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Haagan
seurakunnassa
syksyllä 2019

Tervetuloa
   mukaan!
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Esite on päivitetty 26.8.2019,
tapahtumat lähinnä syys-lokakuu 

Huopalahden kirkko
Vespertie 12 / Kauppalankuja 7

Lasten ja nuorten talo
Haagan Tönö
Kauppalankuja 7

Haagan seurakunnan virasto
Vespertie 12

* * * * *

 
 

MESSUT  

Su 1.9. klo 9-14 Sunnuntai kirkolla 
Huopalahden kirkossa ja kirkonmäellä. 
Vapaaehtoisten kirkkopyhä ja syyskau-
den avaus. Klo 9 alkaen aamupala, klo 
10 messu ja vapaaehtoisten siunaus, 
Nenonen, Lahtinen, Lähde-kuoro ja Car-
men Ensemble. Kirkkokahvit, makkaran 
grillausta, salaattia, ulkoilua, kellotapuli 
avoinna, tietoa vapaaehtoistyön tehtä-
vistä, työntekijöitä tavattavissa, lasten 
ja nuorten talo Tönöllä avoimet ovet 
pelailuun ja touhuiluun. Klo 11-12 diako-
niatyöntekijä tavattavissa ajanvarausta 
varten. Kävele naiselle ammatti (KUA): 
2 eripituista reittiä, nautiskelijat 4 km, 
reippailijat 8 km. Lämmittelyjumppa klo 
11.45, lähtö klo 12. Klo 12 kirkossa me-
ditoi naiselle ammatti. Koko päivän va-
paaehtoinen tuotto KUAlle naisten yrittä-
jyyden ja opintojen tukemiseen Naisten 
pankin kautta. Maksun voi suorittaa 
käteisellä tai pankkikortilla.   (Seuraavat 
6.10. ja 24.11.). 

Ke 4.9. klo 15 Arkimessu palvelukes-
kuksessa, Hopeatie 14, Kolari, Möntti-
nen.   

Su 8.9. klo 10 Messu, Muroma-Nikunen, 
Mulari, Autio. 

La 14.9. Konfirmaatiot klo 11 ja klo 14, 
Kolari, Mulari, Autio. 

Huopalahden kirkko on avoinna 
ma-pe ja su klo 9-17

sekä la klo 11-17. 
Tilaisuudet tuovat poikkeuksia.

Messu sunnuntaisin klo 10
Huopalahden kirkossa 

Messun jälkeen
kirkkokahvit.  

       1.9., 6.10. ja 24.11.
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Su 15.9. Messu klo 10, Silin, Mulari, 
Mönttinen. Konfirmaatio klo 13, Lahti-
nen, Kolari, Mönttinen. 

Ke 18.9. klo 15 Arkimessu palvelukes-
kuksessa, Hopeatie 14, Mulari, Möntti-
nen. 

Su 22.9. klo 10 Sadonkorjuumessu, 
Lahtinen, Silin, Mönttinen, Katri Linnasa-
lo. Messun jälkeen kasviskeittolounas 
lähetyksen hyväksi. Lounaan hinta 10 
€. Kirkkokahveilla seurakunnan nimik-
kolähetti Katri Linnasalo kertoo työstään 
nekinkielisen Raamatunkäännöksen 
parissa Papua Uusi-Guineassa.  

Su 29.9. klo 10 Mikkelinpäivän perhe-
messu ja kirkkokahvit, Muroma-Nikunen, 
Kolari, Autio ja kirkkomusiikinopiskelija 
Sini Nikku. 

Ke 2.10. klo 15 Arkimessu palvelukes-
kuksessa, Hopeatie 14, Mulari, Möntti-
nen. 

Su 6.10. klo 9-14 Sunnuntai kirkolla 
Huopalahden kirkossa ja kirkonmäellä. 
Klo 9 alkaen aamupala, klo 10 messu, 
Kolari, Nenonen, Autio ja Mönttinen. 
Kirkkokahvit, kasvismakkara-tasting, 
salaattia, ulkoilua, kellotapuli avoinna, 
työntekijöitä tavattavissa, lasten ja nuor-
ten talo Tönöllä avoimet ovet pelailuun ja 
touhuiluun. (seuraava 24.11.) 

La 12.10. klo 15 Pienten kirkko, lauluja 
ja laululeikkejä sekä köröttelyä. Kaste-
puun nimilehtien jako kastetuille. Kummit 
ja isovanhemmat sekä muut läheiset 
ovat lämpimästi tervetulleita. 

Su 13.10. klo 10 Messu, Mulari, Autio.

Su 20.10. klo 10 Messu, Lahtinen, Silin.

Su 27.10. klo 10 Messu, Silin, Kolari; 
suuret syntymäpäivät 80- ja 85-vuotiaille 
Haagan seurakunnan jäsenille. 

Ke 30.10. klo 10 Arkimessu palvelukes-
kuksessa, Hopeatie 14, Lahtinen, Mönt-
tinen. 

SPIRITUALITEETTI JA
HILJAISUUS 
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Laudes eli aamurukous kirkon van-
han hetkirukousperinteen mukaan maa-
nantaisin (-9.12.) klo 7.30 kirkkosalissa. 
Kesto n. 25. min. Mukana pappi Mari 
Silin. Tule aloittamaan viikkosi laulaen, 
rukoillen, mietiskellen.  

Ad sextam eli päivärukous kirkon 
vanhan hetkirukousperinteen mukaan 
torstaisin klo 12 kirkkosalissa. 

Kontemplatiivista rukousta ja 
kristillistä meditaatiota parillisten 
viikkojen keskiviikkoisin 4.9. alkaen klo 
19 – 20 kirkkosalissa. Mukana pappi 
Mari Silin. Tule kokeilemaan kristillisen 
meditaation ja kirkon rikkaan rukouspe-
rinteen erilaisia tapoja ja muotoja. Alussa 
johdatus rukoukseen ja meditaatioon, 
yhteisen hiljaisuuden (n. 30 – 40 min.) 
jälkeen päätössiunaus ja mahdollisuus 
jakaa lyhyesti ajatuksia ja tunnelmia. 
Syksyn kokoontumiset 4.9., 18.9., 2.10., 
16.10., 30.10., 13.11., 27.11.   

MUSIIKKIA

Konsertti - Verdi Huopalahdessa to 
19.9. klo 19, Aarioita ja duettoja Giu-
seppe Verdin oopperoista Huopalah-
den kirkossa. Mariia Bertus, sopraano; 
Kalle Virtanen, tenori; Ronnie Karlsson, 
dramaattinen baritoni; Janne Hautsalo, 
bassobaritoni; Stefanie Tuurna, piano. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5e. 

Kaikki soittaa –ilta to 26.9. klo 18.30. 
Rennossa yhteislauluillassa pääset myös 
soittamaan! Ota mukaan kitara, ukulele 
tms. säestyssoitin. Soitamme ja laulam-
me tuttuja lauluja, laulutoiveita voi lähet-
tää Hanna-kanttorille, hanna.autio@evl.
fi. 

Iltamusiikki to 31.10.klo 19.  Maria 
Záborszky, laulu, Anna Záborszky-Tep-
po, sello; Tatu Eskelinen, piano. Bachin 
soolosellosarjoista C-duuri sekä Cas-
sadon soolosellosarja. Vapaa pääsy ja 
ohjelma 5 e. 

 
TOIVON TIISTAI  

24.9. klo 18 "Kristittynä katsomusten 
keskellä.", Heikki Nenonen, kirkkoherra. 
Tässä illassa muistamme myös "maail-
man rauhan päivää." Lähde-kuoron mu-
kana arabimuusikot Burhan Hamdon ja 
Moufak Barafi sekä juutalainen muusikko 
Jenny Liebkind, joiden kanssa sovitetaan 
virsiä / lauluja Lähi-idän tyyliin.  
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22.10. klo 18 "Toivoa ja lohtua masen-
tuneelle", Miia Moisio, kirjailija, pappi, 
terapeutti. 

26.11. klo 18 "Syyllinen olo - syystä 
vai suotta?", Anna-Liisa Valtavaara, 
kirjailija, teologi, luennoitsija. 
Toivon tiistai –illoissa mukana Läh-
de-kuoro. Sanaa, rukousta, hengellistä 
musiikkia. Lastenhoito järjestetty. Iltatee.  

 

 

AIKAMATKA VARHAISTEN 
KRISTITTYJEN ELÄMÄÄN 

Haaga-salissa keskiviikkoisin klo 18-
19. Kahvitarjoilu klo 17.30. 
Tervetuloa aikamatkalle varhaisten kris-
tittyjen maailmaan! Lähdemme tutkimaan 
ensimmäisten kristittyjen arkipäivää 
antiikin ajalta säilyneen taiteen, kirjalli-
suuden ja historiallisten lähteiden pohjal-
ta. Luontosarjan tarkoituksena on pyrkiä 
herättämään kuva siitä ympäristöstä, 
johon juuri syntynyt kristinusko levisi 
ja jota vasten se joutui perustelemaan 
olemassaoloaan. Tämän kuvan kautta 
Uuden testamentin kertomukset saavat 
uudenlaista sävyä ja näkökulmia. Luen-
noitsijana toimii seurakuntapastori Jani 
Vanhala Korson seurakunnasta.  
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23.10. Uskonnollisuus antiikin Roo-
massa. Raamatun kirjojen takaa avau-
tuu ylitsepursuavan runsas ja eloisa 
antiikin maailma lukemattomine tapoi-
neen, kulttuureineen, ja uskomuksineen. 
Evankeliumista kuulevat ihmiset tulkit-
sivat sitä omista ennakkokäsityksistään 
käsin, ja siksi monilta väärinkäsityksiltä 
ei voitu välttyä. Tule kuulemaan, millaisia 
haasteita juuri syntynyt kristinusko koki 
levitessään antiikin Rooman alueelle.  

30.10. Kristinusko ja taikausko. Kristin-
usko nähtiin roomalaisessa kulttuurissa 
monesti taikauskon muotona. Vastaavas-
ti kristityt pitivät monia antiikin roomalais-
ten uskonnollisia käytäntöjä taikauskona 
ja noituutena, vaikka samoja ilmiöitä 
löytyi myös heidän uskonsa piiristä. Tule 
kuulemaan, millaisia uskonnollisuus 
tapoihin ja ennakkoluuloihin varhaisten 
kristityt joutuivat ottamaan kantaa, ja mi-
ten se vaikutti heidän elämäänsä. 

6.11. Kristinusko ja moraali. Kristinus-
ko toi maailmaan mukanaan uudenlaisen 
moraalin, joka oli roomalaiselle kulttuu-
rille vieras. Antiikin roomalaiset käsittivät 
valtaan, nautintoon ja oikeuksiin liittyvät 
asiat varsin toisella tavalla kuin kristityt, 
vaikka yhteisiäkin pyrkimyksiä löytyi mm. 
itsehillinnän alueelta. Tule kuulemaan, 
miten kristillinen käsitys armosta vaikutti 
ihmisarvon ja tasa-arvon syntyyn vahvo-
jen hallitsemassa yhteiskunnassa.  

 

VIIKKOTOIMINTAA JA MUUTA 
AJANKOHTAISTA

Teematorstai:
klo 12 päivärukous
klo 12.30 lounas 6 €
klo 13 ohjelmaa  

5.9. Seniori-info, palveluneuvoja kertoo 
ikääntyneiden palveluista. 
12.9. Proviisori Heidi Knuutila, Lääkkei-
den käytöstä, niiden sivu- ja yhteisvaiku-
tuksista 
19.9. Jeesus-luento, pastori Sami Lahti-
nen 
26.9. Terveydenhoitaja Tuula Nilson, Ko-
kemuksia SPR:n tehtävistä Afrikassa 
3.10. Varaudu vanhuuteen- teema, Vap-
pu Taipale 
10.10. Aleksi Kiven elämä ja kuolema, 
Teemu Keskisarja  
17.10. Jeesus-luento, pastori Sami Lah-
tinen 
24.10. Kirkon Ulkomaanapu, Elisabeth 
Bariskin 
31.10. Kotimaiset maakuntaleipämme, 
Elli Oila 
7.11. Rouva C, Kaarina Johansson  
14.11. Toimiva koti  
21.11. Adventtilauluja, kanttori Olli Mönt-
tinen  
28.11. Ensivaikutelman voi tehdä vain 
kerran, tapakouluttaja Kaarina Suonperä  
11.12. Eläkeläisen puurojuhla klo 12. 
Ilmoittautuminen 5.12. mennessä viras-
toon ma, ti ja to klo 10-13 p. 09 2340 
3200.   
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Esirukouspiiri ma klo 15.  

Lähetyspiiri ti klo 13, alk. 10.9. Jatkam-
me 1. Kor tutkimista lähetyksen näkökul-
masta
Ke 9.10. lähetyspiirin ilta Open Doors 
-järjestön kanssa. Open doors seuraa ja 
tutkii kristittyihin kohdistuvaa vainoa eri 
puolilla maailmaa.

Lähetysraamattupiiri ma 9.9.-16.12. klo 
13. 

Raamattupiiri to klo 17.30, 5.9., 19.9., 
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 
12.12. 

Duunauspaja ma 2.9., 7.10., 4.11. ja 
2.12. sekä ti 17.9., 22.10., 19.11. ja 
17.12. klo 18-20, elisabeth.bariskin@evl.
fi, p. 050 3671224.  

Tietokonekerho ti 3.9. klo 13-15 Kivija-
lassa. kari.kaipainen@evl.fi, p. 09 2340 
3232. 

Aikuisten sählyvuoro ma klo 20-21 
Pohjois-Haagan ala-asteella. Haagan 
seurakunnan sekasählyvuoro. Syyskau-
della 16.9.-30.12. (ei 16.12.). sami.t.lahti-
nen@evl.fi. 

Hyvän mielen keidas (entinen Kello-
5tee) to 5.9. klo 16.30. Tarjolla on enti-
seen tapaan hartaus, seuraa, ruokaa ja 
kahvia. Leivän jakoa. Diakoniatyöntekijä 
tavattavissa.  

Lautapelikerho la 7.9., 21.9., 4.10., 
19.10., 2.11., 16.11., 30.11, 14.12. klo 
12–15.30 Kivijalassa. 

D-DAY – diakonia esittäytyy ma 2.9. 
klo 12-15. Bongaa diakoniatyöntekijä ja 
kahvikärry Haagan alueella. 

Diakonian ajanvarauspäivystys ma ja 
to klo 10-12., p. 09 2340 3003 ja 050 476 
7710. 

Seurakunta mukana Haaga-päivässä 
la 7.9. klo 10 Haagan torilla. Mulari. 

Lauantaibrunssi la 26.10. klo 11-13. 

 

ILOA MUSIIKISTA 

Psalmilaulajat harjoittelevat to klo 18 
kirkolla, joht. kanttori Olli Mönttinen p.050 
3803236. olli.monttinen@evl.fi. Kuo-
ro avustaa messuissa ja seurakunnan 
muissa tilaisuuksissa yhdessä sovittuina 
päivinä. Ohjelmisto mm. psalmimusiikkia, 
Taizé- ja gospellauluja. alk. 5.9. 

Lähde-kuoro harjoittelee ma klo 18.30 
kirkolla. Lähinnä nuorille aikuisille. 
Ohjelmisto koostuu hengellisestä mu-
siikista, virsistä sekä gospelista (kuoro 
tehnyt CD-levyjä). Kuoroa johtavat Han-
nakaisa Nyrönen ja Jussi Keltakangas 
sekä Matti Turunen.  
Uudet ja entiset laulajat tervetulleita. Ei 
"pääsykoetta", mutta toiveena hyvä sä-
velkorva ja kyky myös moniääniseen lau-
lamiseen kuorossa. matti.turunen.82@
gmail.com. 
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Laula kanssain 
Käymme pari kertaa kuussa Haagan 
palvelutaloissa laulamassa tuttuja lauluja 
yhdessä asukkaitten kanssa. Tervetuloa 
mukaan, osallistua voi oman aikataulun 
salliessa! 

Ukuleleryhmät torstaisin Tönöllä, 
Kauppalankuja 7, opettajana Martin Gri-
pentrog. Kouluikäiset klo 16.15-17, Aikui-
set klo 17-18. Lukukausimaksu 50 €. 

PERJANTAIKAHVIT KAUPALLA 

13.9. (Mulari), 11.10., 8.11. ja 13.12. klo 
14-16. Pohjois-Haagan K-Supermar-
ket, Eliel Saarisentie 5. Kauppa tarjoaa 
kahvit, juttuseuraa Haagan seurakunnan 
papit. Nähdään kaupalla! 

Kauppias Marika Lindroos Heikki Neno-
sen ja Marjut Mularin seurassa

LAPSIPERHEILLE 

Perhekerhot  
Viikoittain kokoontuvat perhekerhot ovat 
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. 
Kerhoissa on kahvi- ja voileipätarjoilu, 
joskus ohjelmatuokio (esim. musiikkia tai 
askartelua) sekä lopuksi pieni hartaus-
hetki. Kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua, 
vaan voit tulla silloin, kun sinulle sopii. 
Ma klo 17.30-19 Tönöllä, Kauppalankuja 
7, to klo 9.30-11 Huopalahden kirkolla, 
pe klo 10-11.30 Mariankodissa, Schild-
tinpolku 6. Myös Mariankodin asukkaat 
ovat tervetulleita kerhoon. 

Esikoisvauvakerho äideille ja alle 
8kk–ikäisille vauvoille ma klo 13-14.30 
Huopalahden kirkolla. Keskustellaan 
vauvaan ja äitiyteen liittyvistä yhdessä 
valituista aiheista ja tutustutaan mui-
hin samassa elämäntilanteessa oleviin 
haagalaisiin. Keskustellaan, lauletaan, 
leikitään ja kahvitellaan. Syksyn aikana 
kokoontuu kaksi ryhmää: 1. ryhmä 19.8.-
7.10. ja 2. ryhmä 21.10.-9.12. Tied. ulla.
leivo@evl.fi ja tiia.hamalainen@evl.fi. 
Osallistuminen on ilmaista, mutta edel-
lyttää ilmoittautumista Haagan seurakun-
nan nettisivuilla. 

Massukerho odottaville äideille 
Huopalahden kirkolla kolmena torstaina 
klo 17.30-19. 
5.9. Minusta tulee äiti, 3.10.  Meistä tulee 
perhe, 28.11. Meidän perheen arki,
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su 12.1. Odottavien perheiden messu.
Keskustelu- ja vertaisryhmä odottaville 
äideille.  Voit osallistua vain yhteen tai 
vaikka kaikkiin kertoihin. Ei ilm. Kahvi- ja 
voileipätarjoilu. Tied. ulla.leivo@evl.fi ja 
tiia.hamalainen@evl.fi.

Taaperotouhuilut neljä kertaa 16.9.-
7.10. ma klo 9-9.45. Touhuiluaamut 
on tarkoitettu n. 1-3 -vuotiaille yhdessä 
aikuisen kanssa. Touhuilijan olisi hyvä 
osata jo kävellä. Ohjelmassa erilaista 
puuhaa ja uuden oppimista. Aamutou-
huilut toteutuu, jos mukaan ilmoittautuu 
vähintään 4 perhettä. Enimmäismäärä 
on 12. Ilm. nettisivujen kautta - 2.9.  
Tied. perhetyöntekijä tiia.hamalainen@
evl.fi, p. 050 5646 899 (myös What-
sApp). 

Lasten muskariryhmät ma ja ti, 
tied. kanttori hanna.autio@evl.fi, p. 050 
380 2474.
 
Päiväkerho 3-5 –vuotiaille ma, to ja pe 
klo 9–12 Tönöllä. Tied. ulla.leivo@evl.fi. 

Koululaisten iltapäiväkerho 
ma–pe klo 12–16 Tönöllä. Iltapäiväkerho 
antaa pienelle koululaiselle turvallisen 
hoivan ja huolenpidon koulupäivän pää-
tyttyä. Iltapäiväkerho toimii Helsingin 
kaupungin alaisuudessa. Tied. minna.
rosenborg@evl.fi, p. 050 380 3239. 

Vauvanpäivän tapahtuma keskus-
takirjasto Oodissa pe 27.9. minna.rosen-
borg@evl.fi. 

KOULUIKÄISILLE 
(kerhoja ei ole syyslomaviikolla) 

2-6lk JunnuTönö ti ja pe klo 13-16. 
Avointa iltapäivätoimintaa. Voit pelata, 
tehdä läksyjä tai vaan olla. Ainakin yksi 
nuorisotyönohjaaja paikalla ja pientä vä-
lipalaa klo 14-15 välillä. Ei tarvitse ilmoit-
tautua. Tule vain paikan päälle. Junnu-
Tönö toimii 13.8- 13.12., ei pe 25.10.  
tiia.hamalainen@evl.fi. 

3-6lk Sählykerho to klo 15-16 Poh-
jois-Haagan ala-asteella, Tolarintie 1. 
Ei ilmoittautumista, mene vain paikalle. 
Sählykerhot jatkuvat 12.12.  saakka. 
pauli.virtanen@evl.fi 

4-6lk Soturikissakerho ti klo 16-17. 
Kerhoon tullessa olisi hyvä, jos olet edes 
yhden soturikissa kirjan lukenut, mutta ei 
pakko. Kerho toimii 3.9-5.11. Kerho pide-
tään 4-15 ilmoittautujalle. 

Näytelmäkurssi to klo 15.30-16.30. 
Kurssi pidetään 24.10-14.11. neljä ker-
taa. Esiintyminen on su 17.11. klo 10-11 
Junnujumis juhlamessussa. Ilm.  nettisi-
vujen kautta 4.10. saakka. Kurssi pide-
tään jos tulijoita yli 4. 

Syysloman päiväleiri Tönöllä ma-
to 14.-17.10. joka päivä klo 9-16. Leiri 
pääasiassa tarkoitettu 1-4lk. Hinta 30 €. 
Päivään sisältyy lounas ja välipala sekä 
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ohjelmaa. Ilm. 20.9. saakka nettisivujen 
kautta. Ennen leiriä kotiin tulee leirikirje, 
jossa tarkemmat tiedot. Mukaan mahtuu 
25 lasta.  

Junnuleiri (yhdessä nuorten kans-
sa) Kellokoskella 25.-27.10. Tarkoitettu 
1-6lk, jotka pystyvät olemaan 2 yötä 
kotoa poissa. Hinta 40 €. Leirikirje tulee 
lähemmin leiriä kotiin, jossa tarkemmat 
tiedot. Ilm. nettisivujen kautta 20.9. saak-
ka. 

Yökirkossa la-su 16.-17.11. La n. klo 
16 alkaa, su päättyy klo 12. Tule viet-
tämään yö Huopalahden kirkossa. Tar-
koitettu 1-6 -luokkalaisille. Yö ilmainen. 
Sisältää iltapalan ja aamupalan. Leirikirje 
tulee ennen yötä. Ilm. nettisivujen kautta 
11.10. saakka. Mukaan mahtuu 25 lasta.  
Junnu Juhlamessu su 17.11. klo 10. 
Seurakunnan junnutyö täyttää tänä 
vuonna 100 vuotta. Tule juhlistamaan 
kanssamme 100 vuotista taivalta! 

Junnujen juhlaillalliset Huopa-
lahden kirkon Haaga-salissa ke 20.11. 
klo 18-19.30. Tule viettämään lapsen 
oikeuksien päivää illallisten merkeissä, 
tarjoilijoiden tuoden ruokasi pöytään. 
Illalliskortti maksaa 2 €, joka menee 
suoraan Bolivian lähetyskohteeseen kai-
voslapsille. Saa pukeutua tai tulla niissä 
vaatteissa, mitkä päälle ovat jääneet. 
Ilm.  nettisivujen kautta 31.10. saakka. 
Mukaan mahtuu 30 lasta.  

NUORILLE 

Nuorten Tönöillat ti ja pe klo 18-
21/22. Avointa toimintaa nuorille. 

Nuorten syysleiri Lohirannassa 20.-
22.9, hinta 20 €, sis. matkan, majoituk-
sen, ruoan ja ohjelman. pauli.virtanen@
evl.fi. Lisätietoja Instagramista: HAA-
GANTONO 

TOIVU- toimiva vuorovaikutus 
kurssi. Ohjaajina Jenni Surakka ja Pau-
li Virtanen. Kurssin hinta 40 €, sis. leirin 
ja materiaalikustannukset. Ilm. 20.8 men-
nessä. pauli.virtanen@evl.fi. 
Kurssin päivämäärät: 1.9. ja 6.10. klo 13-
17 Tönöllä. Leiri Kellokoskella 25.-27.10., 
23.11. ja 24.11. klo 13-17 Tönöllä. 
https://nuorikirkko.fi/koulutus-toimi-
va-vuorovaikutus-peruskurssi/ 

ROK/ ISOSKURSSI. Ohjaajina jenni.
surakka@evl.fi ja pauli.virtanen@evl.fi. 
4.9., 17.9 (huom. ti), 2.10., 30.10., 13.11. 
20.11.  Lastenoikeuksien juhlaillallinen, 
27.11., 11.12 Medismessu klo 18, 17.12 
(Huom. ti). https://www.instagram.com/
haagantono/  https://www.facebook.com/
haagan.nuoret/ 
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KOULUTUSTA JA PIENRYHMIÄ 

Kamalat äidit® – vertaistukea 
murrosikäisten äideille  

Kamalat äidit® on murrosikäisten lasten 
ja nuorten äideille tarkoitettua toimintaa. 
Vertaisryhmissä käsitellään vanhem-
muuteen ja naisen elämään liittyviä tee-
moja, arjen tilanteita, rajojen asettamista 
sekä niitä aiheita, jotka kulloinkin äitejä 
askarruttavat. Vertaisryhmissä äideillä 
on mahdollisuus kuulla toisia äitejä ja 
kertoa omista kokemuksistaan, saada 
tukea ja käytännön ideoita arkeen. Haa-
gan Kamalat äidit -ryhmä kokoontuu 
ensimmäisen kerran Haagan Tönöllä, 
Kauppalankuja 7, torstaina 29.8.2019 
klo 18-20.  Muut kokoontumiskerrat ovat 
12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 
5.12., 19.12.2019 ja 9.1.2020.  Ryhmään 
mahtuu mukaan kahdeksan äitiä.www.
kamalataidit.fi . Tied. ja ilm. minna.rosen-
borg@evl.fi, p. 050 380 3239. järj. NNKY 
ja Haagan seurakunta. 

Musiikki hyvinvoinnin tukena – 
lisäkoulutusta vapaaehtoisille la 
28.9. klo 10–13 Huopalahden kirkolla, 2. 
krs. Sisältö on suunniteltu niin, että myös 
sinä, joka et tunne olevasi musikaalinen, 
voit löytää rohkeutta musiikin käyttöön. 

Keittolounas ja kahvit. Päivän lopuksi 
mahdollisuus vierailla pienissä ryhmissä 
kirkon kellotapulissa. Ilm. pe 20.9. menn. 
sanna.laiho@evl.fi tai p. 09 2340 3228. 
(nimi, erityisruokavalio ja missä toimit 
vapaaehtoisena). 

Entisten omaishoitajien ryhmä 
on suunnattu niille omaishoitajille, joiden 
läheinen on siirtynyt kodin ulkopuoliseen 
hoivaan. Muutos voi nostaa mieleen mo-
nenlaisia tunteita ja kysymyksiä. Luotta-
muksellinen ryhmä kokoontuu maanan-
taisin 30.9.-28.10. klo 9.30-11 Läntisessä 
omaishoidon toimintakeskuksessa, Ho-
peatie 14. Ohjatussa ryhmässä voit kes-
kustella mielessäsi olevista asioista mui-
den samassa tilanteessa olevien kanssa. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Helsingin 
kaupungin Läntinen omaishoidon toimin-
takeskus, p. 09 310 24213 tai Haagan 
seurakunnan diakoni Sanna Laiho, p. 09 
2340 3228. 

Vapaaehtoisten koulutuspäivä 
la 19.10. klo 10-14. Hartauskoulutus 
järjestetään Huopalahden kirkolla. Päi-
vän aikana valmennetaan, kannustetaan 
ja varustetaan vapaaehtoisia hartaus- 
ja rukoushetkien pitoon Huopalahden 
rovastikunnan alueella. Aamukahvi ja 
lounas. järj. Töölön, Haagan, Pitäjän-
mäen, Munkkiniemen ja Kannelmäen 
seurakuntien kesken. Ilm. ja tied. 11.10. 
menn. pastori sami.t.lahtinen@evl.fi tai 
p. 050 430 4461.   

Haluatko tulla mukaan Haagan 
seurakunnan vapaaehtoistehtä-
viin? Palvelutehtäviä löytyy kaikilta työ-
aloilta. Voit olla mukana oman toiveesi 
mukaisesti. Lisätietoja pastori sami.t.lah-
tinen@evl.fi, diakoni sanna.laiho@evl.fi. 
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Kiinnostaako Kirkon Ulkomaana-
vun ja Naisten Pankin toiminta? 
Tule mukaan uuteen, syksyllä 2019 pe-
rustettavaan kansainvälisen diakonian 
suunnittelu- ja toimintaryhmään! Lisätie-
toja ja ilm. diakoni elisabeth.bariskin@
evl.fi. tai p. 050 3671 224.  

Tulossa syksyllä diakoniaretriitti, 
jonka vetää Sofia Honkanen. Tarkemmat 
tiedot myöhemmin. 

Syksyllä alkava sururyhmä ko-
koontuu keskiviikkoisin 6.11. - 4.12. klo 
17.30-19 Munkkivuoren kirkolla, Rau-
mantie 3. Vetäjinä diakonissa Mia Sal-
mio ja rovasti Tuula Sääksi. Ilm. ja tied. 
31.10. mennessä mia.salmio@evl.fi, p. 
09 2340 5128. Järj. Haagan ja Munkki-
niemen seurakunnat. 

Diakoniaretki Lohirannan leirikeskuk-
seen Lohjalle ke 27.11. Lähtö klo 10.30 
Huopalahden kirkolta. Takaisin lähde-

tään klo 16.30. Hinta 25 € sis. kuljetuk-
set, ruokailun ja kahvit ja ohjelman. Mah-
dollisuus saunomiseen. Omat pyyhkeet 
mukaan. Saunalle pääsy ei ole esteetön. 
Sitovat ilmoittautumiset 6.11. menn. Eli-
sabeth Bariskin, p. 09 2340 3227 ja San-
na Laiho, p. 09 2340 3228. Ilmoitathan 
erityisruokavaliosta. Maksualennusta voi 
tiedustella diakoniatyöntekijältä. Peruu-
tukset 7.11 jälkeen lääkärintodistuksella. 

Tueksi kotona sairastavalle ja 
hänen läheiselleen. Vapaaehtoisten 
koulutus syksyllä 2019: 16.10., 23.10., 
30.10., 13.11., 20.11., 27.11. ja 11.12. 
klo 17-20 Helsingin seurakuntien talos-
sa Kalliossa, Kolmas linja 22. Tarjolla 
on merkityksellinen vapaaehtoistehtävä 
kuolevan ja vakavasti sairastavan sekä 
hänen läheistensä tukena. Vapaaehtoi-
set kuuntelevat heitä ja keskustelevat 
heidän kanssaan säännöllisissä tapaami-
sissa. Lisäksi he esimerkiksi lukevat ää-
neen, auttavat ulkoilussa tai vain istuvat 
potilaan luona hiljaa tämän tilanteen ja 
toiveiden mukaan. Tehtävään saa seitse-
män illan koulutuksen. Toimimme yhteis-
työssä Helsingin kaupungin kotisairaalan 
ja kotihoidon kanssa. Ilm. ja tied. kristii-
na.hannula@evl.fi, p. 050 402 2723. 
 
keväällä 2020 
Leskien vertaisryhmä tiistaisin (6 
krt) alkaen 25.2.-7.4. klo 10-11.30. Riis-
tavuoren monipuolisessa palvelukeskuk-
sessa, Isonnevantie 28. Tule mukaan, 
kun pahin surusi on hellittänyt. Ryhmä 
perustuu vertaistukeen ja yhdessäoloon. 
Ilm. ja  lisätiedot 18.2. mennessä: Elisa-
beth Bariskin, p. 050 367 1224 ja  Sanna 
Laiho, p. 050 367 1225.  

Diakonialeiri 27.-30.1.2020 sis. mat-
kat, ruuat, majoituksen. sanna.laiho@
evl.fi. 
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Haagan seurakunta on mukana elämäsi käännekohdissa. 

KASTE

Kastejuhlan voi järjestää heti, kun jaksaa, suosituksen mukaan viimeistään kaksi kuukautta lapsen 
syntymän jälkeen. Kasteen voi järjestää minä viikonpäivänä tai kellonaikana tahansa, kunhan perheelle, 
vieraille, papille ja juhlatilaan sopii. Kaste voi tapahtua kirkossa tai kotona tai vaikkapa isovanhempien 
luona. 
Kasteen toimittaa joko oman seurakunnan pappi tai vanhempien tehtävään pyytämä muu pappi. 
Kummeja tarvitaan vähintään kaksi. Heidän tulee kuulua Suomen ev.-lut. kirkkoon ja olla rippikoulun 
käyneitä ja konfirmoituja. Erityisistä syistä kastettavalla voi olla vain yksi evankelis-luterilaiseen seura-
kuntaan kuuluva kummi - ole asiasta yhteydessä seurakuntasi kirkkoherranvirastoon. 
Varattuasi kasteajan ja –papin, pappi ottaa sinuun yhteyttä kastekeskustelun sopimiseksi. Tapaamises-
sa tutustutaan toinen toisiinsa, perheeseen, käydään läpi kasteen kaava, valitaan virret ja tarkistetaan 
nimi- ja kummiasiat.  Jos tarvitset kastemekon, voimme lainata kirkolta sen veloituksetta.  

HÄÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vihkikirkko varataan hyvissä ajoin siitä seurakunnasta, jonka alueella kirkko on.
Avioliiton esteiden tutkintaa varten pari voi tulla asioimaan yhdessä kirkkoherranvirastoon (henkilölli-
syystodistukset mukaan), tilata lomakkeen kotiin tai tulostaa internetistä. Jos lomake palautetaan postit-
se tai vain toisen tuomana, siinä tulee olla kahden todistajan allekirjoitukset. Avioliiton esteiden tutkinta 
on suoritettava viimeistään viikkoa ennen vihkimistä, mutta se kannattaa tehdä hyvissä ajoin, sillä pää-
tös pysyy voimassa neljä kuukautta. 
Avioliittoaikomus voidaan haluttaessa "kuuluttaa", ts. lukea messun esirukouksessa siinä seurakunnas-
sa, missä avioliiton esteet on tutkittu. Kuulutus voidaan lukea lisäksi toisen kihlakumppanin seurakun-
nassa. 
Vihkipappi kutsuu ennen vihkimistä vihkikeskusteluun. Siinä suunnitellaan yhdessä tulevaa juhlaa. Vih-
kitoimituksen musiikin valinnassa auttaa kanttori. Häneltä voi kysyä neuvoja, mielipiteitä ja ehdotuksia 
vihkitoimituksen musiikiksi.

HAUTAJAISET

Hautaan siunaamisen järjestelyissä otetaan yhteyttä seurakuntayhtymän hautapalveluihin tai kirkkoher-
ranvirastoon.
  Pappi tulee pääsääntöisesti siitä seurakunnasta, missä vainaja oli viimeksi kirjoilla. Ennen hautajaisia 
pappi keskustelee omaisen/omaisten kanssa hautajaisten kulusta, vainajan elämästä ja muusta toimi-
tukseen liittyvästä.
  Kappeleissa on omat kanttorinsa, kirkkosiunauksissa kanttorina toimii ko. kirkon kanttori.
Helsingin hautausmaiden hautapaikat samoin kuin hautausmaiden siunauskappelit varataan Helsingin 
seurakuntayhtymän keskusrekisterin hautapalveluista.
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Heikki Nenonen
kirkkoherra

09 2340 3210, 050 380 3201

Haagan seurakunnan työntekijät 1.9.2019

Miika Kolari
pappi, nuoriso- ja rippikoulutyö 

09 2340 3205, 050 380 2314

Sami Lahtinen
pappi, vapaaehtoistyö
sami.t.lahtinen@evl.fi

09 2340 3229, 050 430 4461

Miira Muroma-Nikunen
kappalainen,

perhe- ja pyhäkoulutyö
09 2340 3222, 050 380 3235

Mari Silin
pappi, aikuistyö, 

Sairaan tuki-hanke
09 2340 3213, 050 380 2365

Marjut Mulari
pappi, tapahtumat

09 2340 3220, 050 468 5086

Papit

Kanttorit

Diakoniatyöntekijät

Hanna Autio
09 2340 3217, 050 380 2474

Olli Mönttinen
kanttori

09 2340 3214, 050 380 3236

Elisabeth Bariskin
diakoni, vanhustyö ja päihdetyö

09 2340 3227, 050 367 1224

Sanna Laiho
diakoni, vapaaehtoistyö, 

vammaistyö ja vanhustyö
09 2340 3228, 050 367 1225

Heli Salo
diakonissa, mielenterveystyö ja 

diakoninen perhetyö 
09 2340 3223, 050 380 2352

Sofia Honkanen
diakoni, työalavastaava, diako-

ninen perhetyö, parisuhdetyö ja 
mielenterveystyö

p. 09 2340 3224, 050 380 2356

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
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  Nuorisotyöntekijät 

      Lapsityöntekijät

Anni Becker
nuorisotyönohjaaja, 

työalavastaava,
09 2340 3207,  050 380 2345

Jenni Surakka
nuorisotyönohjaaja

09 2340 3226, 050 380 2101

Pauli Virtanen
nuorisotyönohjaaja

09 2340 3204, 050 380 2307

Tiia Hämäläinen
perhetyöntekijä

050 564 6899

Minna Rosenborg
lastenohjaaja 

09 2340 3231 tai 050 380 3239

Ulla Leivo
lastenohjaaja 

09 2340 3218 tai 050 355 4900

  Nuorisotyöntekijät 

      Lapsityöntekijät

                     Suntiot 

Antti Lindell
pääsuntio

09 2340 3215, 050 477 6407

Hadiya Khwajazadeh
suntio

09 2340 3230, 050 432 5062

Anna-Maija Korhonen
suntio

09 2340 3230, 050 409 7617

                   Toimisto

Päivi Lipasti
tiedotus ja hallinto

09 2340 3212, 050 570 6114

Kari Kaipainen
tietotekniikan tuki 

09 2340 3232 tai 050 597 9100

Sari Kajan
seurakuntasihteeri

virasto ja talous 
09 2340 3206 tai 050 380 2321

Minna Räsänen
suntio

09 2340 3230, 050 468 9702
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Lisätietoa Haagan seurakunnan toiminnasta
Kirkko ja Kaupunki –lehti 
Haagalainen -lehti
www.helsinginseurakunnat.fi/haaga

FACEBOOK
haaganseurakunta
haaganseurakunnan lapset ja perheet
haaganseurakunnan nuoret

INSTAGRAM
#haaganseurakunta (instagram)
#haagantono

TWITTER
@nenoheikki  (Heikki Nenonen)
@samtinen  (Sami Lahtinen)

YOUTUBE
PuoliVirallinen  (Heikki Nenonen)

KIRKKOHERRANVIRASTO
Vespertie 12, 00320 Helsinki
avoinna ma, ti ja to klo 10–13
p. 09 2340 3200, haaga.srk@evl.fi

HUOPALAHDEN KIRKKO
Vespertie 12, 00320 Helsinki, 
suntiot p. 09 2340 3230,  050 380 3224
kirkkoon käynti Kauppalankuja 7
hissillä Vespertien puolelta.

LASTEN JA NUORTEN TALO TÖNÖ
Kauppalankuja 7

Seurakuntien keskusrekisteri 
Kolmas linja 22, 00530 Helsinki 
Virkatodistukset ja sukuselvitykset
p. 09 2340 5000
Hautapalvelut 
p. 09 2340 6000

Franciscus Assisilaisen rukous

Vapahtaja,
tee minusta rauhasi välikappale,
niin että sinne, missä on vihaa,

toisin rakkauden,
missä loukkausta, toisin anteeksiannon,
missä epäsopua, toisin yksimielisyyden,
missä erehdystä, osoittaisin totuuden,

missä epäilystä, auttaisin uskoon,
missä epätoivoa,

nostaisin luottamukseen,
missä pimeyttä, loisin sinun valoasi,

missä surua, 
virittäisin ilon ja lohdutuksen.

Niin että, oi Mestari, 
en yrittäisi niin paljon

etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita,
hakea ymmärtämystä 
kuin ymmärtää toisia,

pyytää rakkautta kuin rakastaa muita,
sillä antaessaan saa,
kadottaessaan löytää,

unohtaessaan saa anteeksi,
kuollessaan nousee iankaikkiseen 

elämään.


