeräystä ja
osallistua seurakunnan vapaaehtoistyöhön on tulla
kuulemaan hyvää musiikkia yhdessä muiden autta-
mishaluisten musiikinystävien kanssa.

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 1/2007
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Hannu Vapaavuori, Annikka Poussu-Pyykkönen, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

Nuoret tähdet Huopalahden
kirkossa

Haagan pappilantie 2, p. 2411 756. Avoinna maa-
nantaista keskiviikkoon klo 12–14.30.
Maanantaisin lounas 5 euroa. Muina päivinä kahvia
eurolla.

ma 5.2. klo 13 Lounas; ti 6.2. klo 12 Seurakunnas-
ta Raisa Kindstedt; ke 7.2. klo 12 Dietrich Bonho-
effer, tv-taltiointi; ma 12.2. klo 13 Lounas; ti 13.2.
klo 12 Pelastiko Narvan taistelu Suomen? Matti
Lukkari esitelmöi; ke 14.2. klo 12 Pysäkki on toi-
minut 12 vuotta. Ystävänpäivänä avoimet ovet; ma
19.2. klo 13 Lounas; ti 20.2. klo 12 Seurakunnasta
Joona Mikkola; ke 21.2. klo 12 Laskiaistiistaista
tuhkakeskiviikkoon, Mikko Paloniemi; ma 26.2.
klo 13 Lounas; ti 27.2. klo 12 Kjell Westö: Missä
kuljimme kerran; Finlandia- palkittua kirjaa esitte-
lee Mikko Paloniemi; ti 27.2. klo 13 Pysäkin halli-
tuksen kokous; ke 28.2. klo 12 Kalevalaista, Han-
nes ja Mikko.

Pappilantien pysäkki

Vapaaehtoistyössä on mahdollisuus toimia ystävänä
vanhukselle, sellaiselle ihmiselle, joka kokee olonsa yk-
sinäiseksi ja kaipaa keskusteluseuraa. Vanhuksen kanssa
voi ulkoilla, lähteä ”shoppailemaan” kauppakeskukseen
tai vaikkapa mennä teatteriin tai vaikkapa saattaa hänet
lääkäriin tai tutkimuksiin. Kimppakävely on vanhusten
kanssa ulkoilua. Kokoonnumme joka keskiviikko He-
lander-kodin ala-aulaan, josta lähdemme liikkeelle.

Seurakunnassa järjestetään vuoden mittaan kolmet
myyjäiset, adventtimyyjäiset syksyllä, yhteisvastuutem-
paus talvella ja vapputapahtuma. Yhteisvastuukeräyksen
aikana on muitakin toimintamahdollisuuksia.

Mahdollisuuksia on monia muitakin kuten seurakun-
nan juhlien järjestelyt ja tarjoiluapu, Pappilantien pysä-
kin toiminta kokonaisuudessaan ja aivan omana aluee-
naan jumalanpalveluksissa avustaminen tekstinlukijoina
ja ehtoollisen jakajina. Kaikesta tästä lisätietoja antaa
diakoni Raisa Kindstedt p. 050-3671225 tai p. 09-
23403528, raisa.kindstedt@evl.fi

Vapaaehtoistyö 
seurakunnassa

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
4.2. Miira Muroma-Nikunen, Jukka Palola, Olli Möntti-
nen ja Heikki Sivonen, huilu. Kirkkokahvilla tietoa Yh-
teisvastuukeräyksestä ja listojen jako; 11.2. Jukka Palo-
la, Joona Mikkola ja Olli Mönttinen; 18.2. Hannu Va-
paavuori ja Miira Muroma-Nikunen; 25.2. Juhani Fors-
berg ja Hannu Vapaavuori. Messun jälkeen pappi tavat-
tavissa rippiä ja keskustelua varten.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30, huom! ke
21.2. klo 19 Tuhkakeskiviikon messu
31.1. Hannu Vapaavuori; 7.2. Miira Muroma-Nikunen,
14.2. Joona Mikkola; 21.2. klo 19 Tuhkakeskiviikon
messu, Schola Sancti Henrici, Hannu Vapaavuori; 28.2.
Jukka Palola.

PYHÄILLAN MESSU su 4.2. klo 18
Miira Muroma-Nikunen, Hannu Vapaavuori ja Olli
Mönttinen. Laulamme Taize-lauluja. Iltatee. Pappi ta-
vattavissa keskustelua ja rippiä varten klo 17 lähtien.

TILAISUUKSIA
Miesten keskustelupiiri ke 31.1. klo 18 kirkon kivija-
lassa. Hannu Vapaavuori alustaa Antti Eskolan kirjasta
Yksinkertainen usko. Seuraavan kerran ke 28.2.
Taize-laulujen ilta – yhteislaulutilaisuus ke 31.1. klo
18.30, Olli Mönttinen.
Yhteisvastuutempaus la 3.2. klo 11–13. Kts. erillinen
ilmoitus.
Barokkia uruilla la 3.2. klo 11, Olli Mönttinen.
Psalmi-ilta ke 7.2. klo 18. Jukka Palola esittelee psal-
mien 61 ja 62 taustoja ja suomentamiseen liittyviä kysy-
myksiä. Yhdessä pohditaan psalmien merkitystä nyky-
aikana.
Avustajaksi messuun! Kiinnostaako avustajan tehtävä
messun toimittamisessa? Tule kuulemaan ja keskustele-
maan to 8.2. klo 18.30. Mukana kirkkoherra Hannu Va-
paavuori. Kahvi ja teetarjoilu.
Päiväsoitto su 11.2. klo 13, Maarja Plink, piano.
Vanhemmat ja lapset kirkolla – iltaperhekerho su
11.2. klo 17–18.30, Miira ja Marja-Liisa.
Lasten kirkkohetki ke 14.2. klo 10, Ystävyys-Sakkeus,
Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli
Mönttinen.
Siionin Kanteleen lauluilta – yhteislaulutilaisuus to
15.2. klo 18.30, Tuomas Anttila, Olli Mönttinen, piano.
Vapaa pääsy.
Konsertti su 18.2. klo 18, Mari Palo, sopraano; Ville
Rusanen, baritoni; Ilmari Räikkönen, piano Ohjelma 10
euroa, opiskelijat 5 euroa. Tuotto Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Järj. Huopalahden srk. ja Lions Club Hel-
sinki-Huopalahti.
Tuhkakeskiviikon messu ke 21.1. klo 19. Liturginen
musiikki keskiaikaista gregoriaanista laulua, Schola
Sancti Henrici. Liturgi Hannu Vapaavuori. Kolehti Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.
Kalalounas lähetyksen su 25.2. messun jälkeen n. klo
11.15. Tarjolla kalaruokia, lihapullia ja torttukahvit. Ai-
kuiset 7, lapset 2 ja perhelippu 15 euroa.

la 3.2. klo 11–13 Yhteisvastuutempaus: lapsille
pientä kivaa, kahvila, keitto, vohveleita, leivonnais-
myyjäiset, arpajaiset, yv-tuotteita.
Su 4.2. klo 10 messu, kirkkokahveilla esitellään
Yhteisvastuun teema. Mahdollisuus noutaa keräys-
lista (muina päivinä virastosta), jolla voit kerätä
esim. oman talosi tai rappusi.
Su 18.2. klo 18 konsertti Yhteisvastuun hyväksi;
Mari Palo, sopraano, Ville Rusanen, baritoni, Ilmari
Räikkönen, piano. Ohjelma 10,–, opiskelijat 5,–.
Su 4.3. klo 18 kansainvälinen messu Yhteisvastuun
teemalla. Kielinä suomen lisäksi englanti, ranska,
venäjä, kiina, saksa. International mass at Huopa-
lahti Church, Vespertie 12.
Tarvitsemme ko kielten taitajia messun toteutukses-
sa, ota yhteyttä!
Su 11.3. klo 14 Sibelius-konsertti, Jussi Makkonen,
sello ja Rait Karm, piano. Ohjelma 6 euroa.

Viikolla 10 yhteisvastuulipaskeräystä seurakun-
tamme alueella. Mahdollisuus lahjoittaa myös suo-
raan Huopalahden yv-tilille: Sampo 800018-
1669699
Tiedustelut diakoni annikka.poussu-pyykkonen@evl.fi,
p. 23403527 ja pastori jukka.palola@evl.fi, p. 23403521.

TULE YHTEISVASTUUSEEN
Huopalahden kirkolle:

Joidenkin lasten aapiskir-
jasta:
Ää – niin kuin ÄI-TI ei o-ta
mi-nu-a sy-liin
Hh – niin kuin I-si on vaan
i-han HIL-JAA
Ii – niin kuin IL-MAN äi-
ti-ä ja i-si-ä

Maailman lapsilla on oi-
keus voida mahdollisim-
man hyvin. Tämän vuoden
Yhteisvastuukeräys tukee
lapsia aiheellaan ”Turvaa
Ehjä lapsen mieli”.

Suomessa yhdessä Suo-
men Mielenterveysseuran
kautta monin tavoin: Tue-
taan perheitä, joissa toisella

tai molemmilla vanhem-
milla on mielenterveyden
ongelmia. Käynnistetään
koululaisille suunnattu
kampanja, joka hälventää
ennakkoluuloja ja madaltaa
kynnystä hakea apua, kun
perheenjäsen sairastuu.
Avataan nuorten ja lasten

nettineuvontapalvelu ja -
peli. Koulutetaan vanhem-
pia ja muita lasten lähellä
olevia aikuisia tunnista-
maan ja lievittämään per-
heiden hätää mahdollisim-
man varhain.

Perussa lapsia autetaan
Kirkon Ulkomaanavun
kautta seuraavilla tavoilla:
Opastetaan isiä ja äitejä
vastuulliseen vanhemmuu-
teen vanhempien kouluissa
Järjestetään lapsille työpa-
joja ja nukketeatteria, jois-
sa vahvistetaan itsetuntoa
sekä opetetaan väkivallat-
tomuutta ja lasten oikeuk-

sia Koulutetaan alueellisia
mielenterveysneuvojia.
Annetaan terapiaa sitä tar-
vitseville lapsille ja aikui-
sille.

Osa tuotosta tulee oman
seurakunnan diakoniatyölle.

Aa – niin kuin AU-TA
Kk – niin kuin KII-TOS!

diakoni
Annikka 

Poussu-Pyykkönen

Turvaa ehjä lapsen mieli
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