
Haagan puutarhakau-
punki kasvoi reipasta vauh-
tia 1900-luvun alussa. Ajan
tavan mukaan syntyi myös
yhdistyksiä ja harrastustoi-
mintaa. Haagan suomen-
kieliset asukkaat havaitsi-
vat tarvitsevansa kokoon-
tumistilan. Niinpä sellai-
nen rakennettiin tasan 100
vuotta sitten nykyisen Ves-
pertien varrelle. Rakennus
sai nimekseen "Suomalai-
suuden pirtti". 

"Suomalaisuuden pirtti"
sai lähes alusta lähtien pal-
vella niin kouluna kuin
kirkkonakin. Sitä on kor-
jailtu ja muutettu useam-
paan kertaan. Tapuli kir-
kon viereen rakennettiin
1932. Kirkoksi rakennus
vihittiin vuonna 1942, kun

sitä oli perusteellisesti
muokattu seurakunnan kir-

koksi sopivaan muotoon ja
asuun. 

Vuonna 1987 kirkon yh-
teyteen rakennettiin lisära-
kennus, johon sisältyi seu-
rakuntasali ja keittiö sekä
Luukkaan seurakunnan toi-
mitilat. Kirkkoherranviras-
to siirtyi rakennukseen
vuonna 1994.

Huopalahden kirkon
100-vuotistaivalta juhli-
taan viikonloppuna 6.–7.9.
Lauantaina klo 16 on kir-
kossa konsertti lapsille ja
lastenmielisille esiintyjänä
yhtye nimeltä Tohtori Orff
ja Herra Dalcroze. Sun-
nuntaina klo 10 pidetään
jumalanpalvelus mukaillen
100 vuotta sitten vietettyjä
kirkonmenoja. Jumalanpal-
veluksen jälkeen juodaan
tietysti kakkukahvit. Ter-
vetuloa!

HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI
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Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 6/2008
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Elisabeth Bariskin, Hannu Vapaavuori, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Papin Pakina

Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, p. 2340 3500
avoinna ma–pe klo 10–14, ke myös 16–18. Papin päi-
vystys ma–pe klo 10–14. 
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt p. 2340 3528,
Elisabeth Bariskin p. 2340 3527.

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
31.8. Terho Pursiainen; 7.9. "Wanhan ajan messu" – Huo-
palahden kirkko 100 vuotta. Miira Muroma-Nikunen, saar-
na; Hannu Vapaavuori, liturgia; Terho Pursiainen; Kaisa
Iso-Herttua. Messun jälkeen juhlakahvit. 14.9. Terho Pur-
siainen, Miira Muroma-Nikunen ja Timo Lampinen; 21.9.
Kaisa Iso-Herttua, Terho Pursiainen; 28.9. Hannu Vapaa-
vuori, Miira Muroma-Nikunen. Kanttorina Olli Mönttinen,
jos ei toisin mainita. 
Messun jälkeen pappi tavattavissa henkilökohtaista
keskustelua varten.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20
27.8. Kaisa Iso-Herttua; 3.9. Terho Pursiainen; 10.9. Kai-
sa Iso-Herttua; 17.9. Miira Muroma-Nikunen; 24.9. Ter-
ho Pursiainen; 1.10. Hannu Vapaavuori. Kanttorina Olli
Mönttinen.
PYHÄILLAN MESSU su 28.9. klo 18. Hannu Vapaa-
vuori ja Olli Mönttinen. Taize-laulut. Iltatee. Pappi tavat-
tavissa klo17 lähtien henkilökohtaista keskustelua varten.
Seuraavan kerran su 26.10.
PIIRIT 
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19
Pysäkillä, Haagan pappilantie 2, alk. 22.9.
Lähetyspiiri kirkolla, tiistaisin klo 13, alk. 2.9.
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Kokoontuminen
Helander-kodin aulassa, os. Mäkipellontie 22. Tule ulkoi-
lemaan yhdessä Helander-kodin asukkaiden kanssa. Tied.
Raisa Kindstedt p. 2340 3528.
Keskiviikkokerho kirkolla, joka viikko klo 12. Ruokailu
ja ohjelmaa, alk. 3.9.
KUOROON LAULAMAAN!
Lähde-kuoro tiistaisin klo 18, joht. Matti Turunen, alk.
21.10.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili Sare-
nius-Hällström, alk. 10.9.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen,
alk. 10.9.
Tiedustelut kanttori Olli Mönttinen, p. 2340 3524.
LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2,
alk.14.9.
Perheitten kesäkerho to 28.8. klo 10-11.30 kirkonmäel-
lä. Säävaraus.
Perhekerho seurakuntasalissa torstaisin klo 10-11.30, alk.
4.9. 
Tohtori Orff ja Herra Dalcroze esiintyy la 6.9. klo 16
lapsille ja lapsenmielisille. Konsertin jälkeen pihalla me-
hua ja grillausta.
Lasten kirkkohetki ke 10.9. klo 9.30. Meidän Kirkko 100
v. Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli Mönt-
tinen. 
NUORILLE
Nuortenilta Tönöllä, keskiviikkoisin ja torstaisin klo
19–22.
Nuorten yökahvila-olokolo perjantaisin klo 20–24. 
MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Päivämusiikkia su 31.8. klo 14. Anna Michelsen, laulu.
Helmi Nyman, piano. Noora Nykänen, piano ja Mirka Do-
jan, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa.
Tohtori Orff ja Herra Dalcroze konsertoi la 6.9. klo 16
lapsille ja lapsenmielisille Huopalahden kirkon 100-vuo-
tisjuhlan kunniaksi. Konsertin jälkeen pihalla mehua ja
grillausta.
Päiväsoitto kanteleilla su 21.9. klo 13 Sibelius-Akatemian
kansanmusiikkiosaston opiskelijat Senni Eskelinen ja An-
na Kattainen, kantele. Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa.
Avoin keskustelukerho alkaa maanantaina 8.9. klo
10–11
Riistavuoren palvelukeskuksen takkahuoneessa, Ison-
nevantie 28. Seuraavat kerrat 29.9 (tupajumissa); 20.10;
10.11; 1.12 ja 15.12. Tervetuloa jakamaan ajatuksia sinul-
le tärkeistä asioista.
Lisätietoja ohjaajilta: diakoniapastori Erja Kauppinen, p.
09 2340 2546 tai diakoni Raisa Kindstedt, p. 09 2340 3528.

Huopalahden kirkko toimii raken-
nuksessa, joka rakennettiin suurim-
malta osaltaan tasan 100 vuotta sit-
ten. Silloin keskeistä oli saada
Haagan puutarhakaupungin suo-
menkielisille oma kokoontumis-
paikka ja sellainen sitten saatiinkin,

"Suomalaisuuden pirtti", joka on ollut Huopalahden seu-
rakunnan toiminnan keskus koko sen olemassaolon ajan.

Keskeiset kirkolliset ja yhteiskunnalliset keskustelunai-
heet olivat tuolloin toiset kuin tänään. Oltiin vielä osa suur-
ta Venäjän valtakuntaa, suomen- ja ruotsinkielisten väes-
tönosien suhteet olivat toisenlaiset kuin nykyisin, eikä kir-
kosta eroamisia tapahtunut, koska se ei yksinkertaisesti ol-
lut sallittua. Kaikilla oli yksi isänmaa, yksi kirkko ja yhte-
näinen kulttuuri, ainakin periaatteessa. Jos toisinajattelijoi-
ta olikin, esivallan ote kansasta oli luja. Jännitteitä oli var-
masti, mutta ne olivat vielä kuitenkin pinnan alla tai pin-
nan alle painettuja. Muutokset olivat edessäpäin. 

Paljon on tapahtunut sadassa vuodessa. Suomi ehti mel-
kein oppia elämään itsenäisenä, kun Euroopan valtiot päät-
tivät lyödä hynttyynsä yhteen. Kaikella kunnioituksella yh-
teistyötä ja yhteistä vastuuta kohtaan, yhteisten asioiden
hoitaminen siirtyy koko ajan kauemmas kansalaisista. It-
senäisyys pyrkii siirtymään aivan uudella tavalla yksityi-
selle, henkilökohtaiselle tasolle. Jokaisen on rakennettava

itselleen oma isänmaansa, omat aatteensa ja arvonsa, oma
uskonsa, oma moraalinsa ja etiikkansa.

Sehän on periaatteessa ihan hyvä juttu. Ainakin tällä
hetkellä niin taidetaan ajatella. Ongelma on se, että
"omien" aatteitten ja maailmankatsomusten rakentamiseen
on niin paljon aineistoa tarjolla. Miten valita oikeat aatteet
ja asenteet? Ovatko oikeita ne, jotka tuntuvat oikeilta? Vas-
tausten antajia on valtavat määrät. Yhdet tahtovat vallata
henkesi ja sielusi, toiset ruumiisi ja kolmannet talosi ja ta-
varasi. Eteesi asetetaan kirkonmenoa ja vapaa-ajattelua,
hengen palvontaa ja kehon kuritusta, syntien säätöä ja ava-
raa armoa.

Sanotaan, että ihminen etsii pohjimmiltaan aina onnea.
Kun oman elämänsä aatteellista pakettia rakentaa, olisi
varmaan mietittävä, mistä onni koostuu. Kyllähän siihen
tietysti ruokaa tarvitaan ja katto pään päälle. Mutta mitä li-
säksi? Tarjontaa on niin paljon, ettei listaa kannata ruveta
laatimaan. Esitänpä yhden väitteen mietittäväksi: onnea ei
voi ottaa eikä ostaa, se täytyy saada. Jotta onnen voisi saa-
da, se täytyy jonkun antaa. Keskity antamaan onnea toisel-
le, kannusta, rohkaise, auta häntä näkemään hyvät puolen-
sa. Jos saat toisen näkemään oman tarpeellisuutensa ja
oman arvonsa, olet antanut hänelle onnea. Hänen onnes-
taan saat ehkä itsekin osasi.

Hannu Vapaavuori

Ajat, aatteet ja onni

Huopalahden seurakun-
nassa on tämän vuoden
puolella aloittanut kaksi
uutta työntekijää:

Henri Lattunen maalis-
kuun alusta lähtien vahtimes-
tarina ja Sini Liukku elokuun
alusta lastenohjaajana. Seu-
raavassa heidän ajatuksiaan
työstä ja vähän muustakin.

1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Onko sinulla aiempaa

kokemusta seurakuntatyös-
tä?

3. Missä sinua täällä kir-
kolla tapaa, eli missä kaikes-
sa olet mukana?

4. Mistä pidät eniten työs-
säsi?

5. Mitä harrastat?
6. Syksy on jo ovella.

Oletko syysihminen?
7. Mikä on sinulle tärkeä

raamatunkohta? 

Sini Liukku, lastenoh-
jaaja:

1. Olen Sini Liukku ja
asun Vantaalla, Kartanonkos-
kella. Olen kotoisin Kiteeltä,
josta muutimme aviomieheni

Pertun
kanssa
tänne pää-
kaupunki-
seudulle
kymme-
nen vuotta
sitten.
Meillä ei
ole omia lapsia, mutta toi-
vomme, että vielä joskus sai-
simme sellaisen lahjan.

2. Olen aiemmin tehnyt
lastenohjaajan töitä Mellun-
kylän, Vuosaaren- ja Van-
taankosken seurakunnissa.
Nuoruudessani Kiteellä pidin
myös tyttökerhoa ja erityis-
lasten kerhoa sekä olin ripa-
rilla isosena. 

3. Pidän yhdessä lastenoh-
jaaja Kristina Wallströmin
kanssa minikerhoa ja iltapäi-
väkerhoa nuorisotalo Tönöl-
lä sekä perhekerhoa lapsi-
työnohjaaja Marja-Liisa Seli-
nin ja lapsityönpappi Miira
Muroma-Nikusen kanssa kir-
kolla.

4. Lapsista ja heidän aitou-
destaan. Koen, että aikuisena

saan olla tärkeällä paikalla
heistä huolehtimassa ja heitä
ohjaamassa. Tahdon, että ke-
tään ei kiusattaisi ja jokaisel-
la lapsella olisi kerhossa tur-
vallinen ja hyväksytty olo.
Kaikki ovat arvokkaita omi-
na persooninaan, olipa lapsi
sitten vilkas, hiljainen tai jol-
lain tapaa erilainen kuin
muut. Lisäksi pidän työssäni
paljon hartaushetkistä lasten
kanssa, siinä saa kylvää us-
konsiementä lasten sydämiin.

5. Tykkään käydä kävele-
mässä ja pyöräilemässä mie-
heni kanssa. Talvella lasket-
telen.

6. Enpä taida olla erityi-
sesti syysihminen. Enemmän
tykkään kesästä ja lämmöstä,
vaikka onhan syksyssäkin
omat hyvät puolensa. Puut
näyttävät kauniilta ruska-ai-
kaan ja sisällä on kiva polttaa
kynttilöitä, kun ulkona pime-
nee.

7. Niitä on monta ja eri ti-
lanteissa eri kohdat kosketta-
vat, puhuttelevat ja rohkaise-
vat. Esimerkiksi seuraava

kohta rohkaisee minua: Si-
nun tulevat päiväsi Hän tur-
vaa, hetkestä hetkeen, Hänel-
lä on varattuna apua yllin kyl-
lin, viisautta ja tietoa. Siionin
aarre on Herran pelko (Jes.
33:6).

Henri Lattunen, vahti-
mestari-siivooja:

1. Olen Henri Lattunen ja
kotoisin Ruokolahdelta.

2. Minulla ei ole aikaisem-
paa kokemusta seurakunta-
työstä.

3. Olen vahtimestarina.
Huolehdin osaltani kiinteistö-
jen kunnosta. Olen paikalla,
kun ihmisillä on elämässään
tärkeitä virstanpylväitä.

4. Pidän työni monipuoli-
suudesta ja ihmisten kohtaa-
misesta.

5. Harrastan ulkoilua,
kuntoilua, musiikkia. Erityi-
sesti pidän Wagnerin ja
Puccinin säveltämistä ooppe-
roista.

6. Pidän syksyn kuulau-
desta ja raikkaudesta.

7. Jobin kirja 33.

Huopalahden kirkko 100 v.

Lastenmusiikkiorkesteri Tohtori Orff ja Herra Dalcroze
esiintyy Huopalahden kirkossa 6.9. klo 16.
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