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MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10. 
18.5. Hannu Vapaavuori, Miira Muroma-Nikunen ja
Olli Mönttinen. Messun jälkeen Kaatuneiden muisto-
päivän kunniakäynti sankarihaudoilla. 25.5. Terho Pur-
siainen, Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen. 1.6. Kai-
sa Iso-Herttua ja Olli Mönttinen. 8.6. Miira Muroma-
Nikunen ja Olli Mönttinen. 
Messun jälkeen pappi tavattavissa henkilökohtaista
keskustelua varten.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20 
14.5. Terho Pursiainen; 21.5. Kaisa Iso-Herttua, rippi-
kouluisoset siunataan tehtäväänsä; 28.5. ja 4.6. Miira
Muroma-Nikunen; 11.6. Terho Pursiainen. 

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Miesten piiri ke 14.5. klo 18.30 kirkon kivijalassa. Ai-
heena "Kristitty ja politiikka", pastori Terho Pursiai-
nen. 
Kevätkonsertti to 15.5. klo 18. Luoteis-Helsingin mu-
siikkiopiston oppilaat. 
Lähde-kuoron kevätkonsertti ti 20.5. klo 19.
Lasten kirkkohetki ke 21.5. klo 9.30. Annoit kauniin
maan. Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja
Olli Mönttinen. 
Kaksi kitaraa ke 21.5. klo 18.30. Sibelius-akatemian
opiskelijat Mikael Rechardt ja Timo Kaakko-lammi
esittävät soolokitaramusiikkia. Vapaa pääsy. Ohjelma
4 euroa. 
Kallion Laulun juhlakonsertti la 24.5. klo 15. Johtaa
Jukka Jokitalo. Jutta Holmberg, sopraano ja Ilmari
Räikkönen, piano. Ohjelma 10 euroa sisältää kakku-
kahvit. 
Kesävirsien lauluhetki – yhteislaulutilaisuus ke
28.5. klo 19. Olli Mönttinen, piano ja urut. Vapaa pää-
sy. 
Avoin keskustelupiiri to 29.5. klo 18.30 kirkon kivi-
jalassa. Raamattua – Rupattelua – Rukousta. Vetäjänä
Pirjo Mäkinen. 
Matinea su 1.6. klo 14. Petra Hulkkonen, Riitta Nur-
mi ja Pauli Leppänen, laulu. Laura Wahlfors, piano.
Vapaa pääsy. 
Kesäkahvila kirkon terassilla tiistaisin klo 12, alk.
10.6.
Perheitten kesäkerho kirkon pihalla torstaisin
5.6.–28.8. klo 10–11.30. Mehu- ja kahvitarjoilu. Kei-
nut, liukumäki, hiekkaleikit. (Säävaraus).

Ohjelmassa lounas, ulkoilua, mukavaa yhdessäoloa
ja mahdollisuus saunomiseen. Lähtö Lassilan asema-
aukiolta klo 9.20, Thalian aukiolta klo 9.25 ja Huopa-
lahden kirkolta klo 9.30. 

Retki on osallistujille maksuton ja toteutetaan yh-
dessä Hakavuoren seurakunnan ja Läntisen sosiaali-
aseman kanssa. Ilm. 22.5. mennessä Huopalahden
kirkkoherranvirastoon p. 2340 3500 tai sosiaalityön-
tekijä Hannu Karinevalle p. 3104 1132.

Lisätietoja diakoni Elisabeth Bariskin 
p. 2340 3527.

Työttömien retki to 29.5.
Lohjanharjulle

Näin monimielisesti väittää Wil-
liam Shakespeare Henrik VIII näy-
telmän alaotsikossa. Samalla savo-
laisittain sanoen vastuu taitaa siirtyä
kuulijalle. 

Ajallemme tyypillistä on halu tie-
tää totuus. Totuus vapauttaa, mutta
aina kaikki ei ole niin yksinkertaista.

Totuus on käsitteellinen termi. Se viittaa konkreettiseen, al-
kuperäiseen siihen, mitä on todistettavasti tapahtunut, mitä
on olemassa. Totuuden määrittelystä tekee usein vaikeaa jo-
kaisen oma subjektiivinen näkökulma. 

Myös uskon kielessä totuus on vähintäänkin haasteelli-
nen sana. Rippikoulussa Raamattuun tutustuminen alkaa al-
kulehdiltä: Luomiskertomuksesta ja syntiinlankeemukses-
ta. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että 1. Mooseksen kirja al-
kaa, ei vain yhdellä, vaan kahdella luomiskertomuksella. To-
tuuden etsijällä herää kysymys: kumpi kertomuksista on to-
tuudellinen? Luotiinko ihminen ensin, niin kuin jälkimmäi-
nen luomiskertomus sanoo, vai vasta eläinten jälkeen ennen
kasveja niin kuin ensimmäinen luomiskertomus esittää.
Kumpaa on uskominen? 

Totuuden löytäminen on etsimistä. Vanhan testamentin
syntyaikoihin juutalaisten asuin alueilla ja lähiympäristös-
sä liikkui useita kertomuksia maailman synnystä. Niillä py-
rittiin vastaamaan ihmisen tiedon haluun: Miksi ihminen on
olemassa? Mikä on elämän tarkoitus? Samaan kysymyk-
seen ihminen pyrkii edelleen vastaamaan. Toki tietoa pää-
telmien tueksi on nyt paljon enemmän kuin tuhansia vuosia
sitten, mutta edelleen tiedoissa on aukkoja. Edelleen on se-
littämätöntä ja tuntematonta. Tiedemiehilläkin on erilaisia

käsityksiä totuudesta. Uskon totuus ei ole siinä, miten kaik-
ki on syntynyt vaan siinä, kuka on kaiken takana. Siitä 1.
Mooseksen kirjan luomiskertomukset puhuvat yksiselittei-
sesti.

Myös Jeesus puhui totuudesta, jonka tunteminen tekee
vapaaksi. Hän ei tarkoittanut totuudella luetteloa oikeasta ja
väärästä tai moraalista. Totuus on uskomista Jeesuksen lä-
hettäjään Jumalaan. Jeesuksen sanassa pysyminen ei ole hä-
nen Raamatun lehdille tallennettujen lauseidensa mantra-
maista toistamista, vaan hänen viestinsä ymmärtämistä. Raa-
mattu ei ole lakikirja, josta löytyy yksiselitteiset vastaukset
erilaisiin arjen tapauksiin. Raamattu kertoo elämästä. Ihmi-
sen ja Jumalan vuoropuhelusta ja Jumalan rakkaudesta ih-
misiä kohtaan. Rakkauden huippu on Kristus. Raamatun lu-
kija joutuu aina tulkitsemaan, vaikka hän toista kuvittelisi.
Tulkintaan sisältyy aina riskinsä.

Elämässä on myös tilanteita, joissa totuus tekee toisella
tavalla vapaaksi. Loukatulle on tärkeää tulla kuulluksi, ko-
kea loukkaajan tietävän ja ymmärtävän tekonsa seuraukset.
Myös epätietoinen saa helpotuksen tietäessään, mitä on ta-
pahtunut. Kipua totuus ei vie, mutta silloin tietää, minkä
kanssa on opittava elämään. Toisaalta, jos totuuden löytämi-
nen on uskon kielessä elämän saamista. Ehkä meidän omas-
sa elämässäkin totuuden paljastuminen, niin kipeältäkin kun
se voi joskus tuntua, merkitsee elämän saamista (takaisin):
Tämä näine kaikkine sisältöineen on minun elämäni.

"Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette mi-
nun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja to-
tuus on tekevä teidät vapaiksi". Joh 8:31–32

KAISA ISO-HERTTUA

”Kaikki on totta”

Tulevana kesänä seurakun-
nalla on rippikoululeiri 2.–9.6.
Muurlassa. Leirille on lähdös-
sä 30 rippikoululaista, pappi,
nuorisotyönohjaaja, kesäteolo-
gi, kuusi isosta ja kaksi gerbeä
(yövalvojaa).

Mustasaaressa on varhais-
nuorten päiväleiri 2.–18.6.
Lapsia leirille on ilmoittautu-
nut 35, ohjaajia on neljä ja iso-
sia kolme. Leirillä on tänä ke-
sänä kaksi teemaa: Minä luon-
nossa sekä Minä ja muut.

Leireillä on mukana isosia
apuohjaajina. Rippikoululeirin
isoset ovat käyneet talven aika
isoskoulutuksessa. Samoin
varhaisnuorten isoista suurin
osa on käynyt isoskoulutuksen
tai kerhonohjaajakoulutuksen.
Haastattelimme muutamia iso-
siksi lähteviä heidän tunnel-
mistaan, odotuksistaan ja ko-
kemuksistaan.

Lastenleirille isosiksi ovat
lähdössä Jenni Wilen ja Juho
Nurmi.

Jenni on ollut muutama
vuosi sitten itse päiväleirillä
Mustasaaressa ja paikka on hä-
nelle tuttu.

Erityisesti hänelle on jäänyt
leiriltä mieleen leiripaidan pai-
naminen. Paita on edelleen
olemassa! Viime talvena Jenni
toimi kerhonohjaajana ja nyt
hän valmistautuu ensimmäi-
seen isoskesäänsä.

Jennin mielestä on kivaa
lähteä lasten kanssa leirille ja
odotukset ovat myönteisiä.
Lapsia on mukava ohjata!

Juho on kuluneen talven

aikana ollut mukana isoskou-
lutuksessa. Sieltä erityisesti on
jäänyt mieleen medikset ja
hartaudet. Juho on toiminut
Haagan Eräveikkojen vartion-
johtajana pari vuotta. Lapsi-
ryhmän ohjaamisen ilot ja vai-
keus ovat hänelle tuttuja. Tär-
keätä on, että lapsilla on kivaa
ja halutaan tulla mukaan toi-

mintaan. Haastavaa on ohjel-
man suunnittelu ja se, että saa
ryhmän toimimaan. Myös Ju-
holle Mustasaari on tuttu paik-
ka omilta leirivuosilta. Leiriltä
ovat hänelle erityisesti jääneet
mieleen välipalat ja rantaleikit.

Rippikoululeirille lähtevistä
isosista haastattelun antoi Eero
Nurmi ja gerbeistä Tomi Nie-
minen.

Eerolla on takana isosko-
kemusta viime kesän riparilta
Lohjan Lohirannasta. Isosen
roolia hän kuvailee kokemuk-
sen valossa. Isonen auttaa leiri-

hengen luomisessa ja pitää
huolta, että kaikilla olisi mah-
dollisimman mukava leiri. Iso-
nen on tärkeä esimerkki rippi-
koululaisille. Hyvä isonen on
ennen kaikkea avoin, kohtelee
ennakkoluulottomasti ja tasa-
puolisesti kaikkia rippikoulu-
laisia. Luonnollisesti isosen
tehtäviin kuuluu myös käytän-

nön asioita: aamu- ja iltahar-
taudet, medikset, pienryhmä-
opetus, iltaohjelmat sekä muu-
ta yhteistä toimintaa. Eero pai-
nottaa isosen tehtävissä vas-
tuullisuutta huumoria ja leikki-
mielisyyttä unohtamatta. Hän
toivoo riparin olevan kaikille
hauska kokemus. Yksi Eeron
oma leirimuisto liittyy iltaan,
jolloin käytiin savusaunassa.
Rannalla paistettiin makkaraa
ja pelattiin erilaisia pelejä. Sää
oli lämmin, aurinko paistoi ja
kaikilla tuntui olevan muka-
vaa. Tulevan kesän leiriin Ee-

ro suhtautuu kokemuksen tuo-
malla varmuudella mutta uteli-
aasti: "On kiva nähdä, millais-
ta porukkaa 93-ikäluokan nuo-
ret ovat. Odotan innolla myös
uutta leiripaikkaa Muurlassa."

Tomi on ollut isosena Vi-
ron Pullapäässä 2006 ja seu-
raavana kesänä samassa pai-
kassa gerbenä. Gerben tehtäviä
hän luonnehtii enemmän tek-
nisiksi kuin hengellisiksi, mut-
ta leirin onnistumisen kannalta
tärkeiksi. Gerbe toimii yöval-
vojana. Hän huolehtii yöllises-
tä rauhasta ja turvallisuudesta.
Päivisin gerbet nukkuvat, mut-
ta illan tullen "gerberos" sytyt-
tää iltanuotion tai lämmittää
saunan. Hyvä isonen tai gerbe
tuntee vastuunsa ja velvolli-
suutensa, kunnioittaa kaikkia,
on uskollinen ja luotettava.
Viime kesän rippileiriltä Tomi
muistaa viimeisen illan. Yh-
teenkuuluvuuden tunne oli hie-
no, kun kaikki halukkaat yh-
dessä järjestivät Pekka Simojo-
en afrikkalaisen gospelmes-
sun. Yhdessä tekemisestä ja
kokemisesta tuli mieletön fiilis.
Muurlan leirille Tomi lähtee
mielenkiinnolla, sillä olosuh-
teet ovat uudet. "Vaikka sisäl-
tö on suunnilleen sama joka ri-
parilla, on jokainen leiri silti
omanlaisensa."

Leirien vastaavat:
Pastori Kaisa Iso-Hert-

tua Muurlan rippikoululeiri.
Lapsityönohjaaja Marja-

Liisa Selin Mustasaaren
varhaisnuorten päiväleiri.

Isosena rippikoululeirillä tai lastenleirillä
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