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Vuoden vaihtuminen on taitekohta,
joka saa ihmisen monesti pohtimaan
omaa elämäänsä. Arvioimaan mennyttä
ja haaveilemaan tulevasta. Jättämään
asioita taakseen ja ottamaan vastaan
uusia haasteita. Tai tähän meitä ainakin
monesti kannustetaan – laskemaan irti
ja astumaan uuteen.
Ajattelen, että tärkeämpää kuin meihin
ulkopuolelta asetetut vaatimukset ja
toiveet on kuitenkin se, että mitä sinä
toivot itsellesi ja omaan elämääsi Anno
Domini 2023. Haluaisin haastaa sinua
pohtimaan, että mitkä asiat tuovat
sinulle elämääsi merkitystä? Kuka tai
ketkä ovat elämäsi tärkeitä ihmisiä?
Mikä tuo sinulle hyvän olon?

Haluan myös esittää sinulle kutsun tulla piipahtamaan Huopalahden
kirkonmäellä. Kahvikupillisella, hiljentymässä kirkkosalissa tai
treenihetkessä kirkon pihan kuntoilulaitteessa iltalenkin lomassa.
Sunnuntaisin kirkolla jumalanpalveluksessa, aamupalalla tai lounaalla.
Viikon aikana monissa eri ikäisille suunnatuissa tilaisuuksissa, joista voit
lukea lisää tästä esitteestä. 
Muista, että meille sinä olet tärkeä ja merkityksellinen – juuri sellaisena
kuin olet! 

Siunattua ja valoisaa uutta vuotta toivottaen,
Mari Mattsson

Uuden edessä



MESSUT, JUMALANPALVELUKSET,
HARTAUDET 
 
Messu su klo 10 
myös striimattuna Haagan seurakunnan facebook-
sivun ja YouTuben kautta 

Iltamessu ke klo 18.  Iltatee  22.2. Tuhkamessu
22.3. Iltamessu meänkielellä-

Aamurukous eli laudes ke klo 7.30. 
Tule mukaan aloittamaan aamusi laulaen,
mietiskellen ja rukoillen. Viikoittain ja kirkkovuoden
mukaan vaihtuvat Raamatuntekstit ja rukoukset. 
Striimataan.

Päivärukous eli ad sextam  to klo 12. 
Kirkon vanhan hetkirukousperinteen mukaisesti.
Kesto n. 15 minuuttia. 

Rukous päivän päättyessä eli kompletorio 
pe klo 19. 
Kirkon vanhan hetkirukousperinteen mukaisesti.
Kesto n. 20 min. Kirkko on auki klo 18.30 alkaen
hiljaista rukousta varten. Tule aloittamaan
viikonloppusi mietiskellen, rukoillen ja laulaen.
Viikoittain ja kirkkovuoden ajankohdan mukaan
vaihtuvat Raamatuntekstit ja rukoukset. Striimataan.

Perhemessu kynttilänpäivänä su 5.2. klo 10 ja
2. pääsiäispäivänä ma 10.4. klo 10. 
Perhemessuissa saat hiljentyä, liikkua, leikkiä ja
laulaa. Mukaan voi ottaa myös vaikka kummin tai
parhaan kaverin.

Pienten kirkko la 11.3. klo 15.
Laulua ja loruttelua vauvojen kanssa. Kirkkohetken
yhdessä jaetaan kastettujen vauvojen nimilehdet
kastepuusta kotiin vietäviksi. Vanhemmat, kummit ja
isovanhemmat sekä muut läheiset ovat lämpimästi
tervetulleita!



Hernekeitto, makkara, vaahtokarkit ja mehu
vapaaehtoinen maksu 
Sisällä kahvilassa kaikki maksaa erikseen 
Lionsien ja partiolaisten toiminnan esittelyä 
Maksuvälineinä käyvät eurot ja lähimaksu (Izettle)

SUNNUNTAI KIRKOLLA - PERHEMESSU
- TALVIRIEHA
5.2. klo 10-13
Huopalahden kirkossa ja kirkonmäellä

Klo 10 Kynttilänpäivän perhemessu, SUORA
RADIOLÄHETYS
Miira Muroma-Nikunen, Miika Kolari, Anna Marte,
Hannakaisa Nyrönen, Lähde-kuoro

Klo 11-13 Myyjäiset seurakuntasalissa: kakkuja, pullia,
mokkapaloja ja monenlaista muuta herkkua mukaan
ostettavaksi. 

Klo 11-13 Talvirieha kaikenikäisille kirkonmäellä:
poniajelua (5 €), kasvishernekeittoa, grillimakkaraa,
vaahtokarkkien grillausta, arpajaiset jne. 

Sisätiloissa tapahtuvaan messuun ja myyjäisiin
sovelletaan mahdollisesti voimassa olevia
henkilömäärärajoituksia. Ulkotiloissa ei
henkilömäärärajoituksia. Myyjäispöytiä sään
mahdollistaessa myös ulkona. 

Valtakunnallinen Yhteisvastuukeräys alkaa.
Haagan keräyspäällikkö Marjut "Maikki" Mulari esittelee
keräyskohteet.
Talviriehan tuotto menee lyhentämättömänä
Yhteisvastuukeräykseen, joka vuonna 2023 auttaa
koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria
Suomessa ja maailmalla. 

Muuta: 



KONSERTIT JA MUU MUSIIKKKI

Su 12.2. klo 15 Konsertti, kamarimusiikkia viululle ja
pianolle, Hanna Lipiäinen, viulu; Lili Ahopelto, piano

Su 26.3. klo 15 Kamarimusiikkiteos ORD,
säv. Jouni Rantanen, libretto Meri Vesanto.
Lisäksi konsertissa kuullaan Lotta Wennäkosken
Foliage (teos sellolle ja pianolle)

Pitkäperjantaina 7.4. klo 14, F.J. Haydn: Jeesuksen
seitsemän sanaa ristillä. Ackord-kvartetti

Su 23.4. klo klo 16 Sibelius-lukion kevätkonsertti

Helatorstaina 18.5. klo 15 Liedistien konsertti,
pianistina Joel Papinoja

Suvivirsipyöräily kaikissa Länsi-Helsingin kirkoissa
28.5. klo 13-17.30, aloitus
klo 13 Munkkivuoren kirkolta, 
klo 14 Huopalahti, 
klo 15.15 Pitäjänmäki 
klo 16.30 Kannelmäki
Jokaisessa kirkossa lauluhetki,
jossa noin 5-6 laulua mukaan lukien 
Suvivirsi (6 säkeistöä). Laulumoniste.

Luoteis-Helsingin musiikkiopiston (LUHMON)
konsertit
ti 31.1.   klo 18 Sadat kielet, kantele-, kitara ja

ukuleleyhtyeet  

ti 14.2.   klo 17 Lastenlaulukonsertti

ti 14.2.  klo 19 Ystävänpäivän konsertti

ti 22.3.   Pianistien konsertti-ilta

ti 9.5.     Muskarien kevätjuhlat 

to 11.5.  Kamariorkesteri, johtaa Pekka Jylhä

su 14.5.  Jousisoittajien Äitienpäiväkonsertti 
ti 16.5.   klo 18 ja klo 19 Kitaristien konsertti 

 



Teematorstain ohjelma, kevät 2023
 

Teematorstai alkaa kirkkosalissa pidettävällä rukoushetkellä
klo 12. Seurakunnan vapaaehtoisten valmistama lounas on
tarjolla seurakuntasalissa klo 12.15  (6 €). Lounas päättyy

kirkkosalissa klo 13 alkavaan ohjelmaosuuteen. 
 

Haagan kauppala 100 vuotta
 

12.1. Haagan alueen historiaa - Työväenyhdistys, Anssi Leskelä
19.1. Seurakuntaelämää Haagassa, 

kirkkoherra emerita Eija Köntti ja rovasti Tuula Sääksi
26.1. Minun Haagani, järjestöpäällikkö Antti Lanamäki

2.2. 50 vuotta naapuruutta Mormonikirkon kanssa,
lähetysjohtaja Ilkka Aura

9.2. Yhteisvastuu-keräys – Nuorten Haaga
16.2. 72 tunnin kotivara: Turvallisuutemme sähkö- ym. muiden

katkosten aikana, Lasse Wallius
23.2. Minun Haagani, VTM Tarja Koskela 

2.3. Lasten Haaga 
9.3. Haagalainen-lehden näyttely, FM Tuula Salo

16.3. Pohjois-Haaga ry. ja Pro Haaga 
23.3. Marttatoimintaa Haagassa: Haagan Martat ry ja

Pohjois-Haagan  Martat ry, Elli Oila 
30.3. Minun Haagani

13.4. Aluesuunnittelua Haagassa, vastaava kaavoitussuunnittelija,
arkkitehti Nina Välkepinta-Lehtinen Kaupunkiympäristövirasto

20.4. Hyvinvointi- ja terveys Haagassa: uusi sosiaali- ja terveysasema,
projektipäällikkö Anna-Kaisa Tukiala ja

 projektipäällikkö Lars Rosengren
27.4. Minun Haagani, kirjailija ja runoilija Pia Perkiö

4.5. Tulevaisuuden Haaga seurakuntaneuvoston jäsenen silmin
11.5. Kevätlaulajaiset, juontajana vs. kirkkoherra Mari Mattsson

 



Ajanvaraus
diakoniatyöntekijälle
soittamalla ti ja to klo 10-11 
p. 09 2340 3003. 

Seurakunnan diakoniatyö antaa
hengellistä, henkistä ja aineellista apua. 
 Se on rinnalla kulkemista niin iloissa
kuin suruissakin. Tavoitteena on ihmisten
kokonaisvaltainen ja luottamuksellinen
kohtaaminen.

Luotettavan ammattilaisen löytäminen on
tärkeää erityisesti kriisitilanteissa;
esimerkiksi silloin kun sairastut, olet
menettänyt läheisesi, ihmissuhteesi on
rikkoutunut, olet työtön, sinulla on
taloudellisia vaikeuksia tai hengellisen
elämän kysymykset painavat mieltäsi. 
      Diakonia on jokaisen kristityn
tehtävä. ”Kaikki minkä tahdotte ihmisten
tekevän teille, tehkää te heille.” (Luuk.
6:31)

DIAKONIA JA AUTTAMINEN

Hyvän mielen keidas
to klo 15 seurakuntasalissa. Lämmin
ateria 2 €, hartaus ja hävikkiruuan
jakoa.



klo 18: tervetuloa ja tutustuminen: kuka olet, miksi tulit ja mitä
odotuksia? 2 min puheenvuoro / ryhmäläinen
klo 18.20: yhteiset periaatteet: miten toivomme, että ryhmässä
toimitaan ja kommunikoidaan?
Luottamuksellisuus, avoin mieli, vapaus ajatella, kaikkien
yhtäläisen ihmisarvon kunnioittaminen ja vaaliminen sekä
toisten näkemysten kunnioittaminen.
klo 18.25 Alustus (etukäteen lähetetty kirjoitus + 10-15 min) +
keskustelu
klo 19.30 Yhteenveto: mitä otan mukaani? Akuutit palautteet,
toiveet.

to 26.1. "Kristillisen mystiikan antiikin filosofinen perintö"
Erkki Laurila
Pohjamateriaali: Lehmijoki-Gardner, M. 2007. Kristillinen mystiikka,
Läntinen perinne antiikista uudelle ajalle. Kirjapaja. Helsinki ss.0-7,
38-61.
Muut kokoontumiskerrat:  23.2., 30.3. ja 27.4. 

Illan kulku:

 
Tied. ja ilm. Erkki Laurila, erlauri@gmail.com  
viimeistään kyseisen viikon maanantaina. 
Tai Miika Kolari p. 09 2340 3205, 050 380 2314,
miika.kolari@evl.fi. Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta.

keskusteluklubi: filosofiaa ja uskontoa 

Elämän ihmettelijät

Kokoontumiset torstai-iltoina klo 18-20
Huopalahden kirkon yläsalissa 



 
 

Hiljaisuuden joogaa® sunnuntai-iltaisin klo 18.30 - 20
Huopalahden kirkossa 15.1. - 28.5.2023 (ei 9.4.). Ohjaajina

Hiljaisuuden joogan® ohjaajat ja papit Mari Silin ja Toto Hannele
Päiviö. Ei ilmoittautumista.

Kirkkosaliin mahtuu n. 15 - 18 ihmistä mattoineen.
Hiljaisuuden jooga® on sairaalapastori ja joogaopettaja Heli

Harjunpään kehittämä kristillinen harjoituskokonaisuus, jossa
yhdistyvät lempeä kehollinen, hatha-joogan perustuva harjoitus,
mielen rauhoittuminen ja hengellisyys. Hiljaisuuden jooga® sopii
kaikille eikä vaadi erityisiä valmiuksia. Useimpiin asentoihin löytyy

vaihtoehtoja ja liikkeet tehdään kunkin omat lähtökohdat ja
rajoitteet huomioiden.

Tarvitset alustan (voit lainata kirkolta halutessasi retkipatjan),
rennot ja mukavat vaatteet, viltin tms. lämmikkeeksi

loppurentoutusta varten. Voit ottaa mukaan myös pienen tyynyn
tai pyyherullan istuintueksi lattialla tehtäviä harjoituksia varten.

Tiedustelut sähköpostilla: mari.silin@evl.fi tai
hannele.paivio@gmail.com

 

TUTUSTU HILJAISUUDEN
JOOGAAN®



Rento kirjapiiri kutsuu
 

Tervetuloa mukaan Haagan seurakunnan
rentoon ja vapaamuotoiseen kirjapiiriin.

 Kevään kokoontumiset kerran
kuukaudessa: 19.1., 16.2., 23.3., 20.4. ja

25.5. klo 18-19.30. 

 

19.1. jutellaan Anton Tšehovin Vanja-enosta; kirjan on

tarkoitus olla luettuna etukäteen.

Kokoontumiset Huopalahden kirkolla,

Haaga-salissa, 2. kerros, Vespertie 12.

Kirjapiirin vetäjänä on vapaaehtoisemme Heidi.

 

Lisätietoja vapaaehtoistyön papilta

miika.kolari@evl.fi, 050 380 2314.

 Osallistuminen ei edellytä jatkuvaa sitoutumista.



Kuorot 
Lähde-kuoro ma klo 18, johtaa
Hannakaisa Nyrönen,
hannakaisa.nyronen@gmail.com 
Psalmilaulajat to klo 18, johtaa Anna
Marte, anna.marte@evl.fi

Teatterityöpaja
tied. ja ilm. Sini Alén, puh 050 3626345,
sini.inkeri.alen@gmail.com

VIIKKOTOIMINTAA

Pelikerho
la 14.1.-25.5. joka toinen viikko klo 12
Kivijalassa. 

Lähetyspiiri
ma 9.1. alkaen joka toinen viikko klo 14
Haaga-salissa, Eljas Suikkanen 

Lähetyspiiri
ti klo 13, alk. 10.1. Haaga-salissa, Juhani
Forsberg. 

Käsityökerho 
ma klo 13-15, 9.1.-29.5.  (ei 10.4.)
Huopalahden kirkon Kivijalassa.
Tule mukaan hyvänmielen joukkoon
toteuttamaan itseäsi ja nauttimaan
kättentöistä tai muuten vain
seurustelemaan. 

saat tukea omaan surutyöhön sekä neuvoja arjen jaksamisessa
voit käydä läpi tapahtunutta aidosti ymmärtävässä ilmapiirissä
voit keskustella myös vaikeista asioista, joita läheisen kuolema herättää.

Tiistaisin 17.1.- 28.2. klo 18–19.30
Munkkivuoren kirkon srk-salissa, Raumantie 3
Sururyhmä henkirikoksen uhrien läheisille on:
Paikka, jossa voit puhua omasta surusta sekä muista tunteista

Ryhmää vetävät toimivat Mia Salmio, Munkkiniemen seurakunnan
diakonissa/sair.hoitaja sekä Rita Kärki, psykologian kand., Huoma ry:n vertaistuki,
kokemusasiantuntija sekä psykoterapiaopiskelija. Ilm. ja tiedustelut: Mia Salmio
mia.salmio@evl.fi tai 050 404 7132.

mailto:sini.inkeri.alen@gmail.com


ehtoollisen jakaminen
kynttilöiden sytyttäminen
kolehdin kantamiseen
esirukouksen toteuttamiseen
Raamatun tekstien lukemiseen
myös apusuntioille ja messumusiikin
toteuttajille löytyy tehtäviä

Haluaisitko toimia messuavustajana
Huopalahden kirkolla? Oletko jo mukana
Haagan messuavustajissa? Tule mukaan
messuavustajien iltaan, jota vietetään heti
iltamessun jälkeen ke 1.2. klo 18.30 - 20
kirkolla. Aloitamme yhdessä iltateellä srk-
salissa.
Messuavustajana saat koulutuksen tehtäviin,
joita on tarjolla erilaisia:

Tervetuloa mukaan kaikki entiset ja uudet
messuavustajat! Illassa mukana kirkkoherra
Mari Mattsson., kanttori Anna Marte ja papit
Miira Muroma-Nikunen ja Mari Silin.

Messuavustajien ilta 1.2.

Aikuisten nuorten ilta 24.1.
Tervetuloa aikuisten nuorteniltaan
Huopalahden kirkolle, Haaga-saliin! Esteetön
kulku hissillä Kauppalankuja 7:n puolelta tai
Vespertie 12:n puolelta, 2. krs.
Paikalle voi saapua klo 18.30 lähtien.
Tarjolla on kahvia, teetä ja pientä
naposteltavaa. Kaikki aikuiset ovat
tervetulleita, olit sitten ensikertalainen tai jo
useammankin kerran osallistunut. Kaikki
otetaan mukaan ja jokaiselta kysytään aluksi
klo 19:  "Mitä sulle kuuluu?" Jokainen
valitsee itse, miten pitkästi tai lyhyesti siihen
vastaa, miten paljon elämästään jakaa tai
miten vähän. 

 

Kuulumisten jakamisen jälkeen
syvennytään aina johonkin tiettyyn
keskusteluteemaan illan vetäjien
johdolla. Yhteisen pohdiskelun jälkeen  
vapaata jutustelua ja hengailua. Ilta
päättyy hartauteen, joka alkaa noin klo
20.45. Olet tervetullut mukaan koko
illaksi tai vain osaksi aikaa. Illan vetävät
Laura Late Mäntylä, Helsingin
yliopistolaisten sekä seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen pappi sekä
Haagan seurakunnan ja Haaga-Helian
pappi Marjut Maikki Mulari.

AIKUISTEN
NUORTEN

ILTA



Virpomisvitsapaja  
Ma 27.3. klo 17-19 kirkolla. 
Tuo omat oksat mukanasi, koristelutarvikkeet
saat paikan päältä. Alle kouluikäiset
vanhempien kanssa, kouluikäiset voivat tulla
yksinkin.  

Koko perheen vapputapahtuma 
Ma 1.5. klo 11–13. 
Perinteistä vapputapahtumaa vietetään
Huopalahden kirkossa ja kirkonmäellä. Haagan
kauniita maisemia voi ihailla ylhäältä
kellotapulista käsin. Buffetista saa simaa ja
monenlaisia vappuherkkuja. Lapsille on omaa
ohjelmaa.

keskiviikkona 22.2. klo 18 Huopalahden kirkossa.
Mari Mattsson ja Schola Sancti Henrici.
Tervetuloa aloittamaan paastonaikaa yhdessä ja
hakemaan tuhkaristi otsaan.

TAPAHTUMIA

TUHKAMESSU 22.2.

Sunnuntai kirkolla -tapahtuma kutsuu viettämään
aikaa kirkolla ja sen pihapiirissä yhteisen
ruokailun ja monenlaisen ohjelman parissa.
Päivien anti on ilmaista, mutta vapaaehtoisen
lahjoituksen voi antaa kulloisenkin keräyskohteen
hyväksi.

Sunnuntai kirkolla -tapahtumat 
Su 5.2. Kynttilänpäivä, tuotto Yhteisvastuulle
Ma 10.4. 2. Pääsiäispäivä, tuotto Yhteisvastuulle
Ma 1.5. Vapputapahtuma, tuotto lähetystyölle



VAUVAT, TAAPEROT JA ALLE
KOULUIKÄISET

Lasta odottavien toiminta  
Ke klo 17-19. 
Pitäjänmäen kirkolla 25.1., 8.2. ja 8.3. 
Huopalahden kirkolla 19.4. ja 10.5. 

Vauvan odotus on erityistä aikaa. Lasta
odottaville järjestetään yhteistyössä Pitäjänmäen
seurakunnan kanssa teemailtoja kevätkaudella.
Lasta odottavien toiminnasta voit tiedustella
lisää perhetyöntekijä Jenniltä.

Esikoisvauvakerho  
ma klo 13-14.30
1. ryhmä 23.1.-13.3. ja 2. ryhmä 20.3.-15.5.

Esikoisvauvakerho on tarkoitettu äideille ja alle
8 kk ikäisille vauvoille. Kerhossa keskustellaan
vauvaan ja äitiyteen liittyvistä yhdessä valituista
aiheista ja tutustutaan samassa elämäntilanteessa
oleviin haagalaisiin. Kevään aikana kokoontuu 2–
4 ryhmää Huopalahden kirkolla. Osallistuminen
on ilmaista, mutta edellyttää ilmoittautumista,
joka tapahtuu Haagan srk:n nettisivujen kautta.
Ryhmään mahtuu 12 äitiä. ulla.leivo@evl.fi,
jenni.h.kosunen@evl.fi.

Muskarit  

Huopalahden kirkon muskareissa lauletaan,
leikitään, soitetaan ja liikutaan yhdessä oman
aikuisen kanssa. Ryhmiin ilmoittaudutaan
nettisivun kautta. Muskarin lukukausimaksu on
60 €.  Muskariryhmät kokoontuvat maanantai-
iltaisin ja tiistaiaamupäivisin.
Vapaita paikkoja voi tiedustella muskarin
ohjaajalta ulla.leivo@evl.fi



Perhekerhot  
Ma klo 17.30–19 Tönöllä 16.1. alkaen 
To klo 9.30–11 Huopalahden kirkolla 12.1.
alkaen 
Pe klo 9.30–11 Mariankodilla 13.1. alkaen 

Perhekerhot ovat lapsiperheiden leppoisia
kohtaamispaikkoja. Ohjelmassa on
yhdessäoloa ja leikkiä, teemakerroilla
askartelua, loruttelua tai muskarihetki.
Kerhon päätteeksi on lyhyt hartaus. 
Tarjolla on aamupalaa (iltaperhekerhossa
välipalaa) sekä seuraa lapsille ja aikuisille. 
 HUOM! Hiihtolomaviikolla 8 kokoontuu vain
torstain perhekerho kirkolla.
minna.rosenborg@evl.fi 

 
Pyhäkoulu 
To klo 17.30-19
26.1., 2.3., 30.3., 27.4. ja 25.4. Tönöllä. 
Iltapyhis on keskiviikkoillan pyhäkoulu, jossa
pohditaan ja ihmetellään kristillistä uskoa
lapsentasoisesti ja turvallisessa ilmapiirissä
vapaaehtoisten pyhisohjaajien johdolla.
Iltapyhiksessä lasta arvostetaan, hänestä
ollaan kiinnostuneita ja hänen mukana
olostaan iloitaan. Luvassa on laulua, leikkiä,
askartelua ja muuta mukavaa puuhaa. Lapsen
oma aikuinen voi tulla iltapyhikseen mukaan
tai käydä sillä välin iltamessussa tai vaikkapa
omilla asioillaan. Iltapyhis kokoontuu Tönöllä
ja siitä voi tiedustella lisää Minnalta.

    

VAUVAT, TAAPEROT JA ALLE KOULUIKÄISET

Pienten kirkko
La 11.3. klo 15
Laulua ja loruttelua vauvojen kanssa.
Kirkkohetken yhteydessä jaetaan kastettujen
vauvojen nimilehdet kastepuusta kotiin
vietäväksi. Vanhemmat, kummit ja
isovanhemmat sekä muut läheiset ovat
lämpimästi tervetulleita!

Pieni pääsiäisvaellus
Ti-pe 28.-31.3. klo 9-12
Elämyksellinen pääsiäisvaellus lapsille
rakennetaan tänäkin vuonna lasten- ja
nuortentalo Tönölle. Sisätiloissa kuljetaan
oppaan johdolla ja pysähdytään
palmusunnuntain, kiirastorstain,
pitkäperjantain ja pääsiäisen rasteilla. Lähdöt
vaellukselle puolen tunnin välein.

6-vuotiaiden kuninkaalliset kekkerit 
Ti 25.4. klo 17.30–19.30
Kaikille Haagan seurakunnan 6 v täyttäville
lähetetään kotiin kutsu kuninkaallisille
kekkereille Huopalahden kirkkoon. Juhliin
saa pukeutua kuninkaallisen teeman
mukaisesti ja koko perhe on tervetullut
mukaan!
    



Rentoa yhdessä olemista kavereiden sekä
uusien tuttavuuksien kanssa. Kahvit,
pelailu ja yhdessäolo ovat keskeisiä juttuja
Tönöilloissa. Illan aikana voit myös
hiljentyä yhteisessä hartaushetkessä.
Tönön toiminta on auki koulujen
lukukausien mukaan. Tönöllä saat olla
oma itsesi, ihan jokainen on tervetullut
mukaan!

NUORET

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

Huopalahden kirkolla maanantaisin klo 16-
18 maksutonta ja luottamuksellista
keskusteluapua ammattilaisen kanssa ilman
ajanvarausta. Jutella voi mistä tahansa
mikä mieltä painaa, esimerkiksi kaveri- ja
perhesuhteista, jaksamisesta, arjesta,
ahdistuneisuudesta tai surusta. Yksi
keskustelukerta kestää 30–45 minuuttia.
Keskusteluapua on tarjolla koulujen
lukukausien aikaan.

Walk in talk
keskusteluapua 13-20 –vuotiaille

JUNNUT (1.–6. -LUOKKALAISET) 

Junnutönö 2.–6.-luokkalaisille  

Junnutönö toimii tiistaisin ja perjantaisin
klo 13–16 Tönöllä. Junnutönöllä on aina
turvallinen aikuinen paikalla, ja siellä voi
tehdä läksyjä, pelata lautapelejä tai
pleikkaria, askarrella, jutella ja viettää
aikaa kavereiden kanssa. Junnutönöllä
on tarjolla myös pientä välipalaa. Ei
tarvitse ilmoittautua, tule mukaan vaan!   

Lisätietoja junnujen toiminnasta saat
jenni.h.kosunen@evl.fi,
taru.toivanen@evl.fi,
pauli.virtanen@evl.fi

Koululaisten iltapäiväkerho

Tönöllä kokoontuu myös eka- ja
tokaluokkalaisten iltapäiväkerho osana
Helsingin kaupungin järjestämää
iltapäivätoimintaa. Lukuvuoden 2023–
2024 iltapäivätoiminnan hakuaika on
6.3.-1.5. ja hakemukset tehdään
Helsingin kaupungin Iltapäivätoiminnan
nettisivuilta. Tönön iltapäiväkerhon
tiedustelut minna.rosenborg@evl.fi

Hiihtoloman päiväleiri 
Lomaileville koululaisille järjestetään
lomapäivien aikana kivaa tekemistä
Tönöllä. Päivään sisältyy lounas ja välipala
sekä monenlaista ohjelmaa. Leiripäiviä
vietetään ma-to klo 9–16. Hinta on 15 € /
päivä. Ilm. seurakunnan nettisivujen
kautta. Voit ilmoittautua yhteen päivään
tai vaikka kaikkiin neljään. Mukaan
mahtuu 25 lasta.

 



HAAGAN SEURAKUNNAN UUDET LUOTTAMUSHENKILÖT
2023-2026

S = seurakuntaneuvosto, KVSTO = yhteinen kirkkovaltuusto

Pauliina Alanko  S Lauri Jahkola  S Signe Jauhiainen
  S, KVSTO 

Pietari Jetsonen  S 

Karoliina Karulinna
  S, KVSTO 

Sari Mäkimattila
  S, KVSTO 

Hanna Mithiku
  KVSTO 

Akseli Kulikoff  S Sonja Lautamatti  S Anita Liimatainen  S 

Timo Nikunen  S Liisa Nuorteva  S 

Sara Salonen  S Olli-Pekka Rantala  S Sanna-Maria Pakkanen  S 

Me edustamme
Haagan
seurakuntalaisia
seuraavat neljä
vuotta.



Haagan seurakunnan työntekijät 1.1.2023
sähköpostit etunimi.sukunimi@evl.fi

Mari Mattsson
vs. kirkkoherra
09 2340 3210, 050 380 3201

Papit Kanttori

Diakoniatyöntekijät

Miika Kolari
pappi, tapahtumat ja viestintä
vapaaehtoistyö
09 2340 3205, 050 380 2314

Anna Marte
kanttori
09 2340 3214, 050 355 7398

Satu Kreivi-Palosaari (50 %)
pappi, tapahtumat
09 2340 2004, 050 475 3656

Leevi Helo
pappi, nuoriso- ja rippikoulutyö
09 2340 3229, 050 430 4461

Marjut "Maikki" Mulari (50 %)
pappi, tapahtumat
lähetys ja kansainvälinen vastuu
09 2340 3220, 050 468 5086

Miira Muroma-Nikunen
kappalainen, perhetyö
09 2340 3222, 050 380 3235

Mari Silin
pappi, työnohjaaja
messu- ja rukouselämän tiimin
lähijohtaja, LGBT-yhteyshenkilö
09 2340 3213, 050 380 2365

Sofia Honkanen
virkavapaalla 16.1.2023 lähtien

Sanna Laiho
diakoniatyön lähijohtaja
vammaistyö ja vanhustyö
09 2340 3228, 050 367 1225

Heli Salo
diakonissa, mielenterveystyö ja 
perheneuvonta, diak. perhetyö
09 2340 3223, 050 380 2352

Sami Lahtinen
virkavapaalla 1.1.2023 lähtien



Lapsi- ja nuorisotyö, kasvatus

Lapsityöntekijät

Suntiot

Toimisto

Anni Becker
kasvatustyön lähijohtaja
09 2340 3207, 050 380 2345

Pauli Virtanen
nuorisotyönohjaaja
09 2340 3204, 050 380 2307

Taru Toivanen
nuoristyönohjaaja
050 414 2428

Ulla Leivo
lastenohjaaja
esikoisvauva- ja perhekerhot
muskari
09 2340 3218, 050 355 4900

Jenni Kosunen 
perhetyöntekijä
jenni.h.kosusnen@evl.fi
09 2340 3226, 050 380 2101

Minna Rosenborg
lastenohjaaja
iltapäiväkerho, perhekerhot
050 911 2907

Mia Lindbäck
lastenohjaaja
iltapäiväkerho, perhekerhot
09 2340 3231, 050 380 3239

Aino Spence
muskariopettaja

 

Antti Lindell
pääsuntio, lähijohtaja
050 477 6407

Hadiya Khwajazadeh
suntio
09 2340 3230, 050 432 5062

Anna-Maija Korhonen
suntio
09 2340 3230, 050 409 7617

Minna Räsänen
suntio
09 2340 3230, 050 468 9702

Sari Kajan
seurakuntasihteeri
virasto ja talous
09 2340 3206, 050 380 2321

Päivi Lipasti
tiedottaja
viestintä ja hallinto
09 2340 3212, 050 570 6114



Kirkko ja Kaupunki –lehti  
www.helsinginseurakunnat.fi/haaga 
 
         FACEBOOK 
         haaganseurakunta 
 
         INSTAGRAM 
         #haagansrk 
         #haagantono 
 
         TWITTER 
         @haagansrk 
 
         YOUTUBE 
         Haagan seurakunta 
 
KIRKKOHERRANVIRASTO 
Vespertie 12, 00320 Helsinki 
avoinna ti klo 10-13,
puhelimitse ma 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 
kirkko avoinna ma-pe klo 9-17 
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

Esitteen toteutus: Päivi Lipasti 

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. 

http://www.helsinginseurakunnat.fi/haaga
mailto:haaga.srk@evl.fi

