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Pakina

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
8.2. Miira Muroma-Nikunen, Hannu Vapaavuori ja Olli
Mönttinen, Heikki Sivonen, huilu. 15.2. Kaisa Iso-Herttua,
Miira Muroma-Nikunen ja Timo Lampinen. 22.2. Hannu
Vapaavuori, Kaisa Iso-Herttua ja Olli Mönttinen, urut. Läh-
de kuoro, joht. Matti Turunen. Messu televisioidaan. Seura-
kuntalaisia pyydetään saapumaan viimeistään klo 9.45. 1.3.
Miira Muroma-Nikunen, Hannu Vapaavuori ja Olli Möntti-
nen. 
Messun jälkeen pappi tavattavissa henkilökohtaista keskus-
telua varten.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20, paitsi 25.2. klo 19
Tuhkakeskiviikon messu
4.2. Miira Muroma-Nikunen. 11.2. Terho Pursiainen. 18.2.
Kaisa Iso-Herttua. 25.2. klo 19 Tuhkakeskiviikon messu.
Liturginen musiikki keskiaikaista gregoriaanista laulua,
Schola Sancti Henrici. Liturgi Hannu Vapaavuori. Kolehti
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 4.3. Terho Pursiainen.
Kanttorina Olli Mönttinen.
PYHÄILLAN MESSU su 1.3. klo 18. Messuun kutsutaan
erityisesti kevään abeja. Kaisa Iso-Herttua ja Olli Mönttinen.
Taize-laulut. Iltatee. Pappi tavattavissa klo17 lähtien henki-
lökohtaista keskustelua varten. Seuraavan kerran su 29.3. klo
18. 
MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Diakoniakoulu ke 4.2. klo 18. Mitä diakonia on? Terho
Pursiainen alustaa diakonian käsitteestä ja Ilari Rantakari tar-
kastelee diakoniaa maailmanlaajuisesta näkökulmasta. (kah-
vitarjoilu klo 17.30 alkaen). Seuraava diakoniakoulu ke 8.4.
klo 18. Ystävänä ja tukena. Alustus Kaarina Johansson.
Kynttilänpäivän konsertti su 8.2. klo 14. Joanna Rinne, sel-
lo ja Jenni Henrichsson, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 4 eu-
roa.
Kurkistus kulissien taa ke 11.2. klo 18.30. Säveltäjä, Oop-
peran kapellimestari Kari Tikka kertoo työstään ja uskostaan.
Kaikki ovat tervetulleita tähän Suomalaisen Oopperayhdis-
tyksen iltaan ja sen jälkeen iltamessuun. Seuraavan kerran ke
22.4. klo 18.30 Vieraana oopperalaulaja Merja Wirkkala.
Konsertti su 22.2. klo 18 yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tove Åhman, sopraano ja Petteri Salomaa, baritoni. Pekka
Asikainen, piano. Ohjelma 10 euroa.
Kalalounas su 1.3. klo 11.15. lähetystyön hyväksi. Kalaruo-
kia, punajuuripaistosta, lihapulliakin on. Jälkiruokana kahvi
ja torttu. Aikuiset 8 euroa, lapset 2 euroa.
”Syvyys syvyydelle – pelottomia keskusteluja maailmas-
ta ja elämästä” keskustelusarja Huopalahden kirkossa.
Ke 4.3. klo 18 Kristitty ja maailman ongelmat. Terho Pur-
siaisen vieraana Eija-Riitta Korhola. Ke 1.4. klo 18 Arjen
etiikka. Terho Pursiaisen vieraana Heidi Hautala. Ke 6.5. klo
18 Missä on yhteisvastuu? Illan isäntänä Terho Pursiainen. 
PIIRIT JA KUOROT
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 Py-
säkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 kirkolla.
Aamurukouspiiri keskiviikkoisin klo 9-10.
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Lähtö Helander-ko-
dilta.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12. Ruokailu ja ohjelmaa.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili Sare-
nius-Hällström.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen.
Miesten keskustelupiiri ke 18.2. klo 18.30 kirkon kivijalas-
sa. Aiheena Paavi. Tarvitseeko kirkko auktoriteetteja?
Alustus Juhani Forsberg. Seuraavan kerran 11.3. 
LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo10 pappilansalissa, Haagan pap-
pilantie 2. 
Perhekerho seurakuntasalissa torstaisin klo 10-11.30. 
Lasten kirkkohetki ke 25.2. klo 9.30. Aiheena laskiainen ja
paasto. Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli
Mönttinen.
NUORET, Nuorisotalo Tönö, Kauppalankuja 7
Aarni Seppälä Group esiintyy ke 25.2. klo 19 Tönöllä.
Ovet auki klo 18 lähtien.
Nuorten ilta keskiviikkoisin ja torstaisin klo 19–22. 
Olokolo perjantaisin klo 20–24. 
Lasketteluretki Kalpalinnaan ke 18.2. Lähtö Tönöltä klo
10, paluu klo 17. Hinta 20 euroa, sisältää kyydin, päivälipun
ja retkieväät. Tied. Karilta p. 050 380 2101. Ilmoittaudu
Tönöllä.

Klo 11 hartaus kirkossa, Hannu Vapaavuori
Klo 12 M.A. Numminen ja Jani Uhlenius viihdyttävät  lapsia
ja lapsenmielisiä
Myytävänä:

* keittoa * kahvia * leivonnaisia
* käsitöitä * arpajaiset ym.
* YV-listojen jako ja YV-tietoutta
* YV-tuotteita myynnissä 

Mukana rovastikunnan maahanmuuttajatyöntekijä Virpi-Lii-
sa Mentu
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Sokeaintyönä tehtyä kotimaista rottinkia esittelee ja myy ar-
tesaani Kari Hannola.

YHTEISVASTUUTEMPAUS
la 7.2. klo 11–13

Kysymys kirkkoon kuulumises-
ta tuntuu liikkuvan näinä aikoina
monen mielessä. Kirkon tilastot
kertovat, että moni pohtii perustei-
taan kirkkoon kuulumiseen ja pää-

tyy eroon. Olen itsekin kysellyt jossain elämäni vaihees-
sa vakavasti, miksi oikein kuulun kirkkoon. Olen löytänyt
siihen omat vastaukseni, jotka minua edelleen tyydyttävät,
eikä kyse ole vain siitä, että kirkko on nykyinen työnan-
tajani. Minusta kysymys ei ole kuitenkaan ole ollenkaan
turha. Kirkkoon kuulumisensa syitä on jokaisen oikein hy-
vä silloin tällöin miettiä. Vastauksen etsimiseen kannattaa
kuitenkin uhrata aikaa. Asia ei ole merkityksetön.

Asia ei ole merkityksetön silloinkaan kun vastauksek-
si omaan kysymykseen tarjoutuu: "En kuulu kirkkoon,
koska kirkolla ei ole minulle mitään annettavaa." Ennen
kuin hakeudutaan internetin kirkostaeroamissivuille, pitäi-
si ehkä tehdä muutamia lisäkysymyksiä. Olisi hyvä poh-
tia, mitä kirkko antaa jollekin muulle kuin minulle. Hul-
lumpi ajatus ei olisi myöskään tuumia, mitä minä voisin
antaa kirkolle tai mitä tehdä sen yhteydessä toisten ihmis-
ten hyväksi. Jos näihinkin tulevat vastaukset näyttävät
pelkkää nollaa, perusteet erolle saattaisivat olla jotenkin
ymmärrettäviä.

Itselleni merkityksellinen syy kuulua kirkkoon on ol-

lut esimerkiksi se, että kirkossa puhutaan arkisten asioiden
ohella myös sellaisista asioista, joista ei niin paljoa muu-
alla kuule puhuttavan. Puhutaan ihmisen suhteesta itseen-
sä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön. No, näistähän kyllä pu-
hutaan muuallakin, totta kai. Mutta kirkossa puhutaan
myös vielä suuremmista asioista, ihmisen suhteesta sellai-
seen todellisuuteen, joka ei antaudu meidän käsittelyym-
me. Puhutaan ihmisen suhteesta johonkin häntä itseään
suurempaan, jota usein kutsutaan Jumalaksi, mutta jolle
omassa mielessämme annamme muitakin nimiä. Puhutaan
myös siitä, mihin ihminen voi elämässään turvautua, sii-
tä milloin sinä tai minä voimme kokea olevamme todelli-
sesti turvassa. 

Kyllähän seurakunnassa ja kirkossa paljon muutakin ta-
pahtuu. Kirkko ja kaupunki -lehden välissä jaettiin pari
viikkoa sitten Huopalahden seurakunnan kevätlehti. Jos et
kuulu kirkkoon, etkä lehteä saanut, käy hakemassa se kir-
kolta. Ehkä siitä löytyisi joku syy kuulua kirkkoon tai jät-
tää siitä eroamatta. Sinä olet tärkeä osa seurakuntaa, ota
yhteyttä työntekijöihin, jos joku asia askarruttaa. Tule mu-
kaan tekemään seurakunnan toimintaa mielekkääksi. Tu-
le saamaan ja antamaan. Jos satuit jo eroamaan kirkosta,
toivotan sinut lämpimästi takaisin. Liity kirkkoon!

HANNU VAPAAVUORI

LIITY KIRKKOON!

Kirkkoherranvirasto: Vespertie 12, p. (09) 23403500,
avoinna ma–pe klo 10–14, ke myös klo 16–18.
Papin päivystys: ma–pe klo 10–14.
Diakonia: Raisa Kindstedt, p. 23403528 ja Elisabeth Baris-
kin, p. 23403527
www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Yhteisvastuukeräys tukee
tänä vuonna heikoimmassa
asemassa olevien työllisty-
mistä. Kotimaassa työllis-
tämme maahanmuuttajia.

Suomessa asuu 132.000
maahanmuuttajaa. Ulko-
maalaissyntyisten suhteelli-
nen määrä väestöstä, noin
2,5 prosenttia, on Suomessa
pienempi kuin missään
muussa Euroopan maassa.
Maahanmuuttajien työttö-
myysaste on noin kolmin-
kertainen kantaväestöön
verrattuna.

Vaikka maahanmuutta-
jalla olisi ammattikoulutus
ja paljon työkokemusta,
työllistyminen Suomessa
tyssää muun muassa työnan-
tajien korkeisiin kielitaito-
vaatimuksiin, ennakkoluu-
loihin ja syrjiviin asenteisiin.
Korkeastikin koulutettu

maahanmuuttaja saattaa jou-
tua vaikeasti työllistyvän
asemaan, jos työtilaisuuksia
ei etsinnästä huolimatta tar-
joudu. Maahanmuuttajien
työllistyminen ja ottaminen
aidosti osaksi suomalaista
yhteiskuntaa auttaa torju-

maan työvoimapulaa ja ta-
kaamaan yhteiskuntarauhaa. 

Yhteisvastuukeräyksen
tuotolla tuetaan Banglades-
hissa köyhien työllistymistä
ja ansiotulojen kasvua. Yh-
teisvastuuvaroin tuetaan
pienyrittäjyyttä, maanvilje-
lyä ja naisten ansiotyömah-
dollisuuksia. Kaikkein köy-
himmille myönnetään pien-
luottoja ja heitä koulutetaan
työelämässä tarvittavissa tai-
doissa. Erityisesti naisten
pääsy ansiotyöhön on osoit-
tautunut tehokkaaksi kei-
noksi nostaa perheiden ja
yhteisöjen elintasoa." Nai-
sen palkan myötä perheen
tulotaso kasvaa jopa 17 pro-
senttia. Elintason nousu on
vakuuttanut kiihkeimmät
muslimijohtajatkin eikä
naisten työssäkäyntiä enää
vastusteta yhtä paljon. Yh-
teisön sosiaalinen pääoma
on tärkeää: kokoontuminen,
yhdessä tekeminen ja toimi-
vien järjestelmien luomi-
nen". Kylätoimikunnissa ih-
miset ottavat vastuuta omas-

ta elämästään.
Keräykseen voi osallistua

tulemalla yhteisvastuutem-
paukseen, konsertteihin ja li-
paskerääjäksi. 

Rahalahjoituksen voi lah-
joittaa yhteisvastuun valta-
kunnalliselle keräystilille,
lahjoituspuhelimeen tai tule-
malla seurakuntamme lista-
tai lipaskerääjäksi. Ota roh-
keasti yhteyttä yhteisvastuu-
asioissa seurakuntamme dia-
koniatyöntekijöihin p.
23403527, 23403528. Yh-
teisvastuukeräyksen keräys-
aika on 1.2.–1.5. 2009.

Valtakunnalliset tilinume-
rot:
Nordea 208918-6775
OP Pohjola 500001-
20236228
Sampo 800016-51651

Huopalahden seurakunnan
viitenumero: 308113
Lahjoituspuhelin 0600 1
2009 (10,10 €/ puh.+ pvm)

www.yhteisvastuu.fi

YHTEISVASTUUKERÄYS 2009–
työtä Suomen maahanmuuttajille

Kuva Marika Tulivuori

Lipaskeräys Pe 6.2. klo 15–20 ja la 14.2. klo 10–18 Etelä-
Haagan alueella. 
Yhteisvastuutempaus la 7.2. klo 11-13 Huopalahden kirkol-
la. kts. erillinen ilmoitus.
Konsertti su 22.2. klo 18 Tove Åhman, sopraano ja Petteri Sa-
lomaa, baritoni. Pekka Asikainen, piano. Ohjelma 10 €.
Konsertti ke 11.3. klo 18.30 Coro Latinoamericano-kuoro
esittää latinalaisamerikkalaisia lauluja. Ohjelma 5 €. Esityk-
sen jälkeen kahvit, jonka yhteydessä kuorolaiset kertovat so-
peutumisestaan Suomeen. 
Iltamusiikkia ke 18.3. klo 18.30 Sibeliusakatemian opiskeli-
jat esiintyvät. Ohjelma 4 €.
Tapahtumien tuotto ja konserttien ohjelmahinnat menevät Yh-
teisvastuun hyväksi.

Yhteisvastuutapahtumat 2009
Huopalahden seurakunnassa:

MESSU su 22.2. klo 10 televisioidaan.
Seurakuntalaisia pyydetään saapumaan viimeistään klo
9.45.
Toimittajina Hannu Vapaavuori ja Kaisa Iso-Herttua. 
Olli Mönttinen, urut.
Lähde-kuoro, joht. Matti Turunen
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