
Näillä laulun sanoilla ortodoksit
tervehtivät merkkipäivää viettävää.
Armon alla on hyvä elää vanhaksi.
Syntymäpäivän kohdalla lasketaan
elettyjä vuosia. Elämä peilautuu jo-
tenkin kuolemaa vasten. Maailmassa
elämä ja kuolema ovat yhtä aikaa läs-
nä. Meidän kaikkien aika on lähteä

täältä kerran. Mutta ei elämää eletä vain kuolemaa odottaes-
sa. Ennemminkin koska meidän kaikkien osaan kuuluu kuo-
lema, osaamme kuuluu yhtä lailla elää elämä. Meillä on myös
mahdollisuus tehdä valintoja ja vaikuttaa elämämme kulkuun. 

Harva ei elämää taaksepäin katsoessaan kaipaisi armoa.
Hyvistä tarkoituksista huolimatta mennyttä katsoessa tuntee
iloisten ja onnellisten muistojen rinnalla helposti myös pistoa
sydämessään. "Kunpa tuon saisi tekemättömäksi." "Nyt oli-
sin viisaampi." Mutta mennyttä ei takaisin saa, eikä ihminen
voi tehdä tehtyä tekemättömäksi. Jumalan edessä ainut tur-
vamme on armo. Jumalan sana vakuuttaa katuvalle, sinä saat
syntisi anteeksi Kristuksen tähden. Armo pesee puhtaaksi.

"Puukirkko ja lämmin ilmapiiri"
Huopalahden seurakunta on päässyt kunnioitettavaan

ikään. Syyskuussa vietämme merkkivuoden juhlaa. Kun ky-
selin eräältä seurakuntalaiselta, minkälainen tämä Huopalah-
den kirkko hänestä on, vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä.
"Puukirkko ja lämmin ilmapiiri. Kun ihmiset tulevat sitä kat-
somaan, he ensin hämmästyvät ja sitten ihastuvat."

Vuosipäivänä olo on kuin merkkipaalun saavuttaessa. Vä-

hän kuin vaistomaisesti sitä katsoo taakseen, miten tähän on
päästy. Samalla katse kääntyy pälyilemään kohti tulevaa, mi-
tä mahtaa olla edessä. Tulevaisuutta emme tunne. Mennei-
syyteen ei ole paluuta. On siis suostuttava epävarmuuteen ja
rohjettava astua eteenpäin. Toisaalta tulevaisuus ja sen mu-
kanaan tuomat muutokset voivat kätkeä mahdollisuuden, jos
niin haluamme nähdä ja toimia sen mukaisesti. Itse asiassa,
kun elämää ja aikaa katsoo tarkemmin, eivät ne ole koskaan
pysähtyneet. Vaikka joskus saattaa hetkellisesti siltä tuntua,
aina ollaan matkalla. Se on meidän ihmisten osa tässä maa-
ilmassa. 

Siitä huolimatta on kovin luonnollista tuntea pientä pel-
koa tai vähintään jännitystä tulevaisuuden suhteen. Kristuk-
sen seurakuntana meillä on kuitenkin joka tilanteessa lupa ja
oikeus turvautua Kristukseen kuoleman voittajaan. Tapahtui
mitä tahansa me emme ole yksin. Seurakuntana me olemme
myös yhteisö, jossa meillä on toinen toisemme. Yhdessä mui-
den kanssa meillä on mahdollisuus toimia tulevan hyväksi ja
rukoilla sille siunausta. Vuosisatojen ja -tuhansien aikana ul-
koiset puitteet voivat tässä maailmassa muuttua, mutta Kris-
tuksen seurakunta pysyy – aina Kristuksen toiseen tulemi-
seen saakka. Muutostuulienkin pauhatessa meillä on lupa tur-
vautua ikiaikojen Jumalaan, josta jo psalmien kirjoittaja sa-
noi: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo
ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri sai-
vat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Ps.
90:1-2 

Kaisa Iso-Herttua

Monia vuosia, armorikkaita vuosia!
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Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Kaisa Iso-Herttua, Hannu Vapaavuori, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10. 
2.9. Viron rippikoululeirin konfirmaatio, Joona Mikkola, Kai-
sa Iso-Herttua, Olli Mönttinen, Heikki Sivonen, huilu. 9.9.
Seurakunnan 90-vuotisjuhlamessu, Hannu Vapaavuori, Mii-
ra Muroma-Nikunen, Jukka Palola, Kaisa Iso-Herttua, Erkki
Kokko, Olli Mönttinen. Cantabile-kuoron ryhmä. 16.9. Juk-
ka Palola, Miira Muroma-Nikunen ja Olli Mönttinen. Mes-
sun jälkeen kiitoslounas. 23.9. Miira Muroma-Nikunen, Han-
nu Vapaavuori ja Ruusu Tervaskanto. Messun jälkeen pappi
tavattavissa rippiä ja keskustelua varten.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20 ( Huom! 29.8. klo
19.30) 
29.8. klo 19.30 Kaisa Iso-Herttua. 5.9. Hannu Vapaavuo-
ri,12.9. Miira Muroma-Nikunen, 19.9. Kaisa Iso-Herttua,
26.9. Jukka Palola. 

PIIRIT JA KUOROT
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Kokoonnutaan He-
lander-kodin ala-aulaan.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12; lounas ja ohjelmaa.
5.9. vieraana rovastit Matti Hakkarainen ja Erkki Kokko se-
kä diakonia- ja lähetysväki. Irma Uuskallion taidenäyttelyn
avajaiset. 12.9. vieraana rovasti Jorma Paakkanen ja diako-
nissa Aila Kuosmanen sekä diakonia- ja lähetysväki. 
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13, alk. 11.9, jolloin Pirkko ja Rei-
jo Bruun kertovat srk:n lähetystyön historiasta. 
Nuorten aikuisten Lähde-kuoro tiistaisin klo 18 alk.11.9.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili Sare-
nius-Hällström, alk. 12.9.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen,
alk. 12.9.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 Py-
säkillä, Haagan pappilantie 2, alk. 17.9.

MUITA TILAISUUKSIA
Kesäillan musiikkia ke 29.8. klo 18.30. Johanna Fernholm,
laulu, ja Joanna Broman, piano. Vapaa pääsy, ohj. 4 euroa.
Irma Uuskallion maalauksia 'VOX HUMANA' 5.–12.9.
kirkon yläsalissa Avoinna joka päivä klo 14–19. Avajaiset
keskiviikkokerhon yhteydessä 5.9. 
Minun Raamattuni – Kirjain vai henki? Keskustelusarjas-
sa "Minun Raamattuni" ke 5.9. klo 18.30 piispa Eero Huovi-
nen ja toimittaja Marketta Mattila. Sarja jatkuu ke 3.10 ja
7.11. klo 18.30.
Avoimet ovet kirkolla 6. ja 7.9. sekä 10. ja 11.9. klo 16–19.
Klo 18 Opastettu tilojen esittely, klo 19 illan rukoushetki.
”Muukalaisena maailmassa" -konsertti la 8.9. klo 16. Rin-
ki-yhtye, Hanna ja Jyrki Koivisto ystävineen kirkossa.
Huopalahden seurakunta 90 vuotta su 9.9. Juhlamessu
klo10, messun jälkeen keittolounas ja kahvi. Päiväjuhla klo
12.30 kirkossa, dosentti Esko M. Laine, Lähde-kuoro, Mer-
ja Wirkkala ja Markku Turunen. 
Kiitospäivän kasvislounas su 16.9. messun jälkeen n. klo
11.15 seurakuntasalissa.
Psalmi-ilta ke 19.9. klo 18. Aiheena psalmi 73 "Katoava uni-
kuva ja järjetön eläin" sekä Psalmi 74 "Voitonmerkki ja me-
rihirviöt". Psalmi-illoissa mukana Jukka Palola. Seuraavan
kerran 17.10.
Siionin kanteleen lauluilta to 27.9. klo 18.30. Yhteislaulu-
tilaisuus, Tuomas Anttila ja Olli Möntti-nen.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Perheitten kesäkerho kirkon pihalla to 30.8. klo 10–11.30
(säävaraus).
Perhekerho seurakuntasalissa torstaisin klo 10–11.30 alk.
6.9.
Pihajuhla la 8.9. klo 16–18. Ohjelmaa lapsille, grillausta ja
seurustelua.
Lasten kirkkohetki ke 19.9. klo 9.30, Miira Muroma-Niku-
nen, Marja-Liisa Selin ja Olli Mönttinen 

NUORET
Nuorten illat keskiviikkoisin ja torstaisin klo 19–22 Tönöl-
lä.
ILOA ELÄMÄÄN!
Haluatko tutustua itseesi ja tuntea itsesi hyödylliseksi? Kai-
paatko vapaa-ajan tekemistä ja uusia haasteita? Tule etsimään
vastauksia kanssamme sekä kehittämään vapaaehtoistoimin-
taa ma 24.9. klo 18 kirkolle. Kurssi jatkuu 8.10; 22.10 ja 5.11.
Ilmoittautuminen 10.9. mennessä: diakoni Elisabet Bariskin
p. 09 23403223; diakoni Raisa Kindstedt p. 09 23403528 tai
nuorisotyönohjaaja Kari Vapaakallio p. 050 3802101. Kou-
luttajana diakonissa, osastonhoitaja Marja Helle. Järj. Haka-
vuoren ja Huopalahden seurakunnat

Huopalahden seurakunnan
merkkivuotta juhlistetaan myös
paneutumalla nykyisin erittäin
usein esillä olevaan kysymyk-
seen Raamatun merkityksestä
ja siitä, mikä se oikein on. Raa-
matulla perustellaan nykyisin-
kin monenlaisia asenteita ja
elämäntapoja. Raamatusta hae-
taan vastausta mitä moninai-
simpiin kysymyksiin ja anne-
taan myös monenlaisia vas-
tauksia. Huopalahden seura-
kunta on saanut juhlavuoden
kunniaksi erittäin asiantuntevat
henkilöt pohtimaan kysymystä
Raamatusta. Keskustelusarjan
otsikkona on MINUN RAA-

MATTUNI. Tilaisuudet järjes-
tetään syys-marraskuussa kun-
kin kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona klo 18.30 Huo-
palahden kirkolla.

Sarjan aloittaa 5.9. piispa
Eero Huovinen. Hänen iltansa
alaotsikkona on "Kirjain vai
henki". Otsikko antaa aiheen
odottaa pohdiskelua siitä, missä
määrin Raamatun sanat on ym-
märrettävä kirjaimellisesti ja
missä määrin on pyrittävä sano-
jen taakse. Lokakuun 3. päivä-
nä asiaa pohtii dramaturgi Outi
Nyytäjä, jolle on ehdotettu ala-
otsikkoa "Jumalainen näytel-
mä". Otsikko kuulostaa varsin

jykevältä ja dantemaiselta, mut-
ta jotain Raamatun mahdolli-
sesta draamallisuudesta saam-
me ehkä kuulla. Marraskuun 7.
päivänä professori Jaakko Hä-
meen-Anttilan otsikkona on
"Ainoan oikean Jumalan ilmoi-
tus". Professori Hämeen-Antti-
la on eri uskontojen, erityisesti
islamin tuntija. Hänelle on eh-
dotettu hiukan provosoivaa ot-
sikkoa, joka haastaa pohtimaan
tuttua kysymystä siitä, onko
suurten maailman uskontojen
takana sittenkin sama Jumala,
ja miten Hän meitä ihmisiä eri
kulttuureissa maailmaa lähes-
tyy. Kaikissa illoissa on muka-

na keskustelua vauhdittamassa
television Voimala-ohjelmasta
tuttu toimittaja Marketta Matti-
la.

Raamattuiltojen otsikointi
on järjestäjän, siis Huopalahden
seurakunnan käsialaa ja tarkoi-
tettu lähinnä virikkeeksi. Sa-
moin se arvailu, jota edellä esi-
tetään alustusten sisällöstä, on
tämän kirjoittajan mielikuvi-
tuksen tuotetta. Jäämme siis
odottamaan, mitä alustajat itse
haluavat kertoa Raamatustaan.
Sen kuitenkin voi aavistaa, että
tuoreita ja avartavia näkökul-
mia on odotettavissa.

Hannu Vapaavuori

Näkökulmia Raamattuun

Suomen senaatti päätti
Huopalahden seurakunnan pe-
rustamisesta 16. elokuuta
vuonna 1917. Tuolloin alue ei
kuulunut Helsinkiin vaan Hel-
singin pitäjään ja siten Helsin-
gin maaseurakuntaan. Uuden
seurakunnan alue oli nykyistä
huomattavasti laajempi, Laut-
tasaaresta Kannelmäkeen
saakka. Huopalahden seura-
kuntaan kuuluvat alueet liitet-
tiin Helsingin kaupunkiin
vuonna 1946, silloin myös
seurakunta siirtyi Helsingin
seurakuntien joukkoon. Usei-
den seurakuntajakojen seu-
rauksena alkuperäisestä Huo-
palahden seurakunnasta on
erotettu Lauttasaaren, Munk-
kiniemen, Munkkivuoren, Ha-
kavuoren, Pitäjänmäen ja
Kannelmäen seurakunnat.
Nykyinen seurakuntajako on
peräisin vuodelta 1966. 

Huopalahden seurakunta
on Helsingin mittapuun mu-
kaan vanha seurakunta. Van-
hempi on oikeastaan vain ja-
kamaton Helsingin seurakun-

ta, josta noin 100 vuotta sitten
alkoi muodostua Helsingin
seurakuntayhtymä. Juhlaan on
juuri nyt erityinen syy myös
siksi, että Huopalahden seura-
kunnan 100-vuotisen taipa-
leen täyttyminen on vähin-
täänkin epävarmaa. Odotetta-
vissa oleva seurakuntaraken-
teen muutos saattaa siirtää
Huopalahden seurakunnan

historiaan jo muutaman vuo-
den kuluttua.

Huopalahden seurakunta
viettää 90-vuotisjuhlaansa
monin tapahtumin. Pääjuhla
on sunnuntaina 9. syyskuuta.
Juhla aloitetaan messulla, jon-
ka toimittavat seurakunnan
papit kirkkoherra Hannu Va-
paavuoren johdolla. Mukana
toimittamassa on myös edelli-

nen kirkkoherra Erkki Kokko
ja seurakuntaneuvoston vara-
puheenjohtaja Mikko Palonie-
mi. Kanttori Olli Mönttisen li-
säksi musiikista vastaa Canta-
bile-kuoron lauluryhmä. Mes-
sun jälkeen syödään keittolou-
nas ja juodaan kakkukahvit.
Päiväjuhlassa lounaan jälkeen
esitelmöi dosentti Esko M.
Laine, joka on perehtynyt Hel-
singin seurakuntien historiaan
ja valottaa nyt erityisesti Huo-
palahden seurakunnan vaihei-
ta. Musiikkia juhlaan tuovat
Lähde-kuoro sekä ooppera-
laulaja Merja Wirkkala ja seu-
rakunnan aiempi kanttori
Markku Turunen. 

Edellisenä päivänä, lauan-
taina 8.9. on kirkossa konsert-
ti "Muukalaisena maailmas-
sa". Siinä esiintyy "Rinki"-yh-
tye, jonka kantavia voimia
ovat aikaisempi nuorisopasto-
rimme Jyrki Koivisto Hanna-
puolisoineen. Pihalla on lapsil-
le ja muillekin ohjelmaa ja
grillausta.

Tule mukaan juhlimaan!

AJASTA AIKAAN 
– Huopalahden seurakunta 90 vuotta
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