
Keskiviikkoaamuisin en-
nen kymmentä Haagan He-
lander-kodin ala-aulaan ko-
koontuu iloinen keskustelu-
ryhmä. He ovat Huopalah-
den seurakunnan vapaaeh-
toistyöntekijöitä, jotka ul-
koiluttavat asukkaita kah-
delta osastolta, Helmi- ja
Helläkodista. 

Kimppakävelyttäjät ul-
koiluttavat pyörätuolilla
liikkuvia, keppiin tukeutu-
via ja rollaattorin avulla
kulkevia asukkaita. Vapaa-
ehtoistyöhön osallistujat
kokevat auttamisen iloa ja
saavat itsekin tyytyväisen
mielen kohtaamisesta.

Kimppakävely alkoi
tammikuussa 1998 ja on
nyt jatkunut 10 vuotta. Sirk-
ka-Liisa Pitkänen ja Rauno
Uotinen ovat olleet mukana
alusta asti ja jatkavat uskol-
lisesti edelleenkin.

Mikä on saanut 
Rauno Uotisen 
mukaan 
kimppakävelyyn?

Halu tutustua asukkai-
den elämäntilanteeseen, ha-
lu kuunnella vanhusta ja
oppia sairaalta. Henkilö-

kunta on myötämielinen ta-
pahtumaan. Keskiviikko-
päivät ovat tuoneet Raunol-
le palvelemisen iloa. Hän
on saanut palvella myös
saattokeikoilla lääkäriin,
ostoksille ja jumalanpalve-
lukseen. Asukkaiden omai-
set ovat kiittäneet kimppa-
kävelyttäjiä. Rauno kertoo
tulleensa mukaan seurakun-
nan työntekijän kutsusta.
Sitoutuminen on tuonut oh-

jelmaa eläkeläisen arkeen.
Kimppakävelyttäjät ko-

koontuvat keskiviikkoisin
klo 10 Helander-kodin ala-
aulassa. Positiivisia puolia
on, että siihen ei tarvitse si-
toutua joka viikko, vaan sil-
loin kun omaan aikatauluun
sopii.

Tervetuloa mukaan uu-
det vapaaehtoistyöntekijät

mielekkääseen palveluun!
Jos et jaksa työntää pyörä-
tuolia, se ei ole este, sillä ai-
na voi keskustella ja vaik-
kapa lukea lehtiä asukkai-
den kanssa.

Lisätietoja: diakoni Rai-
sa Kindstedt, p. 050-
3671225.

raisa.kindstedt@evl.fi

HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 5/2008
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Raisa Kindstedt, Terho Pursiainen, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
15.6. Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen. 21.6. Juhan-
nuspäivän jumalanpalvelus, Hannu Vapaavuori ja Mai-
ja Maltela. 22.6. Terho Pursiainen ja Miika Torkki.
29.6. Miira Muroma-Nikunen ja Julia Rikkonen. 6.7.
Terho Pursiainen ja Julia Rikkonen. 13.7. Miira Muro-
ma-Nikunen ja Julia Rikkonen. 20.7. Terho Pursiainen
ja Julia Rikkonen. 27.7. Kaisa Iso-Herttua ja Julia Rik-
konen. 3.8. Kaisa Iso-Herttua ja Olli Mönttinen. 10.8.
Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen. 17.8. Miira Mu-
roma-Nikunen ja Olli Mönttinen. 24.8. Muurlan rippi-
koululeirin konfirmaatio. Kaisa Iso-Herttua, Terho
Pursiainen ja Olli Mönttinen. 
Messun jälkeen pappi tavattavissa rippiä ja keskustelua
varten.

SEURASAAREN KARUNAN KIRKON SANAJU-
MALANPALVELUS su 27.7. klo 13, Kaisa Iso-Hert-
tua ja Julia Rikkonen.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20
11.6. Kaisa Iso-Herttua. 18.6. Hannu Vapaavuori. 25.6.
Miira Muroma-Nikunen. 2.7. Terho Pursiainen. 9.7.
Miira Muroma-Nikunen. 16.7. ja 23.7. Terho Pursiai-
nen. 30.7. Hannu Vapaavuori. 6.8. Kaisa Iso-Herttua.
13.8. Hannu Vapaavuori. 20.8. Miira Muroma-Nikunen.
27.8. Kaisa Iso-Herttua. 

KESÄILLAN MUSIIKKIA KESKIVIIKKOISIN
KLO 18.30
11.6. Mervi Rautiainen, sopraano; Tuomas Setälä, käy-
rätorvi ja Maria Hozjajenok, piano.
18.6. Anne Kauppi, piano.
2.7. Annette Pyykkö, alttoviulu ja Olli Hautala, piano.
16.7. Paavo Maijala, piano.
23.7. Julia Rikkonen, piano.
30.7. Lily Marlene, harppu.
6.8. Tuomas Lehtinen, baritoni ja Lotta Emanuelsson,
piano.
13.8. Jenni Kuronen, sopraano ja Maria Hozjajenok,
piano.
20.8. Meri Siirala, sopraano ja Lotta Emanuelsson, pia-
no. 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa. 

KESÄN VIRSILAULUHETKET – YHTEISLAU-
LUTILAISUUDET
Ti 24.6. ja ti 22.7. klo 13 Kanttori Julia Rikkonen, pia-
no ja laulu. Ti 26.8. klo 13 Kanttori Olli Mönttinen, pia-
no ja laulu. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

MUUTA TOIMINTAA
Kesäkahvila kirkon kuistilla tiistaisin 10.6.–26.8.08 klo
12–14, ohjelmatuokio klo 13.
Perheitten kesäkerho kirkon pihalla torstaisin
5.6.–28.8.08 klo 10–11.30. (säävaraus). 
Mehu-/ kahvitarjoilu, keinumista, hiekkaleikkejä, yh-
dessäoloa.
Retki Särkänniemeen to 26.6. kts. erillinen ilmoitus.
Ekaluokkalaisten kouluun siunaaminen ma 11.8. klo
18. Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin, Kristi-
na Wallström ja Olli Mönttinen. Kirkkohetken jälkeen
jätskitarjoilu.
Tulossa: Retki to 28.8. vanhaa Kuninkaantietä Kot-
kaan. Tied. Raisa Kindstedt, p. 23403528.

Huopalahden kirkkorakennus täyttää tänä vuonna
100 vuotta. Sitä juhlitaan syyskuun ensimmäisenä vii-
konloppuna 6.–7.9. Lauantaina 6.9. klo 16 kirkossa on
konsertti kaikenikäisille, lapsille, perheille ja jokaisel-
le juhlamieliselle. Konsertin jälkeen grillataan makka-
raa ja seurustellaan pihalla.

Sunnuntaina on messu "vanhaan malliin" klo 10,
kakkukahvit ja pieni juhlahetki. Tervetuloa!

Huopalahden kirkko 
100 vuotta

Lähtö Tönöltä, Kauppalankuja 7, paluu n. klo 20.
Hinta yli 120 cm 50 euroa, alle 120 cm 30 euroa. Si-
sältää matkat ja päivärannekkeen, jolla pääsee joka
paikkaan, esim. planetaario, delfinaario ja akvaario.
Ilm.15.6. mennessä tekstiviestillä: nimi ja osoite nu-
meroon 050-3802101. Lisätietoja Kari Vapaakallio.

Retki Särkänniemeen
kaikenikäisille to 26.6.

Kimpassa jaamme toistemme kuulumiset

On ihmisiä, joiden mielestä kir-
kon diakonia on perimmältään
turhaa. Yhteiskunnan pitää hoitaa
vähäosaisensa. Jos kirkko alkaa
huolehtia heistä, se vain paikkaa

yhteiskunnan virheitä, poliittisten päättäjien laiminlyön-
tejä. Kirkko joutuu osavastuuseen siitä, mitä valtio ja
kunnat jättävät tekemättä.

Tällainen kritiikki ei ole aivan perusteetonta. Maail-
massa on maita, joissa valtio luottaa varsin pitkälle sii-
hen, että sukulaiset ja esimerkiksi kirkko kantavat vas-
tuuta pulaan joutuvasta kansalaisesta. Julkinen turva jä-
tetään tällä perusteella heiveröiseksi. Sellaiseen järjestel-
mään emme Suomessa halua taantua.

Aivan kohdallaankaan tällainen kritiikki ei ole. Poh-
ditaanpa mahdollisimman oikeudenmukaisen yhteiskun-
nan esimerkkiä. Veroja kootaan niin paljon kuin pysty-
tään. Verokertymä käytetään tarkasti puutteen ja hädän
poistamiseen lähtien niistä ihmisistä, joiden ongelmat
ovat suurimmat. Jossakin vaiheessa varat loppuvat. Yh-
teiskunta on tehnyt köyhien ja tarvitsevien hyväksi kai-
ken voitavansa. Saattaa olla, että kipeääkin puutetta on
yhä. Sitä on varmasti ainakin silloin, jos suomalaiset tun-
nustetaan myös kaukaisten maitten hätää kärsivien lä-

himmäisiksi. Onko siis auttamisen mahdollisuudet käy-
tetty loppuun silloin, kun julkinen valta on jo tehnyt kai-
ken minkä voi?

Sen jälkeen kun verottaja on jo koonnut niin paljon
veroja kuin voi tuhoamatta talouselämää, on yhä jäljel-
lä auttamisen mahdollisuuksia. Ihanteelliset ihmiset voi-
vat vapaaehtoisesti verottaa itse itseään ihanteittensa,
esimerkiksi lähimmäisvastuun hyväksi.

On kaksi eri parlamenttia. Julkinen valta, joka toimii
pakkoverotuksen avulla kokoamansa verokertymän va-
rassa, on ensimmäinen parlamentti. Sen voimavaroilla
on rajansa. Toinen parlamentti on ihmisten vapaaehtoi-
nen toiminta ihanteittensa hyväksi. Seurakunta, esimer-
kiksi tämä meidän Huopalahden seurakuntamme, on toi-
vottavasti esimerkillinen toinen parlamentti Etelä-Haa-
gan alueella.

Kun verottamisesta puhutaan, ajatellaan usein liian
ahtaasti nimenomaan rahaa. Ihmiset voivat verottaa it-
seään ihanteittensa puolesta monella muullakin tavalla.
Raisa Kindstedt kertoo näillä sivuilla seurakunnan va-
paaehtoistyöstä. Oman ajan ja energian luovuttaminen
apua ja tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi on hienoa
toisen parlamentin työtä.

TERHO PURSIAINEN

Etelä-Haagan toinen 
parlamentti

Papin Pakina

Kirkkoherranvirasto: Vespertie 12, p. 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
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