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Pakina:

Joulu on

M

onesti kuulee kiireestä ja ahdistuksesta, joita joulun lähestyminen ja jouluvalmistelut tuovat mukanaan. Meillä voi olla monenlaisia ristiriitaisiakin odotuksia siitä, millainen oikean joulun pitäisi olla. Millaisissa tunnelmissa Sinä odotat jouluasi tänä vuonna?
Joillekin tämä joulu on perin toisenlainen
kuin aiempien vuosien joulut. Elämässä voi olla
surua, yksinäisyyttä tai sairautta. Niillä, joilla talous on tiukoilla, taloudelliset huolet voivat viedä
kaiken ilon joulun odotuksesta. Joku taas toivoo,
että joulun voisi tältä vuodelta kokonaan peruuttaa.
Joka vuosi se kuitenkin tulee – joulu, olemmepa siihen valmistautuneet tai emme. Raamatussa kerrotaan: ”Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majapaikassa.”
(Luuk.2:6-7)
Näin pelkistetysti meille kerrotaan suuri uutinen: synnytti, kapaloi, pani seimeen makaamaan.
Ihmisiä on askarruttanut kautta aikojen Kristuksen tulo maailmaan. Sellaiset kysymykset
kuin, miksi hän syntyi syrjäisessä pikkukaupungissa, kesken vanhempien vaivalloista matkaa?
Miksi tämä perhe ei mahtunut edes majataloon?
Miksi hän syntyi koruttomaan talliin eikä hienoon
palatsiin? Mitä tämä kaikki kertoo Jumalan suunnitelmista ihmiskunnalle?
Inhimillisen elämän kaikki ulottuvuudet tulivat Jeesukselle tutuiksi. Hänen ensimmäinen
kokemuksensa ihmisenä oli kodittomuus ja sen
jälkeen pakolaisuus. Viimeiset vuotensa hän oli
kiertolainen, joka haki turvaa ystäviensä ja sukulaistensa kodeista.
Turvan ja suojan tarve eivät ole poistuneet vieläkään yhteiskunnastamme, vaikka yli 2000 vuotta on ehtinyt kulumaan. Elämä satuttaa yhä, apua
ja tukea tarvitsevat ovat aina keskuudessamme.
Jumala on ihmisen puolella, heikon ihmisen – jokaisen, joka tietää heikkoutensa ja tietää tarvitsevansa Häntä. Jumalan valtakunnan periaatteet
asettavat monet asiat päälaelleen. Jumalan valtakunta tulee yhä näkyviin sekä vähäpätöisissä että
suurissa yhteyksissä.
Ensimmäisen joulun tapahtumapaikalla ei
varmastikaan arvattu, että vietämme joulua vielä 2000 vuotta myöhemmin. Vaikka kauppakeskusten yltäkylläisestä tavarapaljoudesta on pitkä
matka koruttomaan talliin, niin Jeesuksen syntymä näkyy yhä yhteiskunnassamme. Joulurauhan
julistamisen jälkeen koko Suomi hiljenee. Kaupat
sulkeutuvat, kadut tyhjenevät, ihmisten kiire ja
touhu lakkaa huolimatta siitä, että joulun alkuperäinen idea on saattanut monelta kadota.
Joulun lapsella, Vapahtajallamme, on tärkeä viesti myös tämän joulun odottajille. Hän toi
meille hyvän sanoman Jumalan rakkaudesta, armosta ja
rauhasta. Saakoon oljilla makaava maailman Vapahtaja
avata sydämemme niin, että
usko, toivo ja rakkaus valtaavat meissä alaa.
Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Sofia Honkanen
Diakoniatyöntekijä

Diakoni Elisabeth Bariskin kävi Ugandassa Kirkon Ulkomaanavun opintomatkalla

Matkalla Ugandassa
Istu mukavasti ja laita silmät
kiinni. Kuvittele mielessäsi, kuinka lämmin auringonpaiste kietoo sinut syliinsä,
ympärilläsi avautuu vihreänä kumpuileva maasto, vuoret polveillen silmän kantamattomiin. Kiinnität huomiota puuhun, jossa on kauniita keltaisia kukkia ja toiseen,
joista roikkuu eksoottisen
näköisiä hedelmiä. Katselet ihmisiä, joista toisilla on
painavia kantamuksia polkupyörän tarakalla, toiset
ovat peltotöissä maata kuokkimassa, toiset kaivolla vettä
kanistereihin pumppaamassa. Ryhdikkäästi kävelevät
naiset värikkäissä vaatteissaan kantavat päänsä päällä hedelmäkoria tai keltaista vesikanisteria. Vastaasi kävelee koululapsia koulupuvuissaan, ja hekin katsovat kiinnostuneina sinua.
Pieniä vuohia juoksentelee
siellä täällä, ja jonkun talon pihalla tepastelee kanoja. Tiet ovat ruosteenpunaisia ja kuoppaisia hiekkateitä, joiden varsilla on savesta ja tiilestä rakennettujen
pyöreiden talojen muodostamia kyliä. Tässä ympäristössä heräät aamulla naapurustosta kantautuvaan kukon lauluun ja illalla nukkumaan mennessä kuulet sirkkojen siritystä nopeasti pimenevässä illassa.

Rikkaita luonnon
varoja ja kauneutta
Uganda sijaitsee päiväntasaajalla, itäisessä Afrikassa. Kauniin luonnon lisäksi maasta löytyy useita villieläimiä, kuten leijonia, norsuja, seeproja ja kirahveja.
Siellä on myös upeita vesiputouksia ja Niilillä viihtyviä krokotiileja ja virtahepoja. Ugandassa onkin pyritty kehittämään matkailuelinkeinoa kauniin luonnon
ja villieläinten ympärille.
Ugandan maaperässä on joitain arvokkaita jalometalle-

ja, mutta pääosa asukkaista
saa elantonsa maataloudesta, kuten kahvin viljelystä.
Luonnonvaroista ja kauneudesta huolimatta Uganda
kuuluu maailman köyhimpiin valtioihin. Maa kamppailee mm. asukkaita koettelevien köyhyyden, työttömyyden ja riittämättömien
koulutusmahdollisuuksien
parissa.

Pakolaisten
vastaanottaja
Erityisenä haasteena Ugandalle on naapurimaista tulleiden pakolaisten suuri määrä. Pakolaisia maassa
on noin 1,3 miljoonaa, joista suurin osa on tullut Etelä-Sudanista. Ugandan valtio suhtautuu tulijoihin kuitenkin myönteisesti ja pakolaiset saavat rekisteröitymisen jälkeen asettua asumaan
jollekin maan pakolaisasutusalueista. Näillä alueilla
pakolaiset saavat asunnon
ja pienen maapalan viljeltäväksi. Heillä on myös oikeus tehdä työtä ja liikkua
vapaasti maan sisällä. Pakolaisia saapuu maahan kuitenkin niin paljon, että ennestään köyhä maa tarvitsee ulkopuolista tukea selvitäkseen pakolaisten tarvitseman veden, ruoan, asumisen, terveydenhoidon ja
koulutuksen järjestämisestä.
Kehitysyhteistyötä
Kirkon Ulkomaanapu toimii Ugandassa erityisesti erilaisissa koulutukseen
ja toimeentuloon liittyvissä
hankkeissa. Sain syyskuussa mahdollisuuden lähteä
opintomatkalle Ugandaan ja
tutustua Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyökohteisiin maan pohjoisosassa. Vierailimme mm. maailman suurimmalla pakolaisasutusalueella Bidibidissä.
Tutustuimme viikon aikana kolmen yläkoulun ja yh-

den ammattikoulun opiskelijoiden ja opettajien arkeen,
sekä yhden pakolaisnaisten
säästö-, laina- ja yrittäjyysryhmän toimintaan. Tutustuimme myös Kirkon Ulkomaanavun paikallisten työntekijöiden työhön ja vierailimme paikallisissa YK:n pakolaisjärjestön ja Ugandan
hallituksen pakolaisasioista vastaavien viranomaisten
luona.

Toisenlainen lahja
auttaa tyttöjä
Matkalla oli upeaa nähdä,
miten innostuneita paikalliset työntekijät ja opettajat
olivat, ja kuinka suuri joukko nuoria oli päässyt kouluun. Oli koskettavaa kuulla, kuinka oman yrittäjyyden
kautta elannon saaneet naiset perheineen olivat päässeet toivottomasta köyhyydestä pois ja kokivat roolinsa yhteisössä vahvistuneen.
Saimme kuulla paikallisen

opettajan kertomana, kuinka uusi Toisenlainen lahja: Hygieniapakkaus tytölle, auttaa konkreettisesti tyttöjä käymään koulua. Pakolaisasutusalueen tytöillä ei
useinkaan ole varaa kuukautissuojiin, ja se pakottaa heidät pysymään kotona kuukautisten ajan, jolloin tyttö on poissa kerran kuukaudessa merkittävän osan opetuksesta. Kuukautissuojia ja
saippuaa sisältävä pakkaus siis konkreettisesti auttaa
tyttöjä käymään koulua ilman katkoksia. Suomalaisen
elintason mittapuulla pienelläkin lahjoituksella voi
olla kehitysmaassa elävän
pakolaisen elämään ratkaiseva vaikutus. Olisiko sinulla tänä jouluna mahdollista
muistaa kehitysmaan nuorta tai aikuista Toisenlaisen
lahjan kautta? Hygieniapakkauksen ja muita lahjoja löydät internetistä: www.toisenlainenlahja.fi

HAAGAN SEURAKUNNAN
TAPAHTUMAKALENTERI
Messu sunnuntaisin
klo 10 Huopalahden
kirkossa.
Messun jälkeen kirkkokahvit.
Huopalahden kirkko on
avoinna ma-pe ja su klo 9-17,
la klo 11-17.

JOULUKALENTERI
Tilaisuudet Huopalahden kirkossa
ja kirkonmäellä. Vapaa pääsy,
konserttien käsiohjelma vapaa
ehtoinen.
Kamarikuoro soi!
O Magnum Mysterium
-adventtikonserttikiertue
ti 3.12. klo 19, johtaa Christiaan
Boele (Alankomaat). Vapaa pääsy,
ohjelma. 10/5 €.
Suomalaisen musiikin
konsertti ke 4.12. klo 19.
Luhmon pianistit.
Itsenäisyyspäivän jumalan
palvelus 6.12. klo 10, Kolari, Mönttinen. Helsingin Lauluveljet, johtaa Julia Lainema. Seppe-

leenlasku ja kunniakäynti sankari
haudoilla. Kirkkokahvit.
Itsenäisyyspäivän juhla
6.12. klo 15, järj. LC PohjoisHaaga. Mukana kirkkoherra
Heikki Nenonen.
2. Adventtisunnuntain messu
8.12. klo 10, Lahtinen, Kolari,
Autio. Kirkkokahvit.
Mari Rantasilan jouluinen
hyväntekeväisyyskonsertti
su 8.12. klo 17, säestäjänä
muusikko/lauluntekijä Suvi Isotalo.
Konsertissa kuullaan lauluja Mari
Rantasilan omilta levyiltä sekä
niiden lisäksi muutamia joulu
lauluja. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €,
tuotto lyhentämättömänä lapsille,
jotka viettävät joulunsa Haagan
Turvakodissa.
Laudes eli aamurukous
ma 9.12. klo 7.30.
Miesten piiri
ti 10.12. klo 18.30 Huopalahden
kirkon yläsalissa. Aiheena ”Synti
vai velka?” Alustaa Hannu Vapaavuori.

Haagan ja Töölön seurakuntien

AIKUISTEN TALVILEIRI
Ma 27.1.2020 – to 30.1.2020
Siikaniemen kurssikeskus
Neljän vuorokauden leiri pidetään Vesijärven rannalla,
n.16 km Lahdesta. Täysihoito 2h huoneessa 140 €
sis. ruokailut, petivaatteet ja ohjelman.
Leiriä ohjaavat diakonit Heidi Tervahauta ja
Maija Åker Töölön seurakunnasta sekä diakoni
Sanna Laiho Haagan seurakunnasta.
Tiedustelut diakoni Maija Åker p. 09 2340 6370.
Ilmoittautuminen 7.1.2020 mennessä,
diakoni Sanna Laiho, 09 2340 3228 tai diakoni
Maija Åker. Tämän jälkeen peruuttaminen
vain lääkärintodistuksella.
Maatalousyrittäjä, sudanilainen Joyce kuuluu Naisten
Pankin tukemaan laina- ja säästöryhmään. Joycen aviomies
on myös löytänyt paikkansa vaimonsa yritystoiminnassa.
Kuvassa Joyce kaksilapsisen perheen kuopuksen kanssa.

Eläkeläisen puurojuhla
ke 11.12. klo 12, Rolf Broman,
laulu; Olli Mönttinen, urut ja piano.
Ilm. 5.12. mennessä virastoon ma,
ti ja to klo 10-13 p. 09 2340 3200.
Arkimessu
ke 11.12. klo 15 palvelukeskuksessa, Hopeatie 14, Silin, Mönttinen.
Medismessu ke 11.12. klo 18,
Kolari. Matalan kynnyksen messu,
jonne voit tulla ja jossa voit levähtää istuen tai patjalla maaten. Selkokielinen messu pohjautuu kristilliseen meditaatioon. Ehtoollinen.
Ad sextam eli päivärukous
to 12.12. klo 12, Nenonen.
Kaikki soittaa joululauluja
-ilta to 12.12. klo 18.30.
Jouluinen nukketeatteri
to 12.12. ja pe 13.12. klo 9.30
ja klo 10.15. Sopii kaikenikäisille.
Ryhmät ilm. pastori
miira.muroma-nikunen@evl.fi.

Kuolleet

Rakas Vapahtaja, varjele nämä kastetut aina
kasteen armossa ja anna heidän kasvaa Sinun
tuntemisessasi. Siunaa heidän vanhempiaan,
kotiväkeään ja kummejaan.

Herra, me muistamme Sinun edessäsi poisnukkuneita
rakkaitamme, lohduta surevia ylösnousemuksen ja
iankaikkisen elämän toivolla.

Aina Lumi Aliisa Andersson
Niilo Toivo Antero Arbelius
Alina Saara Maria Asp
Aleksi Erik Severi Johansson
Eeli Niilo Olavi Lohenoja
Tyyne Elise Plattonen
Ilmari Arvo Elias Ringvall
Aila Elisa Seppänen
Vilma Enni Sipilä
Isabel Christina Stigell
Dora Alice Tötterman

Hirvensalo Eva Anja Inkeri 100v
Talvio Birgitta Johanna Gunilla 97v
Haavisto Anna Kyllikki 96v
Meriluoto-Paakkanen Aila Marjatta 95v
Suovanen Jorma Aulis 95v
Västi Kaisu Hedvig 95v
Karekuusi Eeva Marjatta 91v
Kupari Vilho Ossian 91v
Hyppönen Eero Mathias 89v
Kettula Leena Helmi Maria 89v

Marnela Airi Annikki 89v
Hietarinta Taisto Torsti 84v
Kampman Enni Eliina 84v
Lohenoja Hilja Mirjami 84v
Sinisalo Timo Hannu Tapani 77v
Toivonen Topi Kari 77v
Pohjola Riitta Anneli 76v
Nieminen Raimo Aarre Antero 70v
Niva Maria Hannele 49v
Suolanen Johannes Samuli 47v

Joulupäivän messu
25.12. klo 10, Mulari, Autio.
Kirkkokahvit.
Tapaninpäivän messu
26.12. klo 10, Silin, Mönttinen.
Kirkkokahvit.

Perjantaikahvit kaupalla
13.12. klo 14-16, Nenonen.
Pohjois-Haagan K-Supermarket,
Eliel Saarisentie 5. Kauppa tarjoaa
kahvit, juttuseuraa Haagan seurakunnan papit. Nähdään kaupalla!

Uudenvuodenpäivän messu
ke 1.1.2020 klo 10, Nenonen.
Kirkkokahvit.

Lähde-kuoron joulukonsertti
pe 13.12. klo 18, johtaa
Hannakaisa Nyrönen.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Messu loppiaisena 6.1. klo 10,
Silin, Mönttinen. Kirkkokahvit.

Joululaulu-karaokea ja
Haagan torin pikkujoulu
la 14.12. klo 10-14.
3. Adventtisunnuntain messu
15.12. klo 10, Silin, MuromaNikunen, Mönttinen. Kirkkokahvit.
Kauneimmat joululaulut
perheille su 15.12. klo 15,
Muroma-Nikunen, Autio.
Ulla Akso ja Laura Kurki, viulu
Perinteinen Joulumetsä
-tapahtumasu 15.12. klo 16-18
Huopalahdenkirkonmäellä ja
Tönöllä.
Kauneimmat joululaulut
su 15.12. klo 18, Silin,
Mönttinen. Psalmilaulajat:
Ulla Akso ja Laura Kurki, viulu.

Kauneimmat joululaulut
to 19.12. klo 18, Mulari,
Mönttinen. Psalmilaulajat:
Ulla Akso ja Laura Kurki, viulu.

tiistaisin (6 krt) alkaen 25.2.2020 klo 10-11.30.
Riistavuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa,
Isonnevantie 28. Viimeinen kokoontuminen 7.4.
Tule mukaan, kun pahin surusi on hellittänyt.
Ryhmä perustuu vertaistukeen ja yhdessäoloon.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 18.2. mennessä:
Elisabeth Bariskin 09 2340 3227/050 367 1224
Sanna Laiho 09 2340 3228/050 367 1225

Jouluaattona 24.12.
Huopalahden kirkonmäen
kalliolle voi tuoda
oman kynttilän.

Messu
29.12. klo 10, Muroma-Nikunen,
Mulari. Kirkkokahvit.

Cantabilen joulukonsertti
ma 16.12. klo 19, johtaa
Dominik Vogt. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.

LESKIEN VERTAISRYHMÄ

Jouluyön lauluhetki
-yhteislaulutilaisuus
ja hartaus
24.12. klo 23. Petteri Lehikoinen,
laulu ja Lily-Marlene Puusepp,
harppu. Tekstit Mari Silin, piano
ja urut, Olli Mönttinen.

Joululaulu-karaokea
to 12.12 klo 14-18 PohjoisHaagan tonttupolku. Polku
kulkee Mariankodilta Pohjois-Haagan kirjastolle, joululaulukaraoke
Hopeatien palvelukeskuksen
pihalla.

Ad sextam eli päivärukous
to 19.12. klo 12, Nenonen.

Kastetut

Jouluaaton hartaus
24.12. klo 16.30, Nenonen,
Autio; Petteri Lehikoinen, laulu ja
Lily-Marlene Puusepp, harppu.

JouluKauhan julistus
pe 20.12. klo 13–16. Tarjolla
joulupuuroa ja -tunnelmaa kirkolla.
Seurakuntalaisten ideoima ja
toteuttama hyväntekeväisyystapahtuma. Joulukauhan varressa
mukana: Tyhjä Lautanen, Haagan
srk ja K-Supermarket PohjoisHaaga. Tapahtuma on maksuton.
4. Adventtisunnuntain messu
22.12. klo 10, Mulari, Lahtinen,
Mönttinen. Kirkkokahvit.
Jouluaaton hartaus perheille
24.12. klo 13, Muroma-Nikunen.
Määttäsen perheorkesteri.

HYVÄÄ UUTTA
VUOTTA 2020

Messu su 5.1. klo 10, Kolari,
Mönttinen. Kirkkokahvit.

Loppiaiskonsertti Joulun
valkeaa ma 6.1. klo 14,
Pirjo Leppänen, sopraano ja
Jyrki Tenni, piano ja urut.

VIIKKOTOIMINTAA
Esirukouspiiri
ke klo 10 kirkon Kivijalassa.
Huom! muuttunut aika ja paikka.
Lähde-kuoro ma klo 18.30.
Lähetyspiiri
ti klo 13, TT Juhani Forsberg.
17.12. saakka.
Psalmilaulajat to klo 18.
Lähetysraamattupiiri
ma 9.12. ja 16.12. klo 13.
Raamattupiiri
to 12.12. klo 17.30.
Duunauspaja
ti 17.12. klo 18-20.
Aikuisten sählyvuoro
ma 9.12., 23.12. ja 30.12.
klo 20-21.
Hyvän mielen keidas
to klo 16.30. Hartaus, seuraa,
ruokaa ja kahvia. Leivän jakoa.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa.
Joulujuhla 12.12. klo 16.
2-6lk JunnuTönö
ti ja pe 13.12. saakka klo 13-16.
3-6lk Sählykerho
to 12.12. saakka klo 15-16 PohjoisHaagan ala-aste, Tolarintie 1. m.,
mene vain paikalle.
Aikuisten lautapelikerho
la 14.12. klo 12–15.30 Kivijalassa.

Rauhallista ja siunattua
joulua sekä onnellista
uutta vuotta 2020!

PÄIVYSTYKSISTÄ
Diakonian ajanvarauspäivystys
Ajanvaraus diakoniavastaanotolle
ma ja to klo 10-12,
jouluavustusta varten
p. 09 2340 3003 / 050 476 7710. ma 9.12. ja to 12.12. klo 10-12.
Viikoilla 51 ja 52 ei päivystystä.
p. 050 367 1224.
Kirkkoherranvirasto on suljettu ma 23.12. ja to 2.1.

Rakenna joulupuu
Jouluiloa Haagan seurakunnan alueella asuvalle vähävaraiselle
lapsiperheelle, vanhukselle tai yksinäiselle!
Diakonian Rakenna Joulupuu- keräys kohdentaa lahjansa
lapsille, vanhuksille ja yksinäisille, jotka voisivat ilman
ulkopuolisten tukea jäädä tänä jouluna ilman joululahjaa.
Joululahjatoiveita on Huopalahden kirkon joulupuussa.
Lapsen lahjan arvo enintään 5 €. Lisäksi joulupuussa on
alueella asuvan vanhuksen tai yksinäisen lahjatoiveita,
arvoltaan enintään 30 €.
Toimita lahjasi to 12.12. mennessä kirkkoherranvirastoon
ma, ti ja to klo 10–13, Huopalahden kirkon 1. kerrokseen.
Lisäksi voit tuoda lahjan su 8.12. messun jälkeen klo 13
mennessä ja to 5.12. ja 12.12. illalla klo 19 mennessä
suntiolle, joka toimittaa lahjan diakoniatyöntekijöille.
Kiinnitä paketoituun lahjaan kuusesta saamasi
numeroitu lappu. Näin diakoniatyöntekijät osaavat
toimittaa lahjan oikealle lapselle.
Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Elisabeth Bariskin
p. 050 3671224 tai elisabeth.bariskin@evl.fi.

KEVÄÄLLÄ 2020

(huom! ilmoittautumista vaativat)
Diakonialeiri 27.-30.1.2020
Siikaniemen kurssikeskus, Lahti.
Kts. erillisilmoitus.
Leskien vertaisryhmä
keväällä 25.2.–7.4.2020 tiistaisin
klo 10-11.30. Kts erillisilmoitus.
Sydäntalven hiljaisuuden retriitti
17.–19.1.2020 Sääksin leirikeskuksessa Nurmijärvellä.Ohjaajina
Sofia Honkanen ja Tuula Sääksi.
Täysihoito ja majoitus yhdenhengen huoneissa, hinta 150 €.
Työttömillä ja vähävaraisilla
mahdollisuus avustukseen.
Ilm. 4.1. mennessä Sofia p.050380 2356/sofia.honkanen@evl.fi .
Elämä on ihme -draamaryhmä
aikuisille. Haluatko löytää luo
vuutta, rohkeutta ja iloa? Haluatko
vahvistaa omaa tapaasi ilmaista
itseäsi? Ryhmässä käytetään
erilaisia ilmaisumenetelmiä ja
tutkitaan elämän ihmettä yhdessä
turvallisessa ilmapiirissä.
Ryhmä kokoontuu 14.1.–24.3.
2020 Huopalahden kirkon yläsalissa ti klo 17.30-19. Ryhmän vetäjinä draamaopettaja Elina Niskanen
ja seurakunnan lastenohjaaja Minna Rosenborg. Sitovat ilm. 15.12.
menn. minna.rosenborg@evl.fi.
Mukaan mahtuu 10 ilmoittautumisjärjestyksessä.
Laudes eli aamurukous
kirkon vanhan hetkirukousperinteen mukaisesti ke-aamuisin klo
7.30 Huopalahden kirkossa 8.1. –
27.5. Kesto n. 25 min. Tule aloittamaan aamusi laulaen, mietiskellen, rukoillen. Mukana pappi Mari
Silin. (Huom. muuttunut päivä!).
Kristillistä meditaatiota ja
kontemplatiivista rukousta
ke 8.1., 22.1., 5.2., 19.2. sekä
29.4., 13.5., 27.5. klo 19 – 19.45.
Lyhyt johdatus meditaatioon, yhteinen rukoushiljaisuus (n.30 min.),
päätössiunaus tai -rukous.
Mukana pappi Mari Silin.
Pyhää tanssia kirkkosalissa
(3. krs.), su 12.1. klo 12 – 14.
Pyhä tanssi on mietiskelyä ja
rukousta liikkeessä. Tanssitaitoa ei
tarvita, vain taito kulkea eteenpäin
ja kääntyä. Tiina Sara-aho, teologi,
tanssipedagogi ja Pyhän tanssin

ohjaaja, näyttää helpot askeleet.
Pukeutuminen: tavalliset vaatteet
ja pehmeäpohjaiset kengät, tossut
tai paksut sukat. Ilm. ja tied. Tiina
Sara-aho: saraaho@gmail.com tai
p. 050 490 6014. Tiina Sara-aho
on myös mukana Huopalahden kirkon messussa 12.1. klo 10.
www.meditatiivinenpyhatanssi.com
Lukupiiri Lämpiössä, PohjoisHaagan ostarilla, os. Näyttelijäntie
14, to klo 19 – 20.30.
13.2. Imre Kertész: Kohtalottomuus. 26.3. Amos Oz: Juudas.
23.4. Joel Haahtela: Lumipäiväkirja. 28.5. Monica Fagerholm: Säihkenäyttämö.
Lukupiiri on avoin kaikille kiinnostuneille. Voit tulla mukaan kerran
tai joka kerta, myös vaikka et olisi ehtinyt lukea aiheena olevaa kirjaa. Järj. seurakunta yhteistyössä
Haagan kansalaistoiminnan talo
Lämpiön kanssa. Ohjaajina kirjailija, nuoriso-ohjaaja Marjaana Aumasto ja pappi Mari Silin.
Kamalat äidit® -vertaistukea
murrosikäisten äideille.
Kamalat äidit® on murrosikäisten
lasten ja nuorten äideille tarkoitettua toimintaa. Vertaisryhmissä
käsitellään vanhemmuuteen ja
naisen elämään liittyviä teemoja,
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. Haagan Kamalat äidit -ryhmän ensimmäinen
tapaaminen on Haagan Tönöllä to
23.1. klo 17.30-19. Muut kokoontumiset ovat 6.2., 20.2., 27.2., 14.3.,
28.3., 9.4., 23.4., 7.5. ja 14.5. Mukaan mahtuu 10 äitiä. www.kamalataidit.fi. Lisätietoja ja ilm. 9.1.
menn. Minna Rosenborg, p. 050
380 3239 tai minna.rosenborg@
evl.fi. järj. Suomen NNKY-liitto ja
Haagan seurakunta.
Duunauspaja kirkon Kivijalassa
ma 20.1., 24.2., 23.3., 20.4. ja
18.5. sekä ti 7.1., 4.2., 10.3., 7.4.,
5.5. ja 2.6. klo 18-20.
Toivon tiistai -illat
28.1, 25.2, 31.3. ja 28.4.
Teematorstain
kevätkausi 9.1–14.5.

Haagan seurakunta kiittää Haagalaisen toimitusta
hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella.

