
Huopalahden kevään
2009 neljän eri tilaisuuden
diakoniakoulu käynnistyi
helmikuun alussa perusai-
heella: Mitä diakonia on? 

Terho Pursiainen pureu-
tui esityksessään peruskäsit-
teisiin. Diakonian tehtävä ei
ole korvata yhteiskunnalli-
sen oikeudenmukaisuuden
puutetta vaan toimia omaeh-
toisesti lähimmäisyyden ja
läheisyyden perusteella.
Diakonian tehtävä on myös
moraalisin perustein arvioi-

da kriittisesti yhteiskunnan
riittämätöntä toimintaa. Itse-
kunkin ihanteiden mukaisin
eli poliittisin perustein ta-
pahtuva arviointi ei sen si-
jaan kuulu kirkon diakoni-
aan vaan yleisen yhteiskun-
nallisen vastuun piiriin.

Omassa puheenvuoros-
sani diakonian maailman-
laajuisesta näkökulmasta
korostin Kristuksen univer-
saalin kirkon toiminnan ylit-
tävän niin maantieteelliset,
etniset, uskonnolliset kuin

sosiaaliset rajat. Diakonia
on syrjäytyneiden, syrjäyty-
misvaarassa olevien, hyväk-
sikäytettyjen ja eri tavoin
köyhien kanssa ja puolesta
tehtävää työtä – mutta myös
aktiivista muuta toimintaa
seurakunnissa, kirkoissa,
yhteiskunnassa sekä kan-
sainvälisten toimijoiden pii-
rissä tarpeellisten muutosten
aikaansaamiseksi.

Diakoniakoulun tavoit-
teena on yhteisen pohdinnan
ja sitoutumisen kautta löy-
tää ja vahvistaa selkeät ta-
voitteet lähivuosien diako-
niatyön painopisteille. Alus-
tavana ajatuksena on ke-
vään diakoniakoulun tilai-
suuksien löytöjen perusteel-
la järjestää syksyllä esimer-
kiksi yhteenvetoseminaari. 

Pääpaino diakoniakoulun
tilaisuuksissa on avoin kes-
kustelu valmisteltujen esi-
tysten perusteella. Nämä

esitykset julkaistaan seura-
kunnan verkkosivuilla ja
ovat saatavissa myös kirk-
koherranvirastosta.

Seuraava diakoniakoulu
järjestetään keskiviikkona
8.4. klo 18–20 aiheesta 'Ys-
tävänä ja tukena' Kaarina
Johanssonin valmistelema-
na.

Kevään kolmas diako-
niakoulu keskiviikkona
29.4. klo 18–20 käsittelee
aihetta 'Köyhyys, yksinäi-
syys ja syrjäytyminen' Eli-
sabeth Bariskinin ja Raisa
Kindstedtin johdattamina.

Neljäs diakoniakoulu
keskiviikkona 27.5. klo
18–20 pohtii aihetta 'Tarkoi-
tuksettomuus, hengellisyys'
Johanna Politin johdolla.

Toivomme runsasta mie-
lenkiintoa ja osallistumista
yhteiseen pohdintaan!

Ilari Rantakari

HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 2/2009
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Terho Pursiainen ja Leila Tolin.

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Pakina

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
8.3. Hannu Vapaavuori, Terho Pursiainen ja Merja
Wirkkala. 15.3. Kaisa Iso-Herttua, Terho Pursiainen ja
Olli Mönttinen. 22.3. Terho Pursiainen, Kalle Hiltu-
nen, Olli Mönttinen. Laura Kurki ja Ulla Tuominen,
viulu. Haagan Martat tarjoilevat Marianpäivän kirkko-
kahvit. 29.3. Hannu Vapaavuori, Miira Muroma-Niku-
nen ja Olli Mönttinen. 
Messun jälkeen pappi tavattavissa henkilökohtaista
keskustelua varten.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20
4.3. Terho Pursiainen. 11.3. Hannu Vapaavuori. 18.3.
Miira Muroma-Nikunen. 25.3. ja 1.4. Terho Pursiai-
nen ja Kalle Hiltunen. Kanttorina Olli Mönttinen.

PYHÄILLAN MESSU su 29.3. klo 18 Miira Muro-
ma-Nikunen ja Olli Mönttinen. Taize-laulut. Iltatee.
Pappi tavattavissa klo17 lähtien henkilökohtaista kes-
kustelua varten. 

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
"Syvyys syvyydelle – pelottomia keskusteluja maa-
ilmasta ja elämästä" keskustelusarja Huopalahden
kirkossa. Ke 4.3. klo 18 Kristitty ja maailman on-
gelmat. Terho Pursiaisen vieraana Eija-Riitta Korho-
la. Ke 1.4. klo 18 Arjen etiikka. Terho Pursiaisen vie-
raana Heidi Hautala. 
Latinalaisamerikkalaisia lauluja esittää Coro Lati-
noamericano -kuoro ke 11.3. klo 18.30. Esityksen
jälkeen n. klo 19.15 tarjolla kahvit, jonka yhteydessä
kuorolaiset kertovat sopeutumisestaan Suomeen. Oh-
jelma 5 euroa yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Miesten keskustelupiiri ke 11.3. klo 18.30 kirkon ki-
vijalassa. Aiheesta Kirkko ja ekologia alustaa Terho
Pursiainen.
Lasten kirkkohetki ke 18.3. klo 9.30. Aiheena Ru-
kous. Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja
Olli Mönttinen.
Iltamusiikkia ke 18.3. klo 18.30. Olga Shiskina, kan-
tele ja gusli. Olga Kulikova, piano. Anna Vaahtoran-
ta, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.
Marianpäivän konsertti su 22.3. klo 14. Pauli Lep-
pänen ja Eija Jylhä, laulu. Laura Wahlfors, piano. Va-
paa pääsy. Ohjelma 4 euroa.
Huilumusiikkia ja luontovalokuvia ke 25.3. klo 19.
Laura Rahnasto, huilu. Ritva Tiainen, kuvat. Vapaa
pääsy. Ohjelma 4 euroa.
Konsertti su 29.3. klo 15. Sibelius-lukion oppilaat
esiintyvät.

KEVÄTRETRIITTI 17.–19.4.
Stella Mariksessa, os. Sirkkoontie 22, Koisjärvi
Ohjaajina Miira Muroma-Nikunen ja Kaisa Heikura
Hinta 80 euroa.
Tied. ja ilm. 3.4. mennessä Miira Muroma-Nikunen,
p. 050 3803 235

PEKKA SIMOJOKI to 23.4. klo 19
KONSERTTI

Huopalahden kirkossa, Vespertie 12
Kolme trubaduuria lämmittelijöinä Kari, Hensku ja

Juge.
Vapaa pääsy. Iltatee.

Kolehti yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kirkkoherranvirasto: Vespertie 12, p. (09) 2340
3500, avoinna ma–pe klo 10–14, ke myös klo 16–18.
Papin päivystys: ma–pe klo 10–14.
Diakonia: Raisa Kindstedt, p. 2340 3528 ja Elisabeth
Bariskin, p. 2340 3527

NETTI JA TODELLISUUS
– Kasvattajien ilta ti 24.3. klo 18.30–20

Länsi-Helsingin lukion ja Haagan peruskoulun audi-
toriossa, os. Mäkipellontie 19, Etelä-Haaga
Miten nuoret liikkuvat netissä? 
Mitä vanhempien on hyvä siitä tietää?
Miten olla vanhempi netissä liikkuvalle nuorelle?
Nuori netissä, verkkoyhteisöt, nettiturvallisuus, media-
suoja, heruttaminen, kiusaaminen, nettiriippuvuus,
kasvatustilanteita ja keskustelua
Alustaja Tommi Tossavainen, nettiguru, mediakasva-
tuskouluttaja
Lisätietoja: www.nettiguru.fi
Tervetuloa yläkoulu-, lukio- ja ammattikoulu-
ikäisten nuorten vanhemmat
Vapaa pääsy. Järj. Haagan peruskoulun yläkoulu ja
Huopalahden seurakunta

Tule pohtimaan
yhdessä erilais-
ten teemojen
äärelle, kuinka
voisit lisätä voi-
mia arkeesi ja
elämääsi.
Ryhmä on tar-
koitettu työikäi-
sille aikuisille,
mutta ei sovellu
akuutista krii-
sistä tai vaka-
vasta masen-
nuksesta kärsi-
ville. 
Ryhmä kokoon-
tuu 8 kertaa
maanantaisin
klo 18–19.30 Huopalahden kirkon nuorisotalo Tönöl-
lä, os. Kauppalankuja 7. Ryhmä alkaa 16.3. ja päättyy
18.5.
Ryhmävetäjinä toimivat sairaanhoitaja Kirsi Laakso-
nen ja diakoni Elisabeth Bariskin. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 9.3. mennessä Elisa-
beth Bariskinille, p. (09) 2340 3527. 
Järjestäjänä Huopalahden seurakunta.

Diakoniakoulu kevätkaudella 2009

Äskettäin kuulin, kuinka kas-
vatuksen erityistuntija selitti, mil-
laisella lasten moraalikasvatuksel-
la on tehoa tutkimustietojen mu-
kaan. Hän sanoi, että on kolme
tärkeää asiaa. Tärkeintä on toisto.
Asia pitää sanoa yhä uudestaan.

Toiseksi tärkeintä on, että kasvattaja vetoaa lapsen tun-
teisiin. Kolmanneksi tärkeintä on, että kasvattaja ottaa
moraalista kantaa asiaan. Tutkimusten perusteella näin
kasvattaen saavutetaan parhaat tulokset. 

Hyvin pienten lasten moraalikasvatuksessa nämä
kolme seikkaa varmaan ovatkin ratkaisevia. Silti säp-
sähdän tätä kuvausta. Siinähän mainitaan erinomaisen
ytimekkäästi poliittisen propagandan kolme tärkeintä
piirrettä. Propaganda on saman asian toistamista yhä uu-
destaan. Viesti kääritään väkeviin tunteisiin. Otetaan
vahvasti moraalista kantaa. Sillä tavalla saadaan puolu-
eelle uusia kannattajia. Otetta entisiin kannattajiin luji-
tetaan. Rakennetaan joukkoliikettä, jossa ihmisiä yhdis-
tävät toisiinsa yhteiset uskomukset, yhteiset tunteet ja
kokemus siitä, että ollaan moraalisesti oikeassa ja että
toista mieltä olijat ovat moraalisesti väärässä.

Seurakunnassamme on käyty keskustelua saarnasta.
Millainen on hyvä saarna? Saarnataanko silloin hyvin,
kun samoja perusasioita toistetaan saarna saarnalta, kun
sanankuulijoiden tunteisiin vedotaan väkevästi ja kun
saarnaaja moralisoi voimakkaasti?

Messuun tulee myös lapsia, ja heitä saisi tulla enem-
män. Perussanankuulija on kuitenkin aikuinen, omilla
aivoillaan ajatteleva ihminen. Häntä ei pidä kohdella

kuin pientä lasta, jota on tarkoitus sosiaalistaa. Kirkko
ei ole poliittinen joukkoliike, joka koettaa värvätä kan-
nattajia ja säilyttää otteensa niistä, jotka on jo saanut
kiinni. 

Jeesus käski vuorisaarnassaan oppilaittensa olla ai-
kuisia (kreikk. teleios). Aito kirkko on aikuisiksi kasva-
massa olevien Jeesuksen oppilaiden yhteisö.

Aikuinen ihminen elää omintakeista elämäänsä. Hän
ei suostu siihen, että häntä ohjelmoidaan. Hän haluaa
muodostaa uskomuksensa oman kriittisen harkintansa
perusteella. Hän haluaa, että hänen tunteensa ovat aito-
ja, hänen omia tunteitaan. Sentimentaalisuus on toisten
syöttämien tunteitten tuntemista. Aikuinen ihminen ei
suostu sentimentaalisuuteen. Aikuinen ihminen on vas-
tuullinen: hänellä on käsitys siitä, mikä on oikein ja mi-
kä on väärin ja millä perusteella jokin on oikein tai vää-
rin. Hän ei rakenna kannanottojaan ulkoapäin syötetty-
jen asenteiden varaan.

Saarna on puheenvuoro aikuisten ihmisten keskuste-
lussa. Hyvä saarna vapauttaa propagandan uhreja ja ro-
kottaa propagandaa vastaan.

Entä lain ja evankeliumin suhde saarnassa? Lakia
saarnaavat moralisoivat propagandistit; he viettelevät
kuulijoitaan asenteellisuuteen ja sentimentaalisuuteen.
Evankeliumi on ihmisten vapautumista moisten alkeis-
voimien orjuudesta. Evankeliumi on lupa syntyä uudes-
taan, aikuisuuteen, Jumalan lasten vapauteen. Evanke-
liumi ja propaganda ovat toistensa käsitteellisiä vasta-
kohtia.

Terho Pursiainen

Saarna ja propaganda

Kuinka lisätä voimia arkeen
– ryhmä alkaa 16.3. ja päättyy 18.5.
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