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MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
6.12. Itsenäisyyspäivän kaksikielinen sanajumalanpalve-
lus. Miira Muroma-Nikunen, Ronny Thylin ja Olli Mönt-
tinen, kts. erillinen ilmoitus. 7.12. Terho Pursiainen, Han-
nu Vapaavuori ja Olli Mönttinen. 14.12. Kaisa Iso-Hert-
tua, Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen. 21.12. Terho
Pursiainen, Kaisa Iso-Herttua ja Samuli Korkalainen.
28.12. Miira Muroma-Nikunen ja Lauri Juntumaa. 1.1.09
Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus, Kaisa Iso-
Herttua ja Lauri Juntumaa. 4.1. Hannu Vapaavuori, Ter-
ho Pursiainen ja Samuli Korkalainen.
Messun jälkeen pappi tavattavissa rippiä ja keskus-
telua varten.

VIIKKOMESSU keskiviikkoisin klo 20 (ei 24.12. ja
31.12.)
3.12. Terho Pursiainen. 10.12. Hannu Vapaavuori.
17.12. Kaisa Iso-Herttua. 7.1.09 Kaisa Iso-Herttua.
Kanttori Olli Mönttinen. 

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
”Syvyys syvyydelle – pelottomia keskusteluja maail-
masta ja elämästä” ke 3.12. klo 18. Miksi Jumala sal-
lii pahan? Terho Pursiaisen vieraana piispa Eero Huovi-
nen.
Lasten joulukirkko / nukketeatteriesitys ke 10.12. klo
9.30 ja 10.15. Miira Muroma-Nikunen, kertoja. Olli
Mönttinen, musiikki.
Miesten piiri ke 10.12. klo 18.30 kirkon kivijalassa. Tee-
mu Mäkelä alustaa aiheesta "Miehen rooli perheessä."
Seurakuntalaisten joulujuhla pe 12.12. klo 12–14. Puu-
ro- ja torttukahvitarjoilu. Jouluista ohjelmaa. Musiikkia,
puhetta, laulua ja lausuntaa, esikoululaiset Haagan päivä-
kodista esiintyvät. Terho Pursiainen, Hannu Vapaavuo-
ri, Olli Mönttinen, Tuula Suonio, Hannes Viertola, Rai-
sa Kindstedt. 
Joulukonsertti la 13.12. klo 15. Kallion Laulu, joht. Juk-
ka Jokitalo. Solisteina Jutta Holmberg, laulu ja Ilmari
Räikkönen, piano. Ohjelma 10 euroa sisältää kahvitarjoi-
lun.
Kauneimmat joululaulut ja joulumetsä kirkonmäel-
lä su 14.12. kts. erillinen ilmoitus.
Joulukonsertti ti 16.12. klo 19. Lähde kuoro, joht. Mat-
ti Turunen. Vapaa pääsy.
Loppiaiskonsertti ti 6.1.09 klo 14. Joulumusiikkia poh-
joismaista. Johanna Fernholm, laulu. Joanna Broman,
piano. Markus Pelli, sello. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 eu-
roa. 

JOULUN AJAN MESSUT JA HARTAUDET
Jouluaattona 24.12. klo 13 Perheiden aattohartaus.
Miira Muroma-Nikunen ja Helena Määttänen perhei-
neen. Klo 16.30 Jouluaaton hartaus. Hannu Vapaavuo-
ri ja Olli Mönttinen. Antti A. Pesonen, laulu. Klo 23 Jou-
luyön lauluhetki – yhteislaulutilaisuus. Olli Mönttinen,
urut ja piano. Miira Muroma-Nikunen, tekstit. Hannele
Savunen, laulu.
Joulukirkko 25.12. klo 8. Terho Pursiainen ja Olli
Mönttinen. Tatjana Halttunen, laulu. 
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10. Hannu Vapaavuo-
ri ja Olli Mönttinen.
Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus 1.1.09 klo
10. Kaisa Iso-Herttua ja Lauri Juntumaa. Loppiaisen mes-
su 6.1. klo 10. Terho Pursiainen, Hannu Vapaavuori ja
Samuli Korkalainen.
Loppiaisen messu 6.1. klo 10. Terho Pursiainen, Han-
nu Vapaavuori ja Samuli Korkalainen.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.
HUOPALAHDEN KIRKOSSA

Kaksikielinen Sanajumalanpalvelus klo 10, Miira Mu-
roma-Nikunen, Ronny Thylin ja Olli Mönttinen.
Mieskuoro Helsingin Lauluveljet, joht. Viive Mäe-
mets.
Jumalanpalvelus toteutetaan yhdessä partiolippukun-
tien kanssa.
Lipunnosto kirkonmäellä klo 9.40.
Partiolaisten lupauksenanto klo 9.
Kunniakäynti sankarihaudoilla klo 11.15.
Haagan Martat tarjoilevat juhlakahvit seurakuntasalis-
sa.

Vivamon Raamattukylän jouluvaellus.
Lähde retkelle joulun salaisuuteen to 18.12.

Hinta 24 e/aikuinen, 12 e/lapsi 3–12 v. Sis. matkat,
näytelmän, joulupuuron ja pullakahvit. 

Ajoreitti: Klo 8.30 Huopalahden kirkko, klo 8.40 Ha-
kavuoren kirkko, klo 8.45 Lassilan Alepan pysäkki.

Ilm 11.12. mennessä p. 23403500 tai
huopalahti.srk@evl.fi

Tied. diakoni Elisabeth Bariskin, p. 23403527

Huopalahden kirkossa ja 
Kirkonmäellä su 14.12.

klo 15 Perheiden kauneimmat joululaulut – yh-
teislaulutilaisuus
Miira Muroma-Nikunen ja Olli Mönttinen
Laura Kurki ja Ulla Tuominen, viulu

klo 16–18 Perinteinen Joulumetsä-tapahtuma 
Kirkonmäellä

Joulupukki – kuvauta lapsesi pukin kanssa
Joulukuusia myytävänä
Pika-arpoja
Ongintaa
Leivonnaisia 
Grillimakkaraa, vohveleita, mehuglögiä, inki-
vääriolutta
Muita yllätyksiä
Järj. Lions Club Helsinki – Huopalahti ry

klo 18 Kauneimmat joululaulut – yhteislaulutilai-
suus
Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen 
Lauluryhmä
Johanna Tuomi, laulu

JOULUAVUSTUKSIA 
VÄHÄVARAISILLE

Vähävaraisille tarkoitettuja jouluavustuksia jaetaan
viikolla 51.
Yhteydenotto diakoniatyöntekijään, p. 23403527 Eli-
sabeth Bariskin tai p. 23403528, Raisa Kindstedt. 
Kivijalan ruokajakelu viimeisen kerran to 18.12.08.
Jatkuu to 8.1.09.

Kirkkoherranvirasto: Vespertie 12, p. (09) 23403500,
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.

Muuan fariseus halusi olla hyvä
ja kysyi Jeesukselta, kuinka laajaa
lähimmäisten piiriä hänen pitäisi
palvella ollakseen oikein hyvä ihmi-
nen. Jeesus vastasi vertauksella lau-
piaasta samarialaisesta. Hän tähden-

si vertauksellaan, ettei kristillisessä lähimmäisenrakkaudes-
sa ole kyse oman hyvyyden osoittamisesta. Lähtökohtana
ovat toisen ihmisen tarpeet. Jos minä olen lähempänä avun
tarvitsijaa kuin kukaan muu, minun asiani on mennä hänen
avukseen. Minä en mene osoittamaan hänelle, Jumalalle tai
silminnäkijöille, kuinka hyvä olen, vaan toimittamaan kai-
ken, mikä hän tarvitsee.

Huopalahden seurakunnassa keskustellaan tämän toi-
mintavuoden aikana diakonian ideasta. Vertaus antaa dia-
konialle ohjelman. Milloin me, seurakunta ja seurakunta-
laiset olemme lähempänä tarvitsijaa kuin kukaan muu, mei-
dän on autettava. Kun haagalainen on hädässä, usein juuri
me olemme häntä lähinnä.

Kun diakoniasta siis keskustellaan, ei keskustella siitä,
millainen on hieno kristitty. Keskustellaan, millaista apua
Etelä-Haagassa tarvitaan.

***
Miten voisi jäsentää ikääntyvän, eläkeikäisen ihmisen

ongelmia kaupunginosassamme?
Ensinnäkin. Monet vanhukset elävät suuressa köyhyy-

dessä. Julkisen vallan on pidettävä huolta siitä, että kaikki
ikäihmiset nostetaan ulos köyhyyden kuopasta, niin että
heillä on ruokaa, tyydyttävä asunto ja välttämättömät varat
ja julkiset palvelut. Jollei yhteiskunta ehdi paikalle, seura-
kunnan täytyy auttaa. Ovatko ikäihmisten asiat jo kunnos-
sa, jos tämä asia saadaan järjestykseen? Eivät vielä ole.

Toiseksi. Vaikkei ikäihmisellä olisi isoja taloudellisia
pulmia, hänellä olisi tarvetta saada apua erilaisissa elämän-
toiminnoissa. Näen kohta 90 vuotta täyttävästä äidistäni,

miten avun tarve iän edetessä aina vain lisääntyy. Jos viran-
omaiset eivät ehdi paikalle ajoissa, seurakunnan olisi ehdit-
tävä. Ovatko ikäihmisten asiat kunnossa, jos he saavat ar-
keensa apua tarvitessaan? Eivät vielä ole.

Kolmanneksi. Vaikka talous ja elämäntoiminnoissa tar-
vittava apu olisivat kunnossa, yksinäisyys voi ikäihmisel-
lä olla suurena ongelmana. Ihminen tarvitsee keskustelu-
seuraa, läheisyyttä ja ystävyyttä – kipeästi jopa fyysistä kos-
ketusta, mistä keskustelimme pitkään äsken Kotipirtissä
käydessäni. Ovatko ikäihmisten asiat jo kunnossa, jos hei-
dän elämässään on ihmisiä, jotka pitävät heihin inhimillis-
tä yhteyttä? Eivät vielä ole.

Neljänneksi. Vaikka aineelliset asiat olisivat kunnossa ja
seuraakin olisi, hengelliset tarpeet voivat jäädä tyydyttämät-
tä. Syyllisyys, pelko ja kuoleman aiheuttama ahdistus ai-
heuttavat avun tarvetta. Olettakaamme, että seurakunta ja
terveydenhuoltokin – omalta osaltaan – täyttävät nämä tar-
peet. Ovatko vanhusten asiat jo kunnossa? Eivät vielä ole.

Viidenneksi. Monta iäkästä ihmistä puristaa tarkoituk-
settomuuden tunne: eikö minua enää tarvita mihinkään?
Näköalat alkavat joskus kaveta. Mielessä pyörivät omat on-
gelmat ja monenmoiset vaivat ja vastukset, jotka ovat var-
moja vanhuuden seuralaisia. Esimerkiksi vaalitoreilla ih-
misten kanssa keskustellessa joskus suorastaan pelottaa,
miten ahtaasti iäkäs ihminen voi olla kiinnostunut vain
omista henkilökohtaisista tarpeistaan ja eduistaan mistään
muusta piittaamatta.

Meidän, ikäihmisten, on itse pidettävä horisonttimme
avarana. Meitä toki tarvitaan. Omat ja muiden lapset ja lap-
senlapset, syntymättömät sukupolvet ja Jumala luoma luon-
to tarvitsevat meitä. Monella tavalla voimme olla auttamas-
sa sitä, että tulevaisuus säilyy mahdollisena. Sitten ovat
asiamme kunnossa.

Terho Pursiainen

Ikäihmisen ongelmat
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