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Helsingin seurakunnissa on
viime syksystä asti kampanjoitu
enemmän tai vähemmän näky-
västi otsikolla "Usko, toivo, rak-
kaus". Tämä kolmen sanan yh-
distelmä on tuttu monille niille-

kin, jotka eivät niin kovin aktiivisesti seurakunnan toi-
mintaan tai tilaisuuksiin osallistu. Ainakin se on tuttu
niille, jotka on vihitty avioliittoon kirkollisesti tai jotka
ovat olleet mukana tällaisessa vihkiäistilaisuudessa.
Niissähän kuullaan lähes aina sanat: "Niin pysyvät nä-
mä kolme: usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on
rakkaus".

Kampanjan ensimmäisessä vaiheessa on haluttu
synnyttää keskustelua. Siinä onkin onnistuttu. Keskus-
telua ja informaatiota varten avatuilla internet-sivuilla
(uskotoivorakkaus.fi) on ollut kymmeniätuhansia kävi-
jöitä. Kampanjaan on viitattu lukemattomissa lehtikir-
joituksissa ja televisio-ohjelmissa. Kuhina on ollut ko-
va, melkein myrsky, ainakin vesilasissa.

Päällisin puolin keskustelun avaus muistutti sohaisua
muurahaispesään. Ensi vaikutelma oli, että toteutettiin
vanhoja kunnon periaatteita: "Tärkeää ei ole, mistä pu-
hutaan, kunhan puhutaan". Tuli mieleen toinenkin to-
kaisu: "Kunnia meni, mutta maine sen kun kasvaa." Nä-
mä kyyniset mietteet johtuivat siitä, että keskustelua
käynnistettiin suoraan sanoen mauttomin mainoksin ja
julistein. Suoranaisena provokaationa on moni pitänyt
julistetta, jossa kaksi nuorta miestä lepäilee yhteisessä
vuoteessa pohtien, mitähän Jeesus tässä tilanteessa

mahtaisi tehdä.
Mielipiteet ovat jakautuneet ainakin kahteen eri lei-

riin. Toisessa ollaan sitä mieltä, että kirkko on viimeis-
tään nyt tehnyt itsensä täysin naurettavaksi, ellei suoras-
taan säälittäväksi. Toisessa taas iloitaan siitä, että vih-
doinkin on alettu ennakkoluulottomasti avata keskuste-
lua kielellä, jota tavalliset ihmiset puhuvat. Jos tämä ris-
tiriitaisia tunteita herättävä avaus oikeasti herättää ky-
selemään, mitä kirkko oikein haluaa jäsenilleen ja muil-
lekin tarjota ja mistä puhua, voidaan jopa ottaa esille
vielä yksi vanha kyyninen sananparsi: "Tarkoitus pyhit-
tää keinot". 

Ensimmäisessä vaiheessa on siis ravisteltu väki he-
reille ja tarjottu välineitä keskustelulle. On tavallaan
heitetty ilmaan "usko" kaikkien ihmeteltäväksi, tosin
jonkun verran kysymysmerkeillä varustettuna. Nyt pi-
täisi jatkaa. Olisi yritettävä päästä asiaan, kun on ensim-
mäiset hakuammunnat suoritettu. Olisiko "toivo" täs-
mällisempää. Voisiko se tuoda keskusteluun sisältöä,
sellaista, jota kirkko haluaa ja on aina halunnut tarjota.
Voisiko se pääsiäisen lähestyessä saada meidät kaikki
kyselemään, onko meillä toivoa, ja jos on, niin millais-
ta. Mitä sinä "toivolla" ymmärrät? Joudutko luottamaan
tuuriisi elämän peleissä vai uskotko, että toivoa on myös
syvimmän tappion ja pettymyksen hetkellä? Uskallatko
panna toivosi niihin Jumalan lupauksiin, joita kirkko
haluaa sinulle välittää, lupauksiin armosta, anteeksian-
tamisesta, vapautuksesta ja iankaikkisesta elämästä?

HANNU VAPAAVUORI

Usko, toivo, rakkaus

Saitko tämän lehden kä-
teesi jo heti sen ilmestymis-
päivänä? Jos sait, katsopa
kelloa. Ehdit ehkä vielä kir-
kolle ensimmäiseen kah-
desta keskustelutilaisuu-
desta, joissa on alustajana
Huopalahden seurakunnas-
sa pari kuukautta työsken-
televä seurakuntapastori
Terho Pursiainen.

Ensimmäisen illan ai-
heena, siis keskiviikkona
6.2. klo 18.30 Huopalahden
kirkossa, on "Uskon äidin-
kieli". Terho Pursiainen
pohtii sitä, mitä oikeastaan
tarkoitamme, kun puhum-
me Jumalasta ja hänen Po-

jastaan ja monista muista
varsin kummalliselta kuu-
lostavista asioista. Perus-

väite on, että kun puhutaan
uskonnollista kieltä, tarkoi-
tetaan jotain muuta kuin sa-
moilla sanoilla arkikieles-
sä. Noinkohan on? 

Toinen keskusteluilta on
keskiviikkona 20.2. samoin
klo 18.30. Silloin on aihee-
na "Ilmastonmuutoksen
teologia". Aihe on varsin
ajankohtainen. Ilmaston-
muutos näyttää olevan asia,
joka väistämättä vaikuttaa
erittäin suuresti koko maa-
ilman tulevaisuuteen, niin
meidän kuin varsinkin mei-
dän lastemme elämään ja
elämisen mahdollisuuksiin.
Mitäs tekemistä teologialla

on sen kanssa? Siitä kuu-
lemme ja siitä keskuste-
lemme.

Keskiviikko 6.2. on tuh-
kakeskiviikko, silloin al-
kaa paastonaika. Ensim-
mäisen keskustelutilaisuu-
den jälkeen on mahdolli-
suus osallistua tuhkakeski-
viikon messuun, ottaa vas-
taan otsaan piirretty tuhka-
risti katumuksen merkiksi
ja osallistua ehtoollisen
viettoon. Messun musiikki
on gregoriaanista, keskiai-
kaista kirkkolaulua. Myös
toinen keskusteluilta päät-
tyy iltamessuun kirkossa
klo 20.

”Keskustelun alustaa Terho Pursiainen”

Työnteko on yksi ihmi-
sen perustarpeista. Työ tuo
ihmiselle paitsi mielekästä
tekemistä, sosiaalisia kon-
takteja ja palkkaa, niin myös
tunteen tarpeellisuudesta,
osallisuudesta ja omasta ar-
vokkuudesta ihmisenä ja yh-
teisön jäsenenä. Suomessa
on 3000 kehitysvammaista,
jotka haluaisivat töihin, kui-
tenkin vain 200–300 heistä
on saanut työpaikan. Työssä
olevat kehitysvammaiset
toimivat erilaisissa avusta-
vissa tehtävissä esimerkiksi

siivouksen, toimistotyön,
hoiva-alan, kiinteistötöiden
tai varastoalan parissa. Yh-
teisvastuuvarat käytetään
kehitysvammaisten ihmis-
ten työllistämiseen henkilö-
kohtaisten työhönvalmenta-
jien avulla. Yhteisvastuun
ulkomaan kohde on Länsi-
Afrikassa sijaitseva Liberia,
jossa suurimpana haasteena
on jälleenrakentaa maata 14
vuoden sisällissodan jäl-
keen. Sodan takia 60 % libe-
rialaisista nuorista on jäänyt
vaille koulutusta ja ammatti-

taitoa. Ammattikoulutus ja
pienlainat auttavat heitä tur-
vaamaan oman toimeentu-
lonsa ja rakentamaan tule-
vaisuutta sodasta toipuvassa
maassa. Tuen toimittaa pe-
rille Kirkon Ulkomaanapu.

Huopalahden seurakun-
nassa Yhteisvastuu-talkoot
käynnistyivät 2.2. perintei-
sellä Yhteisvastuu-tem-
pauksella, jossa saatiin mait-
tavan keittolounaan ja myy-
jäisten lisäksi nauttia eläväs-
tä musiikista. Keräykseen
voi edelleen osallistua tule-

malla mukaan 16.3. järjes-
tettävään konserttiin, lah-
joittamalla rahaa Yhteisvas-
tuu-kerääjille tai suoraan
Yhteisvastuun valtakunnal-
liselle keräystilille, tai tule-
malla mukaan seurakuntam-
me lista- tai lipaskerääjäksi.
Jos lipas- tai listakerääjän
tehtävä kiinnostaa, ota roh-
keasti yhteyttä diakonia-
työntekijöihin p. 23403527,
23403528. 

Yhteisvastuu 2008 ke-
räysaika on koko Suomessa
3.2.–1.5. 2008.

Yhteisvastuu 2008 varoilla työtä 
Suomeen ja Liberiaan

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10. 
10.2. Kaisa Iso-Herttua, Miira Muroma-Nikunen ja Olli
Mönttinen. 17.2. Miira Muroma-Nikunen, Terho Pursiai-
nen ja Ruusu Tervaskanto. 24.2. Hannu Vapaavuori ja
Kaisa Iso-Herttua. Sanansaattajien kirkkopyhä. 2.3. Kai-
sa Iso-Herttua, Miira Muroma-Nikunen ja Olli Mönttinen.
9.3. Terho Pursiainen, Hannu Vapaavuori ja Olli Möntti-
nen. Messun jälkeen pappi tavattavissa henkilökohtaista
keskustelua varten.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20 
6.2. Tuhkakeskiviikon messu. Liturginen musiikki kes-
kiaikaista gregoriaanista laulua, Schola Sancti Henrici. Li-
turgi Hannu Vapaavuori. Kolehti Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi. 13.2. Miira Muroma-Nikunen; 20.2. Kaisa Iso-
Herttua; 27.2. Terho Pursiainen; 5.3. Miira Muroma-Ni-
kunen.

PYHÄILLAN MESSU su 10.2. klo18, Hannu Vapaa-
vuori ja Olli Mönttinen. Heikki Sivonen, huilu. Taize-lau-
lut. Iltatee. Pappi tavattavissa klo17 lähtien henkilökoh-
taista keskustelua varten. Seuraavan kerran su 2.3. klo 18,
Miira Muroma-Nikunen. 

PIIRIT JA KUOROT
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19
Pysäkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13.
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Lähtö Helander-
kodilta.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12. Ruokailu ja ohjel-
maa.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili Sa-
renius-Hällström.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen.
Miesten piiri ke 13.2. klo 18.30 kirkon kivijalassa. Aihee-
na "Keskinäinen huolenpito". Alustaa Kari Kaipainen. Pii-
ri kokoontuu seuraavan kerran 26.3.
Avoin keskustelupiiri to 28.2. klo 18.30 kirkon kivijalas-
sa. Raamattua – Rupattelua – Rukousta. Vetäjänä Pirjo
Mäkinen. Piiri kokoontuu seuraavan kerran 27.3.

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
"Uskon äidinkieli" – keskusteluilta ke 6.2. klo 18.30.
Alustajana Terho Pursiainen. 
Konsertti su 10.2. klo 14. Luciano Carotenuto, huilu ja
Eero Manninen, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa. 
"Ilmastonmuutoksen teologia" – keskusteluilta ke
20.2. klo 18.30. Alustajana Terho Pursiainen.
Kalalounas su 24.2. klo 11.15 seurakuntasalissa. Tarjol-
la kalaruokia, lihapullia ja torttukahvit. Hinta 10/2 euroa.
Tuotto lähetystyön hyväksi. 
Konsertti su 24.2. klo 15. Suomalainen baryton-trio. Mar-
kus Kuikka, baryton; Markus Sarantola, alttoviulu; Jussi
Seppänen, sello. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa. 
Psalmi-ilta ke 27.2. klo 18. Jukka Palola esittelee psal-
mien 83 ja 84 taustoja ja suomentamiseen liittyviä kysy-
myksiä. Yhdessä pohditaan psalmien merkitystä nykyai-
kana.
Siionin virsi-ilta ke 5.3. klo 18.30, Samuli Korkalainen
ja Hannu Vapaavuori. 

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo10 pappilansalissa, Haagan
pappilantie 2. 
Perhekerho seurakuntasalissa torstaisin klo 10–11.30. 
Lasten kirkkohetki ke 27.2. klo 9.30. Pyhäpäivä on juh-
lapäivä. Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Ol-
li Mönttinen.

NUORET
Nuorisotalo Tönö, Kauppalankuja 7
Nuorten ilta keskiviikkoisin ja torstaisin klo 19–22. 
Olokolo perjantaisin klo 20–24.
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