
Vuoronumerot kuuluvat
meidän nykyihmisten arki-
päivään. Monet julkiset pal-
velut perustuvat siihen, että
me otamme ensin vuoronu-
meron - ja vasta tämän jäl-
keen voimme saada palve-
lua. Vuoronumerot näyttä-
vät olevan osa suurempaa
kehitystä, jonka vuoksi suo-
malaisesta yhteiskunnas-
tamme on katoamassa per-
soonallisuus. Tämä näkyy
ihmisten välisenä kylmyy-
tenä. Esimerkiksi julkisissa
kulkuvälineissä useimmille
näyttää olevan ominaista
tyhjyyteen tuijottaminen.
Koemmeko kasvottomuu-

den persoonallisuutta tur-
vallisempana? Kasvottomi-
na ihmisinähän me emme
ole vastuussa viime kädessä
kenestäkään muusta kuin
omasta itsestämme. Asian
kääntöpuolena tuntuisi ole-
van kuitenkin se, että kyl-
myys ihmisten välillä syn-
nyttää samanaikaisesti ikä-
vää toisten ihmisten luo.
Ihmisen ikävä näkyy erityi-
sesti lasten ja nuorten maa-
ilmassa. 

Kirkon kasvatustoimin-
nan painopisteeksi on ase-
tettu vuosina 2006 – 2008
teema ”Jumalan silmissä
kaunis”. Ihmisen kauneus ei

ole kristillisen kasvatuksen
näkökulmasta kuitenkaan
kasvottomuutta tai ihmisten
välistä kylmyyttä. Päinvas-
toin, ”Jumalan silmissä
kaunis” tarkoittaa jokaisen
ihmisen suunnattoman suu-
ren arvon tunnustamista.
Kristillinen kasvatus tähtää
siihen, että meistä jokainen
voisi kasvaa oman itsensä
kokoiseksi ja tuntea tule-
vansa hyväksytyksi ja ra-

kastetuksi varauksetta. Kas-
vaminen tarkoittaa kristin-
uskossa kasvamista Juma-
lan ja toisten ihmisten yh-
teyteen. Jumala ja muut ih-
miset, lähimmäiset muo-
dostavat ikään kuin pyhän
päällystakin, joka suojaa
meitä ihmisten väliseltä
kylmyydeltä. Sen päällysta-
kin alla on yhä tilaa ja sinne
mahdut sinä, minä ja meis-
tä jokainen.

”Levolle lasken, Luojani. Ar-
mias ole suojani. Jos sijailtain en
nousisi. Taivaaseen ota tykösi.”
Monet iltarukoukset ilmentävät
luottamusta ja uskoa Jumalaan.
Minä muistan hyvin, kuinka van-

hempani opettivat tuon iltarukouksen ”Levolle lasken,
Luojani.” Sen varassa on ollut, ja on yhä edelleen hyvä
nukahtaa päivän päätteeksi. Minä ajattelen, että iltaru-
kous on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, mitä van-
hemmat voivat opettaa lapselleen. Parhaimmassa ta-
pauksessa iltarukous voi kantaa meitä kehdosta hautaan,
koko elämämme ajan. Myös uskonpuhdistaja Martti Lut-
her kehottaa rukoilemaan illalla ennen nukkumaanme-
noa. Hänen mukaansa meidän tulisi rukouksen lisäksi
siunata itsemme pyhällä ristinmerkillä. Minusta Luthe-
rin ajatus itsemme siunaamisesta ristinmerkillä tuntuu
turvalliselta. Sehän tarkoittaa aivan konkreettisesti aja-
tustemme, sydämen ja kätten töiden, eli koko olemuk-
semme jättämistä Jumalan huomaan. 

Meille ihmisille näyttää kuitenkin olevan ominaista
uskon horjuminen, erityisesti elämän ristiriitatilanteissa.
Jumalaan uskominen tuntuu vaikealta, kun kaikki asiat
eivät suju, niin kuin olisimme toivoneet. Piispa Eero
Huovinen on kirjoittanut useissa eri yhteyksissä siitä tun-

teesta, joka valtaa ihmismielen helposti. ”Käännä kasvo-
si, Herra”, tai ”Nukuitko Jumala?” Piispa Huovinen on
sanoittanut hyvin niitä tunteita ja kysymyksiä, jotka ker-
tovat todellisuudessa siitä, miten helposti me ihmiset
käännämme kasvomme poispäin Jumalasta. Raamatun
sana vakuuttaa kuitenkin meille, että Jumala ei nuku, tai
käännä selkäänsä. Jumala hoitaa, kantaa ja johdattaa
meitä, kun me käännymme hänen puoleensa. Me ihmi-
set voimme hylätä Jumalan, mutta Jumala ei hylkää mei-
tä milloinkaan. 

Monet lastenvirret kuvaavat iltarukouksen lisäksi us-
koa ja luottamusta Jumalaan. Virressä 499 kerrotaan Ju-
malan kämmenestä, joka on niin suuri, että siinä on ti-
laa meille kaikille. Jumalan kämmen on mielestäni kaik-
kien syvin ja rehellisin kuva ihmisen ja Jumalan välises-
tä suhteesta. Tahtoisin uskoa, että koko inhimillinen to-
dellisuutemme lepää armollisen ja Kaikkivaltiaan Juma-
lan kämmenellä. Siksi meidän ihmiselämässämme ei ole
mitään sellaista, mitä Jumala ei tietäisi, tuntisi ja näkisi.
Tälle Jumalan kämmenelle on turvallista jättäytyä myös
tässä ajassa ja tulevassa. ”Tule, Jeesus, lapses luo, ar-
mos, siunaukses suo. Tue pientä horjuvaa, johda tietä oi-
keaa.” Aamen.

Joona Mikkola

Jumalan kämmenellä

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

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 2/2007
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Joona Mikkola, Kari Vapaakallio, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
4.3. Jukka Palola, Hannu Vapaavuori ja Olli Möntti-
nen, 11.3. Miira Muroma-Nikunen, Joona Mikkola ja
Silja Veteläinen, 18.3. Joona Mikkola, Jukka Palola ja
Olli Mönttinen. Erityisesti rippikoululaisia vanhempi-
neen kutsutaan messuun, 25.3. Marian Ilmestyspäivä,
Hannu Vapaavuori, Miira Muroma-Nikunen ja Olli
Mönttinen. Haagan Martat tarjoilevat kirkkokahvit. 
Messun jälkeen pappi tavattavissa rippiä ja keskuste-
lua varten.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30
28.2. ja 7.3. Jukka Palola, 14.3. Miira Muroma-Niku-
nen, 21.3. Joona Mikkola, 28.3. Hannu Vapaavuori. 
KANSAINVÄLINEN MESSU su 4.3. klo 18, kts.
erillinen ilmoitus 
PIIRIT JA KUOROT
Merimieskirkkopiiri ma 12.3. ja 26.3. klo 13.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo
19 Pysäkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja oh-
jelmaa.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili
Sarenius-Hällström.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönt-
tinen.
LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie
2.
Perhekerho torstaisin klo 10–11.30.
Perheilta su 11.3. klo 17–18.30, kts. erillinen ilmoi-
tus.
Lasten kirkko soikoon – barokkia trumpetilla ja
uruilla ke 21.3. klo 10, Jermu Koivukoski ja Olli-
kanttori. 
NUORILLE
Nuortenilta Tönöllä, keskiviikkoisin ja torstaisin klo
19–22.
Nuorten yökahvila – olokolo perjantaisin klo 20–24.
MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA 
Miesten keskustelupiiri ke 28.2. klo 18 kirkon kivi-
jalassa. Mihin kirkkoa tarvitaan tänään, alustus Han-
nu Vapaavuori. Seuraavan kerran ke 28.3.
Päiväsoitto su 4.3. klo 13, Leena Hytti, piano.
Psalmi-ilta ke 7.3. klo 18. Jukka Palola esittelee psal-
mien 63 ja 64 taustoja ja suomentamiseen liittyviä ky-
symyksiä. Yhdessä pohditaan psalmien merkitystä ny-
kyaikana. Seuraava psalmi-ilta 21 3.
Vapaaehtoistyön luento to 8.3. klo18 Munkkiniemen
kirkossa, Tiilipolku 6. Yhteistä vastuuta kantamassa,
omaa onnea löytämässä, teol. tri Anne Birgitta Yeung.
Tied. Raisa Kindstedt, p. 23403528
Sibelius-konsertti su 11.3. klo 14. Jussi Makkonen,
sello ja Rait Karm, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 6 eu-
roa yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Hiljaisuuden ilta ke 14.3. klo 18.30 -20, Miira Mu-
roma-Nikunen. Lyhyt johdatus hiljaisuuteen klo 18.30
-18.45, hiljainen rukous klo 18.45-19.30, iltamessu
klo 19.30-20.
Syntymäpäiväjuhla la 17.3. klo 15 kaikille tämän
vuoden alkupuolella 70, 75, 80, 85, 90 ja 90 + täyttä-
ville. Ohjelmaa, kakkukahvit. Jukka Palola, Olli
Mönttinen ja Raisa Kindstedt. 
MUSIIKKIA KIRKKO SOIKOON VIIKOLLA
Konsertti su 18.3. klo 15, Paavo Untamala, laulu ja
Jussi Siirala, piano. Ohjelma 4 euroa.
Barokkia trumpetilla ja uruilla ke 21.3. klo 10, Jer-
mu Koivukoski ja Olli Mönttinen.
Siionin Kanteleen lauluilta to 22.3. klo 18.30, Tuo-
mas Anttila ja Olli Mönttinen. Helsingin evankelinen
kuoro ja soitinyhtye, joht. Kullervo Puumala. 
Päiväsoitto su 25.3. klo 13, Ritva Koistinen, piano. 
Tilaisuuksiin vapaa pääsy.

Kielinä mm. suomi, englanti, ranska, kiina
Helsingin kiinalaisen seurakunnan pastori Paulos
Huang (saarna) ja kuoro
pastori Jukka Palola, kanttori Olli Mönttinen,
diakoniatyöntekijät Virpi-Liisa Mentu ja Annikka
Poussu-Pyykkönen
Yhteisvastuun teema.
Teetarjoilu messun jälkeen. Tervetuloa!
Finnish, English, French, Chinese etc.
Rev Paulos Huang and the choir of Helsinki Chinese
parish,
rev Jukka Palola, musician Olli Mönttinen,
deaconiss Virpi-Liisa Mentu and deacon Annikka
Poussu-Pyykkönen
Teafellowship after the Mass. Welcome!
Tied. annikka.poussu-pyykkonen@evl.fi, p. 2340
3527

Kansainvälinen messu 
(Taize-laulut) su 4.3. klo 18

Huopalahden kirkossa
International Taize Mass

Sun 4.3. at 6 pm at 
Huopalahti church

Vespertie 12, Etelä-Haaga

Kylmä kangistaa,
pyhä päällystakki pelastaa!

klo 17 yhdessäoloa ja tarjoilua seurakuntasalissa
klo 18 lasten laulut, Leena Michelsen ja muskariäidit
laulattavat kirkossa, mukana Miira Muroma-Nikunen

Lasten lauluja perheillassa
su 11.3. klo 17–18.30 
Huopalahden kirkolla
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