
Pääsiäistä edeltävä 40 päi-
vän paastonaika ja itse pääsiäi-
nen ovat varmasti suurimmal-
le osalle suomalaisista ainakin
jossain määrin tuttuja asioita.
Sen sijaan aika monelta saat-
taa jäädä huomaamatta, että
Kristuksen ylösnousemuksen
juhliminen ei suinkaan pääty
toiseen pääsiäispäivään, vaan
juhlat jatkuvat peräti viiden-
kymmenen päivän ajan.

Raamatun mukaan Jeesus
ilmestyi ylösnousemuksensa
jälkeen maan päällä neljän-
kymmenen päivän ajan ennen
kuin nousi taivaaseen
(Apt.1:3). Siksi kirkkovuodes-
sa vietetään Kristuksen taivaa-
seen astumisen päivää eli hela-
torstaita 40 päivää pääsiäisen
jälkeen. Juhlat eivät kuiten-
kaan lopu vielä siihen. Ennen
taivaaseenastumistaan Jeesus
lupasi lähettää opetuslapsille
Pyhän Hengen (Apt.1:4-5),

joka johtaa heidän elämäänsä
ja muistuttaa heille, mitä Jee-
sus itse oli heille opettanut.
Siksi 10 päivää helatorstain
jälkeen vietetään helluntaita eli
Pyhän Hengen vuodattamisen
muistopäivää. 

Tietyssä mielessä tätä 50
päivän pääsiäisaikaa voi sanoa
paastonajan vastakohdaksi.
Kun paastonaikana kirkossa
valmistaudutaan suureen juh-
laan tummassa sävyssä, niin
pääsiäisaikana vastaavasti iloi-
taan ja juhlitaan. Pääsiäisen
jälkeiset sunnuntait kertovat
meille heistä, jotka saivat näh-
dä ylösnousseen Jeesuksen.
Me saamme kuulla myös hy-
västä paimenesta, Jumalan
kansan kaipuusta taivaan ko-
tiin ja taivaan kansalaisena
elämisestä tässä maailmassa.
Viides pääsiäisen jälkeinen
sunnuntai muistuttaa meitä ru-
koilemisen merkityksestä.

Helatorstaina muistelem-
me siis Kristuksen korottamis-
ta taivaiseen. Hän on astunut
taivaalliselle valtaistuimelle ja
"istuu Jumalan, Isän, Kaikki-
valtiaan, oikealla puolella",
kuten uskontunnustuksessa
lausumme. Kristukselle on
näin annettu kaikki valta tai-
vaassa ja maan päällä. Tämä
on kristityille hyvä uutinen:
Vapahtaja on voittanut meitä
uhkaavat pahan, synnin ja
kuoleman vallat. Helatorstain
jälkeinen sunnuntai muistuttaa
meitä, kuinka opetuslapset
odottivat Pyhän Hengen vuo-
dattamista. 

Juutalaiset viettävät hellun-
taijuhlaansa 50. päivänä pää-
siäisestä, siksi meidänkin hel-
luntaimme on 50 päivää pää-
siäisen jälkeen. Juhlan suo-
menkielinen nimi on saatu
ruotsin kielen ilmauksesta he-
lig dag eli pyhä päivä. Monis-

sa kielissä juhlan nimi pohjau-
tuu kreikan sanaan pentekoste,
joka tarkoittaa viidettäkym-
menettä. Juutalaisten helluntai
oli sadonkorjuun ja myöhem-
min myös lain eli Tooran saa-
misen juhla. Kristillisessä hel-
luntaissa keskeisiä aiheita ovat
Pyhän Hengen saaminen ja
toiminta puolustajana, auttaja-
na ja lohduttajana sekä alku-
seurakunnan ja koko Kristuk-
sen kirkon synty. Helluntai
muistuttaa meille, että Hen-
gessään Kristus on seurakun-
nassaan jatkuvasti läsnä. 

Näin pääsiäinen vaikuttaa
kirkkovuodessa yhteensä pe-
räti 90 päivän ajan eli neljäs-
osan koko vuodesta! Oletko
tullut sitä aiemmin ajatelleek-
si?

Kirkkokäsikirjan 
pohjalta koostanut

Jukka Palola

Näin vapun tienoilla mieleeni
muistuu yhdeksän vuoden takainen
kokemus Pohjois-Haagan ostarilta.
Olin tuolloin töissä naapuriseura-
kunnassamme Hakavuoressa. Päi-
vystin kirkkoherranvirastossa va-
punaattona. Lounastunnilla lähdin

virkapuvussa käymään pizzalla ostarilla. Lounastettuani tu-
lin ulos pizzerian ovesta ja lähdin kävelemään takaisin koh-
ti virastoa. Reittini kulki aivan ostarin erään pubin juuri ava-
tun terassin vieritse. Terassilla istui tuoppi edessään ikäise-
ni nuori mies, joka ei saanut silmiään irrotetuksi virkapu-
vustani. Kun pääsin hänen kohdalleen, hän pysäytti minut
ja sanoi. "Kuule, mun on ny aivan pakko kysyy, et onks toi
sun vappupuku vai ootsä ihan tosissas?" Tuosta päivästä
lähtien papin virkapuku on työyhteisöissäni kantanut vap-
pupuvun arvonimeä.

* * *
Monessa mielessä ehkä päinvastainen tapaus sattui pa-

ri kolme vuotta myöhemmin, kun paikallinen vanhainkoti
keksi järjestää asukkaiden mielenvirkistykseksi aidot 30-lu-
vun alun häät. Kanttoriksi ja laulajaksi tilattiin keikkamuu-
sikot ja talon henkilökunnasta löytyi niin vihkipari kuin hei-
dän lähiomaisensa. Häihin tarvittiin vielä pappi, jonka tuli

olla 30-luvun tyyliin tietysti mies liperit kaulassaan ja van-
ha raamatunkäännös kädessään. Niinpä käännyttiin seura-
kunnan puoleen. Kollegani innostui ajatuksesta ja lupasi
tulla. Kuinka ollakaan, hän estyi viime tingassa eikä saata-
villa ollut muita miespappeja kuin minä. Niinpä sitten läh-
din kipinkapin hakemaan kotoa kaftaania (suom. liperipu-
kua) ja vanhaa kirkkoraamattua ja yritin pitää jykevän hää-
puheen 30-luvun tyyliin. En kuitenkaan voinut mitään sil-
le, että pidin papin roolin näyttelemistä sekä valmistautu-
misen puutteen osalta että myös periaatteellisesti kiusalli-
sena. Tämä kiusallisuuden kokemukseni paistoi luonnolli-
sesti läpi tuossa tilanteessa. Hääkakkua syödessä siitä sit-
ten keskusteltiinkin. Minusta ei yksinkertaisesti ollut näyt-
telemään pappia.

* * *
Jumalan edessä meidän ei onneksi tarvitse yrittää näy-

tellä mitään, minulta se ei ainakaan onnistuisi. Onneksem-
me Jumala rakastaa meitä syntisiä ihmisiä juuri sellaisena
kuin me olemme. Valtakuntansa evankeliumissa hän ar-
mahtaa meitä ja antaa meille kaikki syntimme armosta an-
teeksi. Me saamme tyytyä Jumalan armoon, siinä on meil-
le jokaiselle kyllin.

Jukka Palola

Vappupuku

HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

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

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 4/2007
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Jukka Palola, Raisa Kindstedt, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
6.5. Erkki Kokko, Joona Mikkola ja Olli Mönttinen;
13.5. Hannu Vapaavuori, Miira Muroma-Nikunen, Olli
Mönttinen ja Jarmo Paloniemi, sello; 17.5. Helatorstain
sanajumalanpalvelus, Jukka Palola, Olli Mönttinen ja
Vantaan Suzuki-jouset, joht. Maaria Vannemaa; 20.5.
Miira Muroma-Nikunen, Jukka Palola ja Tuomo Vättö;
27.5. Joona Mikkola, Hannu Vapaavuori ja Olli Mönt-
tinen; 3.6. Miira Muroma-Nikunen. 
Messun jälkeen pappi tavattavissa rippiä ja keskustelua
varten.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30; iltamessua ei
ole ke 16.5.
2.5. Joona Mikkola; 9.5. Jukka Palola; 23.5. Miira Mu-
roma-Nikunen; 30.5. Joona Mikkola; 6.6. Miira Muro-
ma-Nikunen.
PYHÄILLAN MESSU su 6.5. klo 18, Joona Mikkola
ja lauluryhmä Olli Mönttisen johdolla. Taize-laulut. Il-
tatee. Pappi tavattavissa klo17 lähtien rippiä ja keskus-
telua varten.
PIIRIT JA KUOROT
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19
Pysäkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 (kevään viimeinen kerta
22.5)
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja ohjel-
maa. (kevään viimeinen kerta 23.5.)
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili Sa-
renius-Hällström.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Möntti-
nen.
Kesäkahvila tiistaisin klo 12, ohjelmaa klo 13, alk. 29.5.
LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2.
Perhekerho torstaisin klo 10–11.30 (kerhoa ei ole 3. ja
17.5.) 31.5.lähtien perheitten kesäkerho kirkonmäellä.
Lasten kirkkohetki ke 23.5. klo 10, Kirkon syntymä-
päivä, Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Ol-
li Mönttinen. 
NUORILLE
Nuortenilta Tönöllä, keskiviikkoisin ja torstaisin klo
19–22.
Nuorten yökahvila – olokolo perjantaisin klo 20–24.
MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Ympäristötalkoot ke 9.5. klo 17-19.30, Miira Muroma-
Nikunen. Kokoontuminen Huopalahden kirkolla. Jaos-
sa roskapihtejä ja -säkkejä. Kahvi- ja mehutarjoilu ulko-
na. Järj. Pro Haaga, Huopalahden Lions, Helsingin kau-
punki ja Huopalahden seurakunta. 
Psalmi-ilta ke 9.5. klo 18. Jukka Palola esittelee psal-
mien 69 ja 70 taustoja ja suomentamiseen liittyviä kysy-
myksiä. Yhdessä pohditaan psalmien merkitystä nyky-
aikana. Seuraavan kerran ke 23.5.
Teatteriesitys PALLO ON PYÖREÄ! pe 11.5. klo 18,
kts. erillinen ilmoitus.
Äitienpäivän päiväsoitto su 13.5. klo 13, Julia Musto-
nen ja Henrik Måwe, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 4 eu-
roa.
Päiväsoitto ke 16.5. klo 12.30, Hanna Parviainen ja An-
nica Brännkärr, viulu sekä Raita Kerppo, piano. Vapaa
pääsy.
Kesävirsien lauluhetki -yhteislaulutilaisuus ke 23.5.
klo 12.45, Olli Mönttinen.
Kesäillan musiikkia ke 30.5. klo 18.30, Annele Wester-
lund, laulu ja Anna Kondracka, piano. Vapaa pääsy. Oh-
jelma 4 euroa. 
Konsertti to 31.5. klo 19. Kamariyhtye Via Regale:
John Emanuelsson ja Elina Kivinen, viulu; Pia Sävelkos-
ki, alttoviulu ja Heikki Hämäläinen, sello. Vapaa pääsy.
Ohjelma 4 euroa.
Tulossa: Vauvasta vaariin retki ke 18.7. Vivamon raa-
mattukylään.

Teatteriesitys PALLO ON PYÖREÄ! pe 11.5. klo 18.
Näytelmä reilustakaupasta. Kirkon Ulkomaanavun Change-
maker-verkoston nuoret toteuttavat näytelmän harrastaja-
voimin. Luvassa draamaa, naurua ja nuorisoromantiikkaa.
Näytelmä ei ota puoluepoliittista tai uskonnollista kantaa,
mutta nostaa esiin meidän kuluttajien vastuun kaukana ole-
vista lähimmäisistämme. Ohjaus Jaakko Vasankari. Vapaa
pääsy. Tönöllä jatkot ja nuorten kevätjuhla klo 20–24. Järj.
Huopalahden srk:n nuorisotyö.

Päivä- ja minikerhot 
syksyllä 2007

Päiväleiri Mustasaaressa
1. viikko 4.–8.6., klo 9–16, hinta 50 /viikko
Sisältää matkat, lounaan, välipalan ja ohjelman
Päiväleiri Mustasaaressa
2. viikko 11.–15.6., klo 9–16, hinta 50 /viikko
Toimintapäivät Tönöllä (Kauppalank. 7)
3. viikko 18.–20.6., klo 9–15, hinta 20 /3 päivää
sisältää lounaan, välipalan ja ohjelman
Ilm. virastoon p. 2340 3500 klo 10–14
Tied. Marja-Liisa Selin p. 050 5634 960

Kesätoimintaa koululaisille
(7–12-v) 4.–20.6.

Ajoreitti molempina päivinä: klo 8.45 Huopalahden kirkko,
klo 9 Hakavuoren kirkko ja sieltä Lassilaan Alepan pysä-
kin kautta. 
Lähtö Hyvinkäältä takaisin lauantaina klo 17.15 ja sunnun-
taina klo 16.
Retkimaksu 15 euroa/hlö/päivä (sis.matkat). Voit osallistua
molempiin tai vain toiseen päivään.
Lauantaina retkellä mukana pastori Seppo Lappalainen ja
diakoni Elisabeth Bariskin ja sunnuntaina nuorisotyönoh-
jaaja Kari Vapaakallio ja diakoni Raisa Kindstedt. Ilm. 1.6.
mennessä Huopalahden virastoon, p. 23403500.

Hakavuoren ja Huopalahden
seurakuntien retket

Suomen Lähetysseuran kesä-
päiville Hyvinkäälle 9.–10.6.

Pääasiassa maahanmuuttajille tarkoitettu leiri, jonne mah-
tuu 44 henkilöä + työntekijät
Omavastuu: aikuinen 20 euroa/vrk, lapsi 5–15 v. 5
euroa/vrk, alle 5 v. veloituksetta.
Ilm 16.5. mennessä VIRPI-LIISA MENTU, monikulttuuri-
työntekijä, p. 040-7207075

Huopalahden rovastikunnan 
monikulttuurinen 

perheleiri 30.7.–4.8.
VÄÄKSYN Salonsaaressa

Juhlat jatkuvat

Minikerho 3–4 -vuotiaille ma ja ke klo 9.30 – 11.30. Ker-
homaksu 45 euroa/lukukausi. 
Päiväkerho 4–6 -vuotiaille ma-to klo 9–11.30. Kerhomak-
su 30 euroa/kk.
Ilmoittautumislomakkeita saa kerhoista ja virastosta, 
p. 2340 3500.
Lisätietoja lapsityönohjaaja Marja-Liisa Selin, 
p. 050 5634 960.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00530061006e006f006d0061006c0065006800740069006b00e400790074007400f600f6006e0020007400610072006b006f00690074006500740074007500200079006c006500690073007000e400740065007600e400200061007300650074007500730074006900650064006f00730074006f002000440069007300740069006c006c0065007200200076002e0036002000760061007200740065006e002e002000c4006c00e40020006b00e40079007400e4002000760061006e00680065006d006d0069007300730061002000440069007300740069006c006c006500720069006e002000760065007200730069006f0069007300730061002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [1077.000 1474.000]
>> setpagedevice


