
Huopalahden seurakunnasta on
jo lähes kahden vuosikymmenen
ajan tehty matka Taizén ekumee-
niseen yhteisöön Ranskaan. Mat-
kalaiset ovat useimmiten olleet
pari kolme vuotta aikaisemmin

rippikoulunsa käyneitä nuoria. Perinne syntyi aikoinaan
asiasta innostuneiden nuorisotyöntekijöiden ja – pappien
käynnistämänä. 

Vuosien vieriessä perinteet tahtovat katkeilla ja hii-
pua. Enää ei muisteta eikä tiedetä, mitä aikaisemmin
suurta intoa ja sitoutumista nimenomaan nuorissa seura-
kuntalaisissa herättänyt asia oikein piti sisällään. Niin-
pä seurakunnastamme lähti joukko työntekijöitä etsi-
mään perinteen juuria.

Juuret löytyivät. Yhteisen laulun, mietiskelyn ja ru-
kouksen tyyssija, noin sadan hengen veljestö ja tuhan-
sien nuorten pyhiinvaeltajien yhteisö kirvoitti ajatuksia,
kysymyksiä ja etsintää. Mietiskelyyn ja jopa mystiik-
kaan painottuva, mutta myös uutterasti Raamattua tutkis-
televa ja koko luomakunnasta ja toisista ihmisistä vas-
tuuta kantava kristillisyys teki vaikutuksen erilaisuudel-
laan. Tietyllä tavalla voi toki hyvin ymmärtää, että tämä
ei ole kaikkien suomalaiseen perinteeseen kasvaneitten
kristittyjen tapa elää uskoaan todeksi. Toisaalta syntyy

voimakas tunne siitä, että ehkä juuri tässä on tapa, jolla
nykyaikainen kaupunkilaisnuori saattaa löytää yhteyden
iankaikkiseen Jumalaan, jossa "me elämme, liikumme ja
olemme", niin kuin Apostolien teoissa sanotaan. Monel-
le se on antanut eväitä koko elämäksi. Toivottavasti an-
taa jatkossakin.

Hannu Vapaavuori

Pyhiinvaeltajat

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 klo 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 5/2007
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Hannu Vapaavuori, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
10.6. Hannu Vapaavuori, Sini Mikkola ja Olli Möntti-
nen; 17.6. Jukka Palola ja Olli Mönttinen; 23.6. Juhan-
nuspäivän sanajumalanpalvelus, Miira Muroma-Niku-
nen; 24.6. Joona Mikkola ja Sini Mikkola; 1.7. Miira
Muroma-Nikunen ja Ruusu Tervaskanto; 8.7. Joona
Mikkola, Sini Mikkola ja Ruusu Tervaskanto; 15.7.
Miira Muroma-Nikunen ja Ruusu Tervaskanto; 22.7.
Hannu Vapaavuori ja Ruusu Tervaskanto; 29.7. Joona
Mikkola, Sini Mikkola ja Ruusu Tervaskanto; 5.8.
Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen; 12.8. Jukka Pa-
lola, tekstinlukijana ja kirkkokahvilla vieraana lähetti
Eija-Riitta Kinnunen; 19.8. Lohirannan rippikoululei-
rin konfirmaatio, Joona Mikkola, Kaisa Iso-Herttua,
Jukka Palola ja Olli Mönttinen; 26.8. Hannu Vapaa-
vuori ja Olli Mönttinen. Messun jälkeen pappi tavatta-
vissa rippiä ja keskustelua varten.
SEURASAAREN KARUNAN KIRKON SANAJU-
MALANPALVELUS su 29.7. klo 13, Joona Mikko-
la ja Ruusu Tervaskanto.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30
6.6. poikkeuksellisesti Tönöllä, Kauppalankuja 7, Joo-
na Mikkola; 13.6. Jukka Palola; 20.6. ja 27.6. Miira
Muroma-Nikunen; 4.7. Joona Mikkola; 11.7. Miira
Muroma-Nikunen; 18.7. Hannu Vapaavuori; 25.7. Joo-
na Mikkola; 1.8. Jukka Palola; 8.8. Kaisa Iso-Herttua;
15.8. Jukka Palola; 22.8. Kaisa Iso-Herttua; 29.8. Han-
nu Vapaavuori. 
PYHÄILLAN MESSU seuraavan kerran su 2.9. klo
18.
KESÄILLAN MUSIIKKIA
Ke 13.6. klo 18.30 DUO PANTASTIC, Stefan
Stanciu, panhuilu ja Ilia Kalioujnov-Salminen, pia-
no ja urut; Ke 20.6. klo 18.30 Heikki Sivonen, laulu ja
Joanna Broman, piano; Ke 4.7. klo 18.30 Karoliina
Laurila, laulu ja Paavo Maijala, piano; Ke 18.7. klo
18.30 Leena Hytti, piano; Ke 22.8. klo 18.30 Petteri
Lehikoinen, laulu ja Matias Häkkinen, piano; Ke
29.8. klo 18.30 Johanna Fernholm, laulu ja Joanna
Broman, piano. Tilaisuuksiin vapaa pääsy, ohjelma 4
euroa. 
KESÄN VIRSILAULUHETKET – YHTEISLAU-
LUTILAISUUDET
Ti 26.6. klo 13, Kesävirsiä, Ruusu Tervaskanto; ti
24.7. klo 13 Virsilauluhetki, Ruusu Tervaskanto; ti
28.8. klo 13 Toivevirsiä, Olli Mönttinen. Tilaisuuksiin
on vapaa pääsy.
MUUTA TOIMINTAA
Kesäkahvila kirkon kuistilla tiistaisin klo 12–14, oh-
jelmatuokio klo 13.
Perheitten kesäkerho kirkon pihalla torstaisin klo
10–11.30. Mehu- ja kahvitarjoilu. (Säävaraus)
Hiljaisuuden polku to 14.6. klo 18-20 kirkossa ja kir-
konmäellä. (kts. erillinen ilmoitus) 
Retki Vivamon raamattukylään ke 18.7.07. (kts. eril-
linen ilmoitus)
Ekaluokkalaisten siunaaminen koulutielle ma 13.8.
klo 18, Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin,
Kristina Wallström ja Olli Mönttinen. Kirkkohetken
jälkeen jätskitarjoilu.
Päivä- ja minikerhossa on vielä paikkoja vapaana.
Tied. Marja-Liisa Selin, p. 2340 3525.

Lähtö klo 9.15 Huopa-
lahden kirkolta. Hinta 30
€ /aikuinen, 20 € /lapset
3–12v. sisältää matkat, näy-

telmät ja lounaan. Ilmoit-
tautumiset 10.7. mennessä
p. 23403500 tai huopalah-
ti.srk@evl.fi Lisätietoja

Jukka Palola p. 2340 3521
(17.6. asti) ja Sofia Tolonen
p. 23403224.

Järjestäjinä Huopalah-

den ja Hakavuoren seura-
kunnat.

Tule mukaan kokopäiväretkelle 
Vivamon Raamattukylään 18.7.!

Helsingin seurakuntayh-
tymä vietti viime vuonna
näyttävästi 100-vuotisjuh-
laansa. Huopalahden seura-
kunta on lähes yhtä vanha.
Suomen senaatti päätti 17.
elokuuta 1917, että Helsin-
gin pitäjän seurakunnasta
erotetaan uusi seurakunta,
jonka nimeksi tulee Huopa-
lahden seurakunta. Tämä
seurakunta käsitti nykyistä
huomattavasti suuremman
alueen, Lauttasaaresta aina
Pitäjänmäelle saakka. Ku-
ten tunnettua, Huopalah-

den emäseurakunnasta on
sen jälkeen muodostettu
useita seurakuntia. Viimek-
si Huopalahden seurakunta
on jaettu vuonna 1966, jol-
loin siitä erotettiin Haka-
vuori, Kannelmäki ja Pitä-
jänmäki omiksi seurakun-
nikseen. Kun suunta on
kääntynyt ja pakettia ryh-
dytään kokoamaan takai-
sin, on oiva hetki viettää
juhlaa helsinkiläisittäin pit-
kän seurakuntahistorian
kunniaksi.

Varsinainen juhlaviikko

on 5.–12.9. Piispa Eero
Huovinen avaa juhlan mer-
keissä järjestettävän "Mi-
nun Raamattuni" -keskus-
telusarjan juuri tuolloin 5.9.
klo 18.30. Tähän sarjaan
ovat lupautuneet alustajiksi
myös dramaturgi Outi Nyy-
täjä ja professori Jaakko
Hämeen-Anttila. Heidän
vuoronsa on kertoa Raama-
tustaan 3.10. ja 7.11. Juhla-
messu ja 90-vuotisjuhla jär-
jestetään kirkossa sunnun-
taina 9.9. Edellisenä päivä-
nä pidetään konsertti, jossa

esiintyvät Hanna Koivisto
ja hänen monille haagalais-
nuorille tuttu puolisonsa
pastori Jyrki Koivisto ystä-
vineen. Lauantaina viete-
tään yhteistä juhlaa gril-
lauksineen kirkon pihalla ja
puistossa. Toivomme, että
seurakunnan juhla olisi to-
della kaikkien nykyisten ja
entisen Huopalahden seu-
rakuntalaisten ja vaikkapa
kaikkien helsinkiläisten yh-
teinen juhla. 

Hannu Vapaavuori

Huopalahden seurakunta 90 vuotta

Rukoushetki Taizen kirkossa.

HILJAISUUDEN
POLKU Huopalahden
kirkonmäellä to 14.6 klo
18–20.00

Haluatko hetken
rauhaa?

Oletko miettinyt joskus
kokeilevasi päivän tai kah-
den hiljaisuutta, muttet ole
siihen jostain syystä uskal-
tautunut tai ehtinyt?

Olet tervetullut Huo-
palahden kirkonmäelle
kulkemaan omaa hiljai-
suuden polkuasi piipahta-
en paikalla tai viettäen

siellä koko illan.
Kirkonmäki, puisto

luonnon virikkeineen on va-

rattu hiljaisuutta ja keskus-
telemattomuutta varten tuo-
na aikana. Kirkon sisällä on

hiljaisuuden polkuun liit-
tyen tiloja, joissa voit hen-
gähtää, hiljentyä, lueskella,
ajatella, olla. Tai katsella ja
kuunnella hiljaisuuteen vi-
rittävien paikkojen, altta-
rien äärellä omaan tahtiisi.
Johdatus hiljaisuuteen al-
kaa kirkkosalissa klo 18.
Päätämme iltaehtoolliseen
klo 19.30.

Illassa oppaina mukana
retriitinohjaajat, pastori mii-
ra.muroma-nikunen@evl.fi
p. 09-23403522 ja diakoni
annikka.poussu-
pyykkönen@evl.fi 
p. 09-23403527.

KATSELE, KUUNTELE keskustelematta
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