
Huopalahden seurakunta
sai uuden diakonin, kun An-
nikka Poussu-Pyykkösen jäl-
keen diakonian virassa aloitti
1.10. 2007 Elisabeth Bariskin.
Haastattelin Elisabethiä hänen
aloittaessaan työnsä seurakun-
nassamme. 

1. Kuka olet ja mistä tulet?
Tänne Huopalahden seura-

kuntaan tulen tuosta naapuris-
ta, Hakavuoren seurakunnasta,
jossa toimin 1,5 vuotta diako-
nin tehtävissä. 

2. Minkälaista kokemusta
Sinulla on jo seurakuntatyös-
tä? 

Valmistuin 2006 vuoden
maaliskuussa diakoniksi ja so-
sionomiksi Diakonia-ammatti-
korkeakoulusta. Olin jo opis-
keluaikoina Kannelmäessä
diakonin viransijaisena, ja
sieltä pääsin jatkamaan sijaise-
na Hakavuoren seurakuntaan.
Olen toiminut paljon vanhus-
ten ja työikäisten parissa eri-
laisissa ryhmissä, kerhoissa,
leireillä ja diakoniavastaan-
otoilla. Nuorena äitinä toimin
myös pyhäkoulunopettajana.

3. Ovatko Huopalahden
seurakunnan alue ja täällä asu-
vat ihmiset Sinulle tuttuja en-

tuudestaan?
Minulla oli onni saada tul-

la seurakuntaan, jonka alue on
minulle ennestään jonkin ver-
ran tuttu. Lisäksi täällä on
muutama työkaveri ja seura-
kuntalainen, jotka ovat Haka-
vuoren ja Huopalahden seura-
kuntien yhteisten retkien ja
leirien myötä tulleet tutuiksi.
Paljon on kuitenkin myös uut-
ta, ja odotankin mielenkiinnol-

la ja innostuneena, mitä uusi
työ tuo tullessaan.

4. Diakonia on kristilliseen
rakkauteen perustuvaa toimin-
taa, avun antamista sitä tarvit-
seville erilaisissa elämäntilan-
teissa. Seurakunnassa diako-
niatyö on jaettu erilaisiin vas-
tuualueisiin. Mitkä niistä kuu-
luvat Sinulle? 

Vastuullani on mm. työ-
ikäisten parissa tehtävä diako-
niatyö, diakoninen taloudelli-
nen avustaminen ja neuvonta
sekä mielenterveystyö. Olen
myös mukana seurakuntamme
Yhteisvastuu-keräyksessä se-
kä erilaisissa tapahtumissa ja

myyjäisissä.
5. Mitä odotat työltäsi?
Odotan kohtaavani alueen

ihmisiä ja voivani olla avuksi
silloin, kun sitä tarvitaan.

6. Mitä harrastat?
Ykkösharrastukseni on toi-

minta Svettis&Friskis -liikun-
tajärjestössä sekä jumppaajana
että jumppajärkkärinä. Se on
mukava henkireikä kuntoilun
merkeissä, ja toisaalta järjes-
tössä toimiessa tutustuu uusiin
ihmisiin, mikä on aina muka-
vaa. Muuten aika kuluu luon-
nollisesti perheen parissa. Koi-
rakuumetta olen sairastanut jo
pidemmän aikaa, joten katso-
taan, jos jonkinmoinen karva-
turrikin meille jossakin vai-
heessa ilmestyy.

7. Ensi viikonloppuna on
pyhäinpäivä. Mitä se merkit-
see Sinulle?

Olen sen verran nuori, että
olen alkanut kokea pyhäinpäi-
vän merkitystä omakohtaisena
vasta aivan viime vuosina. Py-
häinpäivä on mielestäni hyvä
hetki hiljentyä muistamaan jo
kuolleita läheisiä, vaikka heil-
lä toki muutenkin on paikka
sydämissämme koko elämäm-
me ajan. Aion mennä tulevana
lauantaina joidenkin tuttavieni
kanssa viemään kukkia ja
kynttilöitä yhteisten läheis-
temme haudoille.

Jukka Palola

Lokakuun alussa me Helsingin
seurakuntayhtymän työntekijät ko-
koonnuimme Finlandia-taloon Us-
ko, Toivo, Rakkaus -seminaariin.
Päivän aikana saimme sekä tausta-
tietoa että käytännön vinkkejä tule-
van kampanjan toteutukseen. Ilta-
päivällä jakaannuimme eri kana-

viin. Osallistuin Elämää vai kiiltokuvia -kanavaan, jossa
neljä panelistia – jotka eivät olleet seurakuntien työnteki-
jöitä – käsittelivät syvällisesti ja koskettavasti elämään ja
kuolemaan liittyviä näköaloja. 

Mieleeni jäi erityisesti hautaustoimistovirkailija, joka
kertoi omien lastensa suhtautumisesta äitinsä ammattiin.
Hänen poikansa oli nelivuotiaana ollut hyvin kiinnostunut
ruumisautoista ja piirrellyt niitä. Hän oli myös todennut,
että kun hänellä on isona tyttökaveri, he lähtevät kahdes-
taan ajelulle ruumisautolla.

Hautaustoimistojen ja hautausmaiden työntekijöiden
lapsilla on etuoikeus omaksua vanhempiensa työn kautta
luonteva suhtautuminen kuolemaan ja hautajaisiin liitty-
viin kysymyksiin. Mutta läheisen kuollessa on meillä
muillakin mahdollisuus opettaa lapsillemme luontevaa
suhtautumista. Voimme ottaa lapsemme mukaan katso-
maan poisnukkunutta. Siunaus- ja muistotilaisuuden jäl-

keen on hyvä keskustella lasten kanssa heidän kokemuk-
sistaan.

Toisaalta on hyvä muistaa, että me ihmiset emme kos-
kaan pysty omaksumaan täysin luontevaa suhtautumista
kuolemaan. Kertaakaan en ole nähnyt hautajaisia, joihin
ei olisi kuuluneet myös omaisten kyyneleet. En sellaisis-
sakaan tilanteissa, joissa kuolema on ollut jo pitkään odo-
tettu. Kuolema tulee ja vie läheisen ja rakkaan ihmisen pe-
ruuttamattomasti pois. Ei sellaiseen voi koskaan oppia
suhtautumaan täysin luontevasti. 

Läheisen kuoleman edessä jopa Jeesus itki (Joh.11:35).
Mutta kristillisen uskon sanoma on pohjimmiltaan sano-
maa siitä, että kuoleman lopullinen valta on kukistettu.
Jeesus Kristus on voittanut synnin ja kuoleman vallan.
Hän kutsuu meitä valtakuntansa evankeliumissa usko-
maan syntimme anteeksi ja omistamaan ylösnousemuk-
sen ja iankaikkisen elämän toivon. 

Tulevana pyhäinpäivänä voimme lähteä ajelulle – tai
kävelylle – ja suunnata kulkumme hautausmaalle, rakkait-
temme haudoille. Voimme sytyttää kynttilän ja muistaa,
että kynttilän liekki kuvastaa Kristus-valoa, joka loistaa
kuolemankin pimeyteen. Kuolemalla ei sittenkään ole vii-
meistä sanaa.

Jukka Palola

Ajelulle

HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Kirkkoherranvirasto: Vespertie 12, p. (09) 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 Eli-
sabeth Bariskin, p. 2340 3527
www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 8/2007
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Jukka Palola, Elisabeth Bariskin, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10 
3.11. Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus, Jukka Palola ja Ol-
li Mönttinen. 4.11. Miira Muroma-Nikunen, Jukka Palola ja
Olli Mönttinen. 11.11. Hannu Vapaavuori, Kaisa Iso-Herttua
ja Olli Mönttinen.18.11. Jukka Palola, Hannu Vapaavuori ja
Olli Mönttinen. 25.11. Kaisa Iso-Herttua, Hannu Vapaavuo-
ri ja Ruusu Tervaskanto. 2.12. Adventtisunnuntain messu,
Hoosianna. Miira Muroma-Nikunen, Jukka Palola ja Olli
Mönttinen. Messun jälkeen pappi tavattavissa rippiä ja kes-
kustelua varten.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20 (iltamessua ei ole
5.12.)
31.10. Jukka Palola; 7.11. Miira Muroma-Nikunen; 14.11.
Jukka Palola; 21.11. ja 28.11. Hannu Vapaavuori. 
PYHÄILLAN MESSU su 4.11. klo18, Hannu Vapaavuori.
Lauluryhmä Olli Mönttisen johdolla. Taize-laulut. Iltatee.
Pappi tavattavissa klo17 lähtien rippiä ja keskustelua varten.
Seuraavan kerran adventtisunnuntaina 2.12. klo 18. 
PIIRIT JA KUOROT
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 Py-
säkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13.
Nuorten aikuisten Lähde-kuoro tiistaisin klo 18.
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Kokoonnutaan He-
lander-kodin ala-aulaan.
Rosalíe-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12; lounas ja ohjelmaa. 
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18.
MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Raamatunkäännöstyö Etiopiassa ke 31.10. klo 18.30, alus-
tus Mirja Saksa. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen. 
Miesten piiri ke 31.10. klo 18.30 osallistuu Raamatunkään-
nöstyö Etiopiassa -tilaisuuteen seurakuntasalissa.
Poisnukkuneiden muistoilta la 3.11. klo 18. Hannu Vapaa-
vuori, Miira Muroma-Nikunen, Jukka Palola, Olli Mönttinen
ja Terhi Aho, sello.
Minun Raamattuni -keskustelusarja jatkuu ke 7.11. klo
18.30. Professori Jaakko Hämeen-Anttila alustaa aiheesta
"Ainoan oikean Jumalan ilmoitus?" toimittaja Marketta Mat-
tila haastattelee. Yleisön kysymyksiä. 
Adventtimyyjäisaskartelu la 10.11. klo 14 alkaen nuoriso-
talolla, Kauppalankuja 7. Tule askartelemaan Henna Laitisen
johdolla. 
Isänpäivän konsertti su 11.11. klo 14. Liisa Kalliokoski,
laulu ja Taru Ritavesi, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa. 
Psalmi-ilta ke 14.11. klo 18. Jukka Palola esittelee psalmien
77 ja 78 taustoja ja suomentamiseen liittyviä kysymyksiä.
Yhdessä pohditaan psalmien merkitystä nykyaikana. 
Vapaaehtoistyöntekijöiden ilta to 15.11. klo 18 Lassilan
seurakuntakodissa, Naulapolku 1. Aiheena vanhusten muis-
tisairaudet. Raisa Kindstedt ja Helena Sipilä. Järj. Hakavuo-
ren ja Huopalahden seurakunnat.
Partiolippukunta Suosirrien perinteiset marrasmarkki-
nat la 17.11. klo 10–13. Tarjolla keittolounasta, vohveleita,
arpajaisia, ongintaa, käsitöitä yms.
Hyväntekeväisyyskonsertti su 18.11. klo 15. Kallion laulu,
joht. Jukka Jokitalo. Oopperalaulaja Merja Wirkkala, säest.
Olli Mönttinen. Ohjelma 8 euroa Sisters of the Blessed Vir-
gin-järjestön ylläpitämän lastenkodin tyttöjen hyväksi. Kah-
vitarjoilu väliajalla sisältyy hintaan. Konsertin suojelijana
psykiatrian emerita professori Terttu Arajärvi. Järj. Suomi
Lastenkoti yhdistys.
Miesten piiri ke 21.11. klo 18.30 kirkon kivijalassa, Hannu
Vapaavuori. 
Siionin Kannel-virsilauluilta to 22.11. klo 18.30, Tuomas
Anttila ja Olli Mönttinen.
Miesten piirin valmistama lounas su 25.11. messun jälkeen
n. klo 11.15. kts. erillinen ilmoitus.
Virsi-ilta ke 28.11. klo 18.30. Adventtivirsien parissa Han-
nu Vapaavuori ja Olli Mönttinen. 
Adventtimyyjäiset la 1.12. klo 11–13. Puuro- ja kahvitarjoi-
lu, leivonnaisia, käsitöitä, arpajaisia, kirpputori, joulukortte-
ja. Tuotto lähetystyön hyväksi. 
LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Perhekerho torstaisin klo 10–11.30. 
Lasten kirkkohetki ke 31.10. klo 9.30, aiheena Pyhäinpäi-
vä ja ke 21.11. klo 9.30, aiheena Adventti, Miira Muroma-Ni-
kunen, Marja-Liisa Selin ja Olli Mönttinen. 
NUORET, Nuorisotalo Tönö, Kauppalankuja 7
Nuorten illat keskiviikkoisin ja torstaisin klo 19–22 Tönöl-
lä.
Olokolo perjantaisin klo 20–24.

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Huopalahden seurakunnan
"Minun Raamattuni" -keskus-
telusarja jatkuu. Keskiviikkona
7.11. klo 18.30 keskustelun
alustaa professori Jaakko Hä-
meen-Anttila. Hänen alustuk-
sensa alaotsikko on "Ainoan
oikean Jumalan ilmoitus?". Ai-
he viittaa suoraan monia kris-
tittyjä ja varmasti muitakin as-
karruttavaan kysymykseen,
onko kristinuskolla, islamilla,
juutalaisuudella ja ehkäpä
muillakin yhteinen Jumala?
Vai onko jollakin näistä oikea
Jumala, kun taas muiden juma-

lat ovat jotain muuta. Onko oi-
kea tieto Jumalasta saatavissa
vain Raamatusta vai ilmoittaa-
ko Jumala itsensä myös toisin,
ehkäpä toisten uskontojen
kautta? Professori Hämeen-
Anttila on perehtynyt erityises-
ti islamiin ja valottanut sitä eri
puolilta lukuisissa kirjoissaan.
Tervetuloa kuulemaan ja myös
osallistumaan keskusteluun.
Professori Hämeen-Anttilaa
haastattelee toimittaja Market-
ta Mattila. Tilaisuus järjeste-
tään Huopalahden kirkossa
Etelä-Haagassa, Vespertie 12.

Minun Raamattuni
– Ainoan oikean Jumalan
ilmoitus?

(Aito karjalanpaisti on jo
melkein menetetty, niin kuin
Karjalakin)

Nykyisin ei enää juuri mis-
tään saa sellaista karjalanpais-
tia, jollaista me karjalaiset
olemme lauantai-iltaisin ja
sunnuntaisin syöneet, ellei sitä
itse opi laittamaan, toteaa Ju-
hani Forsberg. 

Miesten piirin 
valmistama lounas 
su 25.11. klo 11.15 
seurakuntasalissa

Karjalanpaistia, perunoita,
juureksia ja karjalanpiirakoita.
Jälkiruokaakin on. 

Lounaan tuotto nimikkolä-
hetystyön hyväksi Suomen
Lähetysseuran kautta.

Kokkina häärivä Juhani
Forsberg jatkaa "Karjalan-
paisti" -muisteluaan: Se teh-

tiin paljon isommista lihapa-
loista kuin nykyisin näkee ja
peruslihana oli viljasika, jossa
oli riittävästi terveellistä – tar-
koitan maukasta – läskiä. Li-
sänä voitiin käyttää lammasta
ja nautaa, jos niitä oli saatavil-
la. Teurasaikana saattoi käyt-
tää sisälmyksiäkin. Lihat hau-
dutettiin uunin jälkilämpöti-
lassa useita tunteja, mieluiten
tietysti saviastiassa tai ns. su-
kunapotissa. Mausteeksi käy-
tettiin vain merisuolaa, sipulia
ja maustepippuria. 

Lounaalla on tarjolla myös
oikean reseptin mukaan pais-
tettuja karjalanpiirakoita. Nii-
tä voi sitten panna tötterölle ja
tökkiä karjalanpaistin lie-
meen, niin kuin ennen kotona
Karjalassa ja sitten evakossa-
kin tehtiin, muistelee innokas
piirakanpaistaja. Tervetuloa!

”Karjalanpaisti takaisin” -
lounas su 25.11.

Uuden diakoniatyöntekijän haastattelu
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