
Helsingin seurakunnat
ovat aloittaneet kolme vuot-
ta kestävän "Usko, toivo,
rakkaus" -kampanjan. Sen
tavoitteena on herättää kes-
kustelua uskosta, toivosta ja
rakkaudesta sekä muista
kristillisen uskon teemoista.
Mainoskampanjalla lehdis-
sä, elokuvissa ja netissä
(www.uskotoivorakkaus.fi)
pyritään tavoittamaan erityi-
sesti opiskelu- ja työikäistä
aikuisväestöä. Kirkko etsii
näin tapoja kohdata niitä ih-
misiä, jotka osallistuvat vain
satunnaisesti kirkon toimin-
taan. 

Mikä on kirkko? Onko
kirkko vain alueella oleva ra-
kennus? Paikka, jota on hyvä
katsella ulkoapäin? Helsin-
gissä on paljon erilaisia, ark-
kitehtuurisesti mielenkiintoi-
sia kirkkoja. Turistina voisi
hyvin vierailla näissä kir-
koissa niin kuin monella on
tapana tehdä lomillaan ulko-

mailla. Aina joskus joku ker-
too bongailevansa eri kirkko-
ja myös kotikaupungissaan. 

Kirkko on kuitenkin
enemmän kuin vain raken-
nus. Kun astuu kirkon oves-
ta sisään ja kynnyksen yli,
löytää paikan, joka on varat-
tu yhdessä olemiseen, toimi-
miseen, keskusteluun, hil-
jentymiseen ja rukoukseen.
Kirkko on siunattu paikaksi,

jossa ihminen saa olla Juma-
lan kanssa. Kirkkotila pyrkii
visuaalisuudellaan avaamaan
meille yhteyttä Jumalan
kanssa. Miltä tuntuisi astua
sisään kirkkoon ja istua het-
ken rauhassa?

Luin viehättävän pienen
kirjan "Herra Ibrahim ja ko-
raanin kukkaset". Siinä ai-
kuinen mies ja pieni poika
kävivät matkallaan eri kir-
koissa. Mies kehotti poikaa
panemaan silmänsä kiinni ja
tunnistamaan hajun perus-
teella missä kirkossa mil-
loinkin oltiin. Pieni poika ar-
vuuttelee: "Täällä haisee va-
hakynttilältä, tämä on katoli-
nen". "Täällä haisee suitsuk-
keelta, tämä on ortodoksi-
nen". "Täällä taas haisee jal-
kahiki, tämä on islamilai-
nen". Herra Ibrahim kysyy:
"Eikö paikka kelpaa, jos se
haisee ihmiseltä. Eivätkö
omat jalkasi koskaan haise?
Inhottaako sinua rukoushuo-

ne, joka haisee ihmisiltä, jo-
ka on tehty ihmisille ja jonka
sisällä on ihmisiä?". Mikä-
hän mahtaa olla luterilaisen
kirkon haju? Sekin on tehty
ihmistä ja käyttöä varten.

Huopalahden seurakun-
nan toimintaa siivittää ajatus
saattaa "kristillinen usko, toi-
vo ja rakkaus jokaisen ihmi-
sen elämään vaikuttaviksi te-
kijöiksi". Se on valtava ta-
voite ja haaste! Seurakunnan
nettisivuille pääset osoittees-
sa: huopalahti.kirkkohe-
lsinki.net. Sieltä näet mitä
tällä hetkellä kirkolla tapah-
tuu. Etelä-Haagan kirkko ei
ole vain kirkkorakennus
Vespertiellä, vaan kirkon
muodostamme me kaikki.
Millä tavalla kristillinen us-
ko, toivo ja rakkaus saa kos-
kettaa sinun elämääsi? Miten
voisimme tehdä sen yhdes-
sä?

Miira Muroma-Nikunen

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. 23403528 ja
Elisabeth Bariskin, p. 23403527
www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 9/2007
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Miira Muroma-Nikunen, Raisa Kindstedt, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

klo 15 Perheiden kauneimmat joululaulut -yhteislau-
lutilaisuus

Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli
Mönttinen 
Muskarilaiset Leena Michelsenin johdolla
Laura Kurki ja Ulla Tuominen, viulu

klo 16–18 Perinteinen Joulumetsä-tapahtuma kir-
konmäellä

Joulupukki – kuvauta lapsesi pukin kanssa
Joulukuusia myytävänä
Pika-arpoja
Ongintaa
Leivonnaisia 
Inkivääriolutta (alkoholiton)
Grillimakkaraa, mehuglögiä
Muita yllätyksiä.

Järj. Lions Club Helsinki – Huopalahti ry

klo 18 Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus
Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen, Susanna Laine,
laulu.
Lauluryhmä
Laura Kurki ja Ulla Tuominen, viulu.

Huopalahden kirkolla ja 
kirkonmäellä su 16.12.07

Missä menee kirkko?

Adventin valot syttyvät. Jouluka-
tu on avattu. Pihoilla, parvekkeilla,
ikkunoissa loistavat erilaiset valot.
Joulun odotus on alkanut. Adventin
aika on valmistautumista suureen
juhlaan – Vapahtajan syntymään
moninaisen kiireenkin keskellä. Ad-

ventti on aikaa antaa joulun tulla minulle – meille. 
Joulu on valon juhlaa. Joulu on valoa ja iloa vuoden pi-

meimpään aikaan. Jo yksi pieni kynttilä karkottaa pimeän.
Adventinaikaan syttyvät adventtikynttilät. Niitä voidaan kut-
sua myös Jeesuksen odottamisen kynttilöiksi. Ne vievät mei-
tä kohti joulua. 

Miten voisin tänä jouluna sytyttää valon jonkun toisen elä-
mään? Kenelle lähettäisin tänä vuonna pienen jouluterveh-
dyksen? Yksikin hyvä toivotus, pieni lahja tai lämmin aja-
tus, tuo joulun valoa toiselle ihmiselle. Erilaisten jouluterveh-
dysten syvin tarkoitus on sanoa toisillemme: sinulle tulee jou-
lu, sinulle on syntynyt Vapahtaja, sinua ei ole unohdettu. 

Joulu on yhteyttä Jumalan ja ihmisten kesken. Kohtaam-
me Jumalan siinä, kun kuulemme toistemme laulavan jou-
lulauluja ja yritämme itsekin pysyä mukana. Kohtaamme hä-
net kynttilöitä sytyttäessämme, kiinnittäessämme tähden

kuusenlatvaan, tuntiessamme joulun tuoksut ja maistaessam-
me joulun maut. Kohtaamme hänet yli sukupolvien rajojen,
kun lapsemme tai lapsenlapsemme käsi painautuu käteem-
me.

Aina emme kuitenkaan voi olla meille tärkeiden ihmisten
kanssa. Joulu on silloin aikaa, jolloin yksinäisyys tuntuu ki-
peältä. Ajatuksissamme voimme lähettää hyvän jouluviestin
eteenpäin. Voit ajatella itsellesi rakkaita ihmisiä ja sytyttää
kynttilän ja rukoilla: Jumala, anna valon loistaa jokaisen jou-
lun viettoon. Anna sen loistaa lämpöä, rakkautta ja iloa. An-
na sen loistaa mielen haikeuteen, eron ikävään, yhdessäolon
keskelle. Anna sen loistaa meille Jeesuksen syntymän valoa.
Aamen.

Joulun valot syttyvät. Jouluvaloja katsellessasi voit myös
muistaa pienen tarinan. Jouluvalot nähdessään eräs tyttö ky-
syi isältään "Miksi noi valot ei palaneet syksyllä, vaikka oli
pimeää?" Isä vastasi: "Ne vievät paljon sähköä ja tulisivat
siksi kovin kalliiksi". Siihen tyttö tuumasi: "Onneksi Taivaan
isä on niin rikas, ettei sen tartte sammuttaa tähtiä joulun jäl-
keen".

Sytytetään valot jouluun! 
Miira Muroma-Nikunen

Valot syttyvät

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. Kaisa
Iso-Herttua, Ronny Thylin ja Olli Mönttinen. Mieskuo-
ro Helsingin Lauluveljet, joht. Viive Mäemets. Juma-
lanpalvelus toteutetaan yhteistyössä partiolippukuntien
ja Luukkaan seurakunnan kanssa. Lipunnosto kirkon-
mäellä klo 9.40. Partiolaisten lupauksenanto klo 9 kir-
kossa. Kunniakäynti sankarihaudoilla klo 11.15. Haa-
gan Martat tarjoilevat juhlakahvit seurakuntasalissa.
9.12. Hannu Vapaavuori, Miira Muroma-Nikunen ja
Olli Mönttinen. 16.12. Kaisa Iso-Herttua, Hannu Va-
paavuori ja Olli Mönttinen. 23.12. Jukka Palola, Kai-
sa Iso-Herttua ja Pekka Lumio. Messun jälkeen pappi
tavattavissa rippiä ja keskustelua varten.

VIIKKOMESSU keskiviikkoisin klo 20 (5.12. ja
26.12. ei ole viikkomessua).

JOULUN AJAN MESSUT JA HARTAUDET
Jouluaattona 24.12. klo 13 Perheiden aattohartaus.
Miira Muroma-Nikunen ja Helena Määttänen perhei-
neen. Klo 16.30 Jouluaaton hartaus. Hannu Vapaa-
vuori ja Olli Mönttinen. Merja Wirkkala, laulu. Joonas
Vapaavuori, sello. Klo 23 Jouluyön lauluhetki -yh-
teislaulutilaisuus. Olli Mönttinen, urut ja piano. Pet-
teri Lehikoinen, laulu. Kaisa Iso-Herttua, tekstit.
Joulukirkko 25.12. klo 8. Hannu Vapaavuori, Olli
Mönttinen ja Vannemaan perheorkesteri. 
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10. Miira Muroma-
Nikunen ja Maija Maltela. Su 30.12. klo 10. Hannu Va-
paavuori ja Maija Maltela. Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus 1.1.08 klo 10. Kaisa Iso-Herttua ja
Maija Maltela. Loppiaisena 6.1. klo 10 messu ja klo
18 Pyhäillan messu.

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Joulun Sävel-konsertti su 9.12. klo 14. Kallion Lau-
lu, joht. Jukka Jokitalo. Solisti Johanna Tuomi, laulu.
Ilmari Räikkönen, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 eu-
roa.
Joulukonsertti "Hodie Christus natus est!" ma
10.12. klo 19. Cantabile-kuoro, joht. Pasi Hyökki. Jo-
hanna Nousiainen, harppu. Tiina Timperi, huilu. Ka-
tariina Rasilainen, oboe. Jutta Salminen, sello. Liput
15/10 euroa ovelta. 
Lasten joulukirkko – nukketeatteri ke 12.12. klo
9.30 ja 10.15. Miira Muroma-Nikunen, Olli Mönttinen,
Marja-Liisa Selin ja Kristina Wallström. 
Eläkeikäisten joulujuhla pe 14.12. klo 12-14. Ilm.
7.12. mennessä p. 2340 3500. Puuro- ja kahvitarjoilu.
Jouluista ohjelmaa. Kuljetusta tarvitsevat yhteys 12.12.
mennessä Raisa Kindstedt p. 2340 3528.
Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuudet su
16.12. klo 15 ja klo 18. Joulumetsä kirkonmäellä klo
16–18. Kts. erillinen ilmoitus. Vapaa pääsy.
Joulukonsertti ti 18.12. klo 19. Lähde-kuoro, joht.
Mikko ja Hanna Seppänen. Vapaa pääsy. 
Psalmi-ilta ke 19.12. klo 18. Jukka Palola esittelee
psalmien 79 ja 80 taustoja ja suomentamiseen liittyviä
kysymyksiä. Yhdessä pohditaan psalmien merkitystä
nykyaikana. 
Jouluyön lauluhetki -yhteislaulutilaisuus ma 24.12.
klo 23. Olli Mönttinen, urut ja piano. Kaisa Iso-Hert-
tua, tekstit. Petteri Lehikoinen, laulu.
Loppiaiskonsertti su 6.1.08 klo 14. Markus Pelli, sel-
lo ja Johanna Broman, piano.

Terho Pursiainen papiksi
Huopalahteen

Huopalahden seurakunnan seurakuntapastori Jukka Pa-
lolalle on myönnetty virkavapautta 1.1.–14.3. 2008 väli-
seksi ajaksi. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli mää-
räsi hänen sijaisekseen pastori, teologian tohtori Terho Pur-
siaisen. Sijaisuutta hoitamaan ilmoittautui 13 pappia, jois-
ta seurakuntaneuvosto tuomiokapitulille antamassaan lau-
sunnossa esitti valittavaksi juuri pastori Pursiaista. Terho
Pursiainen tunnetaan syvällisenä teologisena ajattelijana ja
aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana. Hän on ai-
emmin toiminut muun muassa kansanedustajana.

Haluaisitko sinä antaa aikaasi
yksinäiselle vanhukselle?

Haagassa asuu paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka kai-
paisivat ystävää, ulkoiluseuraa ja pientä rupatteluhetkeä.
Helander-kodissa tarvitaan lisää ulkoiluttajia asukkail-
le. Ihminen on silloin onnellinen, kun hän saa rakastaa
toisia ja saa myös itse rakkautta. Itselle voi valmistaa
joulua tekemällä hyvää toiselle. Tule mukaan seurakun-
nan vapaaehtoistyöhön. Ota yhteyttä ja kysele tarkem-
min asiaa. Tiedustelut: Diakoni Raisa Kindstedt p. 050-
3671225 tai p. 09-23403528 raisa.kindstedt@evl.fi
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