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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

Päiväkerhossa (4–6 v.) ja minikerhossa (3–4 v.) on
vielä paikkoja vapaana. 
Kerhot kokoontuvat aamupäivisin nuorisotalossa,
Kauppalankuja 7.
Tied. lapsityönohjaaja Marja-Liisa Selin, p. 050 5634
960.

"Syvyys syvyydelle – pelottomia keskusteluja
maailmasta ja elämästä"

Huopalahden kirkon yläsalissa, Vespertie 12

ke 29.10. klo 18.30 aiheena: Onko kasvatus kriisissä?
Terho Pursiaisen vieraana Helsingin yliopiston vara-
rehtori, OAJ:n opetusalan eettisen neuvottelukunnan
pj. Hannele Niemi.
ke 3.12. klo 18.30 aiheena: Miksi Jumala sallii pahan?
Terho Pursiaisen vieraana piispa Eero Huovinen.

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
5.10. Kaisa Iso-Herttua, Miira Muroma-Nikunen ja Ol-
li Mönttinen. Heikki Sivonen, huilu; 12.10. Hannu Va-
paavuori, Kaisa Iso-Herttua ja Olli Mönttinen; 19.10.
Terho Pursiainen, Hannu Vapaa-vuori ja Merja Wirkka-
la; 26.10. Miira Muroma-Nikunen, Terho Pursiainen ja
Olli Mönttinen.
Messun jälkeen pappi tavattavissa henkilökohtaista
keskustelua varten.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20
1.10. Hannu Vapaavuori; 8.10. Terho Pursiainen;
15.10. ja 22.10. Kaisa Iso-Herttua; 29.10. Miira Muro-
ma-Nikunen. Kanttorina Olli Mönttinen.
PYHÄILLAN MESSU su 26.10. klo 18. Miira Muro-
ma-Nikunen ja Olli Mönttinen. Taize-laulut. Iltatee.
Pappi tavattavissa klo 17 lähtien henkilökohtaista kes-
kustelua varten. Seuraavan kerran su 30.11. klo 18. Kai-
sa Iso-Herttua. 
PIIRIT
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19
Pysäkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri kirkolla tiistaisin klo 13.
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Kokoontuminen
Helander-kodin aulassa, os. Mäkipellontie 22. Tule ul-
koilemaan yhdessä Helander-kodin asukkaiden kanssa.
Tied. Raisa Kindstedt p. 23403528.
Keskiviikkokerho kirkolla joka viikko klo 12. Ruokai-
lu ja ohjelmaa.
KUOROON LAULAMAAN!
Lähde-kuoro tiistaisin klo 18, joht. Matti Turunen.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili Sa-
renius-Hällström.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Möntti-
nen.
Tiedustelut kanttori Olli Mönttinen, p. 23403524.
LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2.
Perhekerho torstaisin klo 10–11.30. 
Lasten kirkkohetki ke 15.10. klo 9.30. Aiheena: Eri-
laisina yhdessä. Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa
Selin ja Olli Mönttinen.
NUORILLE
Nuortenilta Tönöllä, keskiviikkoisin ja torstaisin klo
19–22.
Nuorten yökahvila-olokolo perjantaisin klo 20–24. 
MUITA TILAISUUKSIA
Miesten piiri ke 8.10. klo 18.30 kirkon kivijalassa.
"Kirkon maine". Mitä kirkosta puhutaan ja miksi? Alus-
tajana kirkkoherra Hannu Vapaavuori.
Syntymäpäiväjuhla la 18.10. klo 15 kaikille tämän
vuoden huhtikuun jälkeen 70, 75, 80, 85, 90 ja 90+ täyt-
täneille. Ilm. 10.10. mennessä, p. 23403500. 
Avoin keskustelukerho ma 20.10. klo 10–11 Riista-
vuoren palvelukeskuksen takkahuoneessa, Isonne-
vantie 28. Tervetuloa jakamaan ajatuksia sinulle tärkeis-
tä asioista. Seuraavan kerran 10.11. Lisätietoja ohjaajil-
ta: diakoniapastori Erja Kauppinen, p. 23402546 tai dia-
koni Raisa Kindstedt, p. 23403528.
"Syvyys syvyydelle – pelottomia keskusteluja maa-
ilmasta ja elämästä" ke 29.10. klo 18.30 yläsalissa. Ai-
heena: Onko kasvatus kriisissä? kts. erillinen ilmoitus.
Kasvislounas lähetystyön hyväksi su 26.10. klo
11.15. Sadonkorjuun antimista valmistettuja kasvisruo-
kia, lihapulliakin on. Jälkiruokana kahvi ja piirakka.
Hinta 7/2 euroa, perhelippu 15 euroa. 
Gospel-ilta ke 22.10. klo 18. Jimmie Lawson yhtyei-
neen. Vapaa pääsy. 
TULOSSA: Laulelmia meiltä ja muualta Isänpäivä-
nä 9.11. klo 15. Hyväntekeväisyyskonsertissa Saka-
rat laulavat Sri Lankan lapsille.

"Astun sisään vanhasta
puuovesta. Vastaan tulvah-
taa pölyinen, vanha tuoksu.
Puuportaat kiemurtelevat
ylöspäin. Hämyistä valoa
tulee pienistä ikkuna-au-
koista. Nousen puuportaita
ja alan laskea askelmia.
Nousen ylöspäin lähes 60
porrasta. Ylätasanteella mi-
nua odottavat kolme suurta,
metalliin valettua kirkonkel-
loa. Avaan ikkunoiden pui-
set luukut. Päästän valon ja
raikkaan ulkoilman sisään".

Tämä pieni kuvaus ei ole
katkelma romaanista, vaan
arkipäivää Huopalahden kir-
kon vahtimestareille. He kii-
peävät kirkon pihassa ole-
vaan kellotapuliin soitta-
maan kirkonkelloja. Huopa-
lahden kirkko on ainoa Hel-
singin kirkoista, joissa kello-
ja soitetaan joka pyhä käsin.
Lauantaisin ehtookellot klo
18 kertovat soitollaan pyhän
alkavan. Sunnuntaisin kellot
muistuttavat klo 9.30 pappe-
ja saapumaan kirkolle ja kut-
suvat sen jälkeen koko seu-
rakuntaväen kirkkoon yh-

teiseen messuun. 
Huopalahden kirkon kel-

lotapuli rakennettiin vuonna
1932. Se sopii hyvin kirkko-
pihaan 100-vuotiaan kirk-
korakennuksen ja 102-vuoti-
aan nuorisotalon vierelle.
Ylhäältä kellotapulista saa
aivan uuden näkökulman se-
kä kirkkopihaan että koko
Haagaan. Maisemat avautu-
vat erilaisina eri vuodenai-
koina. Keväällä vapunpäivä-
nä kellotapuliin pääsee vie-
railemaan. On huikea koke-

mus seisoa ylhäällä kellota-
pulissa ja nähdä nuo suuret,
satoja kiloja painavat kir-
konkellot läheltä sekä kat-
sella ulos avautuvia näky-
miä.

Joskus kellotapulia on
luultu kirkon pihassa ole-
vaksi ruumishuoneeksi. Sitä

se ei ole, vaikka vanhat haa-
galaiset muistelevat siellä
sotien aikaan säilytetyn tila-
päisesti ruumiita. Nykyisin
kirkon kellot saattelevat soi-
tollaan kirkossa siunattuja
vainajia. Silloin kirkon kel-
lot soittavat iäisyysmatkaa.
Kirkon kellot soivat eläville
ja kuolleille. Ne kutsuvat ko-
kemaan yhteyttä ja pyhyyttä
sekä saattelevat siunaten ih-
misen hänen viimeiselle
matkalleen.

"Kun suurten kellojen ku-
mina vaikenee, riisun korvil-
tani kuulosuojaimet. Suljen
kellotapulin ikkunaluukut ja
laskeudun alas tornista.
Sammutan katkaisimesta
himmeän hehkulampun ja
suljen jäljessäni vihertävän
puuoven. Tämän päivän
soitto on soitettu".

Miira Muroma-Nikunen

Kenelle kellot soivat?

Syksy on tullut. On sateita. Mutta
on myös kuulaita syyspäiviä. Kul-
jen ulkona ja nautin ulkoilmasta.
Katselen pihlajia, jotka kantavat pu-
naisina marjojaan. Katselen vaahte-
roita, joiden lehdet muuttuvat vih-
reän värisistä monenkirjaviksi. Pu-
naiset ja keltaiset värit hehkuvat.

Värit loistavat harmaata taustaa vasten. Tuntuu hyvältä
niin sielussa kuin kehossa.

Me jätämme jälkeemme erilaisia jalanjälkiä. Nykyään
puhutaan paljon ns. ekologisesta jalanjäljestä. Kysytään,
kuinka paljon energiaa ihminen kuluttaa? Kuinka paljon
luontoa ihminen rasittaa? Yritän kotona pienentää tuota ra-
situsta. Kun mieheni kulkee kodissamme huoneesta toi-
seen sytyttäen valoja, minä kuljen hänen perässään ja sam-
mutan turhat valot. Kierrätän sen, mitä voin, lajittelen ros-
kat, kompostoin, vaihdan sähkölamppuja energialamppui-
hin, sammutan televisiosta virran aina, kun sitä ei katsella
ja kuljen työmatkat jalkaisin aina, kun vain voin. Tuntuu
hyvältä niin sielussa kuin kehossa.

On myös olemassa sanonta, että ihminen äänestää ja-
loillaan. Me teemme elämässämme erilaisia valintoja. Va-

litsemme, missä käymme, mikä meitä kiinnostaa, mihin
haluamme osallistua. Seurakunnassa iloitsimme syyskuus-
sa, kun sadat jalkaparit suuntasivat Huopalahden kirkon
100-vuotisjuhliin. Yhden viikonlopun aikana eri-ikäiset ih-
miset täyttivät kirkkorakennuksen ja sen pihapiirin. Oli
hienoa nähdä, miten kirkko täyttyi lauantain konsertissa
runsaasta pikkuväestä ja sunnuntain messussa monen ikäi-
sistä ihmisistä. Tuntui hyvältä niin sielussa kuin kehossa.

Jalanjäljistä kerrotaan eräässä runossa: "Eräänä yönä
näin unta, että kuljin meren rannalla Herran kanssa. Tai-
vaalla välkehti kuvia elämästäni. Huomasin, että niissä
kaikissa oli jalanjälkiä hiekassa. Joskus jälkiä oli kahdet,
joskus vain yhdet. Elämäni vaikeissa kohdissa näin vain
yhdet jalanjäljet ja sanoin: "Herra, sinä lupasit kulkea ai-
na kanssani. Mikset sinä ollut rinnallani, kun tarvitsin si-
nua kipeimmin?" Herra vastasi: "Niissä kohdissa, joissa
olet nähnyt vain yhdet jalanjäljet, lapseni, minä kannoin
sinua."

Me jätämme omat jalanjälkemme Jumalan luomaan
maailmaan. Näemmekö Jumalan jalanjäljet omassa elä-
mässämme? 

Miira Muroma-Nikunen

Jalanjäljet

OHJELMA LOKAKUUSSA 2008
Haagan pappilantie 2. p. 2411 756

Ke 1.10. klo 12 Muistoja Islannista, Mikko Palo-
niemi.

Ma 6.10. klo 13 Lounas.
Ti 7.10. klo 12 Pirkon päivät, keskustelua.
Ke 8.10. klo 12 Mika Waltari -teema jatkuu.
Ma 13.10. klo 13 Lounas rav. Villetta. Ilm. Pysäkil-

le 6.10. mennessä.
Ti 14.10. klo 12 Seurakunnasta vierailee Terho 

Pursiainen.
Ke 15.10. klo 12 Elokuva Niskavuoren Heta.
Ma 20.10. klo 13 Lounas.
Ti 21.10. klo 12 Keskustelua Kullervo-sinfoniasta

ja kuuntelua.
Ke 22.10. klo 12 Kullervo sinfonia.
Ma 27.10. Ei lounasta.
Ti 28.10. klo 12 Seurakunnasta vierailee Elisabeth

Bariskin.
Ke 29.10. Teatterimatka Lahteen. Henrik Ibsenin
näytelmä Peer Gynt. Lähtö n. klo 10. Näytelmä alkaa
klo 13, sen jälkeen ruokailu. Hinta 40 euroa. Ilm. p.
050-3066931

Pappilantien pysäkki
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