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HAAGAN SEURAKUNNAN 
TAPAHTUMAKALENTERI 

Riitta Irmeli Örlund 94v
Erkki Iisakki Ritari 91v
Sampsa Pellervo Roponen 83v
Risto Henrik Kuusimurto 80v     
Sirkka Liisa Perlman 77v  
Tuula Ann-Mari Saajasto 73v 

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

Kastetut

Astrid Aili Edith Eklund
Niklas Konsta Mäntysaari
Helmi Helena Liuskari
Inari Aino Ilmatar Salmela
Kaisla Matilda Kokkonen
Anja Astrid Wainikka

Niko Anssi Koski ja Noora Maria Arkia
Mikko Antti Hänninen ja Elina Ester Maria Mervaala
Ville Jussi Tapani Airisniemi ja Oona Maaria Etolin

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

Kuolleet

Ilmari Patos 66v
Kirsi-Marja Hannele Heino 65v 
Keijo Viljo Juhani Korhonen 64v
Kari Kalevi Turunen 63v
Jarmo Heikki Pasanen 63v
Atte Juho Kaleva Helminen 31v

Avioliittoon kuulutetut
Jumala, avioliiton asettaja, siunaa näitä liittoja,  
anna avio puolisoille yksimielisyyttä ja rakkautta  
ja tee heidän kodistaan kristitty koti.

Elsa Maria Helminen
Hanna Thyra Maria Arffman
Milo Olavi Kekki
Lilli Matilda Koivisto
Ellen Loviisa Koivisto

Pakina:

”Y listetty olkoon Py-
hä Kolminaisuus, 
yksi ja jakamaton 
Jumala. Hän on 

meille hyvä ja armollinen.” 
Vanhan suomalaisen messukirjan 

sanat kertovat tiivistetysti sen, mitä 
kristityt ovat Jumalasta perinteises-
ti ajatelleet. Jumala on yksi ja jaka-
maton, salattu ja pyhä –  yksi Jumala 
kolmessa persoonassa – Pyhä Kolme 
– Luoja, Lunastaja, Pyhittäjä.

Tämä salattu ja pyhä on meitä 
kohtaan hyvä ja armollinen. Hän on 
kiinnostunut meistä ja meidän asi-
oistamme. Hän haluaa meille hyvää. 

Pyhä Kolme on intensiivisesti läs-
nä luomakunnassaan, ja meidän elä-
mämme on kätkettynä Häneen.  Me 
olemme, koska Jumala on. Me olem-
me, koska Jumala on niin tahtonut. 
Apostoli Paavalin sanoin Hänessä 
me elämme, liikumme, olemme. 

Ajattelen, ettei ole yhdentekevää 
millaisia mielikuvia meillä Juma-
lasta on. Onko Jumala vihainen uk-
ko pilven reunalla vai etäinen ma-
jesteetti kaukaisella valtaistuimella? 
Onko hän ankara tuomari vai lempeä 
äiti? Syli ja koti. Lohdutus ja rauha. 
Elämän perustus. Olemisen syvyys. 
Hengitys.

Kristinuskon perinteessä kristityt 
ovat jättäneet itsensä päivittäin jon-
kin itseään suuremman käsiin. Ot-
taneet uuden päivän vastaan lahja-
na ja mahdollisuutena. Siunanneet 
itsensä pyhällä ristinmerkillä Isän ja 
Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen. 
Näistä lähtökoh-
dista myös Haa-
gan seurakun-
nassa tehdään 
työtä.

Mari Silin, 
pappi

Pyhä Kolme

Messu sunnuntaisin 
klo 10 Huopalahden 
kirkossa. 
Messun jälkeen kirkko kahvit.

Jumalanpalvelukset

Messu su 16.6. klo 10,  
Marjut Mulari, Olli Mönttinen.

Juhannuspäivän kansan
laulukirkko la 22.6. klo 10,  
Marjut Mulari, Olli Mönttinen;  
Ulla Akso ja Laura Kurki, viulu. 
Tiina ja Sini Kurki, kantele.

Messu su 23.6. klo 10,  
Mari Silin, Olli Mönttinen.

Kesämessu ke 26.6. klo 15  
Hopeatien palvelukeskuksessa, 
Hopeatie 14, Mari Silin, Olli Mönt-
tinen. 

Messu 30.6. klo 10, Katri Uutela, 
Anna Pöyhönen. 7.7. Mari Silin, 
Anna Pöyhönen, 14.7. Heikki  
Nenonen, Hanna Autio, 21.7.  
Katri Uutela, Hanna Autio, 28.7. 
Sami Lahtinen, Hanna Autio, 4.8. 
Heikki Nenonen, Hanna Autio, 
11.8. Marjut Mulari, Olli Mönttinen, 
18.8. Miika Kolari, Olli Mönttinen.

Sanajumalanpalvelus  
su 14.7. klo 13 Karunan kirkossa 
Seurasaaressa, Heikki Nenonen, 
Hanna Autio.

Kesämessu ke 21.8. klo 15  
Hopeatien palvelukeskuksessa, 

Hopeatie 14, Sami Lahtinen,  
Olli Mönttinen.

Ekaluokkalaisten siunaaminen 
ke 7.8. klo 18, Miira Muroma- 
Nikunen, Olli Mönttinen.

Medismessu ke 28.8. klo 18,  
Miika Kolari.

Kesäillan musiikkia

torstaisin klo 18.30 Huopalah-
den kirkossa. Vapaa pääsy.

• 27.6. Teuvo Taimioja, kitara. 
• 4.7. Eetu Yrjänä, kitara. 
• 25.7. Barokkiyhtye OMBRA 

SONORA.  
Petra Schauman, laulu.  
Mirva Laine, barokkiviulu.  
Ritva Hautsalo, viola da  
gamba ja lirone.  
Päivi Vesalainen, cembalo. 
Ohjelmassa musiikkia  
barokkiajan unohtuneilta  
naissäveltäjiltä.

• 1.8. Duo Ni, Makiko Oba  
ja Marja Nevankallio,  
konserttikanteleet

Muuta

Kesäkahvila keskiviikkoisin  
klo 12.30-14, kahvit, hartaus,  
ohjelmaa, Haaga-salissa, 2. krs.

Toivevirsiä kesäkahvilassa  
ke 26.6. klo 13. Yhteislaulu-
tilaisuus, Olli Mönttinen säestää. 

Kesäperhekerho torstaisin  
klo 10-11.30 kirkon pihalla.  
Säävarauksella.

Puutarhapalstan tapaamis 
päiviä to 6.6., ti 18.6., ti 2.7. ja  
ti 16.7 klo 10-12. Säävaraus.  
Oma vesipullo mukaan.  
Heinä-elokuun kokoontumisista  
lisätietoja diakoni sanna.laiho@
evl.fi p. 09 2340 3228.

Muskarit 6 kk–3-vuotiaille  
maanantai iltapäivisin ja tiistai  
aamuisin. Opettajina kanttori  
ja varhaisiän mus.op. Hanna  
Autio sekä lastenohjaaja  
Ulla Leivo. Muskarikauden hinta 
50 €/lapsi, sisaruksilta 25 €.  
Tied. hanna.autio@evl.fi  
tai ulla.leivo@evl.fi.

Haluatko tulla mukaan  
vapaaehtoistehtäviin?  
Palvelutehtäviä löytyy kaikilta  
työaloilta. Voit olla mukana oman 
toiveesi mukaisesti. Lisätietoja 
pastori sami.t.lahtinen@evl.fi ja 
diakoni sanna.laiho@evl.fi.

Kirkkoherranvirasto on  
avoinna ma, ti ja to klo 10-13,  
p. 09 2340 3200,  
sähköpostitse haaga.srk@evl.fi.

Diakonian  
ajanvarauspäivystys  
kesä-elokuun ajan ma klo 10-12, 
p. 09 2340 3003 ja 050 4767 710. 

Tulossa

Sunnuntai kirkolla syksyllä 
1.9., 6.10. ja 30.10. klo 9-13.  
Laita jo kalenteriisi.

Kirkon kansainvälinen työ 
ja lähetys 

Su 25.8. klo 10 Messu, Mari  
Silin. Kirkkokahveilla Suomen  
Lähetysseuran vapaaehtoinen 
Lotta Ylimaula kertoo tekemäs-
tään vapaaehtoistyöstä Namibi-
assa, Ambomaalla. 

Su 22.9. klo 10 Sadonkorjuu
messu ja kasviskeittolounas 
lähetyksen hyväksi messun  
jälkeen, Sami Lahtinen, Mari  
Silin, nimikkolähetti Katri Linna-
salo. Lounaan hinta 10€. Kirkko-
kahveilla seurakunnan nimikko-
lähetti Katri Linnasalo kertoo 
työstään nekinkielisen Raama-
tunkäännöksen parissa Papua  
Uusi-Guineassa. 

Syksyllä alkava sururyhmä  
kokoontuu keskiviikkoisin 6.11. - 
4.12. klo 17.30-19 Munkkivuoren 
kirkolla, Raumantie 3. Vetäjinä 
diakonissa Mia Salmio ja rovas-
ti Tuula Sääksi. Ilm. ja tied. 31.10. 
mennessä mia.salmio@evl.fi,  
p. 09 2340 5128. Järj. Haagan ja 
Munkkiniemen seurakunnat.

Entisten omaishoitajien ryhmä 
Tämä keskusteluryhmä on suun-
nattu niille omaishoitajille, joiden 

Noel Oporto Caizana on 
työskennellyt 8-vuotiaasta  
lähtien, kun isä jätti perheen. 
Noelin äiti laittoi ruokaa kai-
vosten ulkopuolella, jossa 
Noel auttoi mm. kantaen vet-
tä. Kaivoksen sisällä Noel on 
työskennellyt 13-vuotiaasta 
lähtien setiensä kanssa. Teh-
tävät vaihtelevat hakkuiden, 
porausten, räjäytysten ja kan-
tamisen välillä. Matkaa lou-
hokselle on kaivostunnelis-
sa tunnin kävely. Mineraali-
aineksen kantopäivinä matka 
saatetaan tehdä rahdin kans-
sa viisi kertaa edestakaisin. 
Välillä kuumuus on sietämä-
töntä. Pölyn vuoksi hengittä-
minen on vaikeaa. Kaivokses-
sa on myös kosteaa. Nykyi-
sin 16-vuotias Noel tekee kai-
vostöitä viikonloppuisin ja käy 
arkisin yläasteen kuudetta eli 
viimeistä luokkaa, josta val-
mistutaan ylioppilaaksi.

Lähetysseuran tukeman 
kumppanin, kaivosjärjes-
tö Ceprominin ammatillisista 
kursseista Noel on osallistunut 
parturi-kurssille. Noelin suun-
nitelmissa on kouluttautua si-
viili-insinööriksi tai öljyin-
sinööriksi. Perheeseen kuu-
luu viisi isoveljeä ja äiti. Noel 
haaveilee vakituisesta työstä 
ja omasta kodista. Hän halu-
aa auttaa äitiään. Noel haluaa 
kiittää erityisesti Ceprominin 
tekemää työtä ja saamaansa 
tukea, joka on auttanut häntä 
todella paljon. Ennen hän oli 
ujo, mutta kokonaisvaltaisen 
koulutuksen kurssien avulla 
hänen ilmaisutaitonsa on pa-
rantunut paljon.

Töissä käyvät lapset ja 
nuoret kokevat työnteon 
oikeudekseen
Parantamassa lasten ja nuor-
ten elämää -hankkeessa edis-
tetään työssäkäyvien lasten ja 
nuorten elinoloja ja toimeen-
tulomahdollisuuksia Llallagu-
an ja Uncían kaivoskaupun-
geissa Potosin departamentin 
pohjoisosassa, mikä on yksi 
Bolivian köyhimmistä alueis-
ta. Boliviassa lasten ja nuor-
ten työnteko on osa arkea ja 
kulttuuria. Perinteisesti lap-
set ovat pienestä pitäen osal-

listuneet kykyjensä mukaan 
maaseudulla perheensä ja yh-
teisönsä askareisiin ja sitten 
oppineet käytännön taitoja 
ja toimintamalleja. Bolivias-
sa on edelleen arvioiden mu-
kaan vajaat miljoona lapsityö-
läistä, mikä on noin 9 % maan 
koko väestöstä. Bolivian lain-
säädännössä lapsille myönne-
tään oikeus tehdä töitä tietyin 
reunaehdoin, jopa 10-14-vuo-
tiaasta lähtien. Esimerkiksi 
raskaan fyysisen, tai muuten 
terveydelle haitallisen työn te-
keminen on kielletty. Myös-
kään minkäänlainen riisto tai 
hyväksikäyttö ei ole sallittua. 
Nuorimmat lapset eivät saa 
toimia perheen ulkopuolises-
sa työsuhteessa, vaan lähinnä 
yksittäisinä toimijoina, kuten 
kaupustelijoina. Käytännössä 
väärinkäytöksiäkin esiintyy. 

Tällä hetkellä kyseinen laki 
on kuitenkin jäädytetty kan-
sainvälisen painostuksen joh-
dosta, mutta mitään raken-
teellisia muutoksia tai käy-
tännön vaihtoehtoja ei valtion 
puolesta ole järjestetty tilalle. 
Laki kuitenkin takasi työssä-
käyville lapsille tietyt oikeudet 
ja tunnusti heidän olemassa-
olonsa, sen sijaan, että he jo-
ka tapauksessa tekisivät töi-

tä ilman laillisia oikeuksia ja 
sitä kautta oikeusturvaa. Las-
ten ja nuorten työpanos on 
köyhien perheiden taloudes-
sa usein valitettavasti tarvitta-
va lisätienesti. Useimmat nuo-
ret tekevät töitä koulunkäyn-
nin tai opiskelun ohella. Ylä-
aste on mahdollista käydä aa-
mu- tai iltavuorossa työnte-
koon yhdistettynä. Työssäkäy-
vät lapset ja nuoret ovat jär-
jestäytyneet vahvasti paikalli-
sella, kunnallisella, alueellisel-
la, kansallisella sekä kansain-
välisellä tasolla Latinalaises-
sa Amerikassa. He puolusta-
vat oikeuttaan työntekoon va-
paalla valinnalla ja perusoike-
utena.

Tulevaisuudennäkymiä 
edistämässä
Hankkeen avulla kannuste-
taan ja tuetaan työssäkäyvi-
en lasten ja nuorten koulun-
käyntiä, edistetään heidän 
toimeentulomahdollisuuksia 
ammatillisella koulutuksella, 
sekä parannetaan heidän elin-
olojaan kouluttamalla myös 
heidän vanhempiaan. Monet 
näistä lapsista ja nuorista tule-
vat vaikeista kasvuolosuhteis-
ta. Kaivoskaupungeissa esiin-
tyy lieveilmiöinä paljon alko-

holismia raskaan työn vasta-
painoksi ja myös perheväkival-
taa. Perheen sisäisiä suhteita 
pyritään vahvistamaan arvo-
kasvatuksella. Lasten työnteko 
on rakenteellinen ongelma, jo-
hon pyritään puuttumaan yh-
teistyössä paikallishallinnon 
kanssa.

Eväitä elämään
Viime vuonna koulutuksiin 
osallistui yhteensä työssäkäy-
vää 255 lasta ja nuorta. Osal-
listujien määrä on kasvussa ja 
kiinnostusta riittää. Elämän-
taito- ja johtajuuskoulutusten 
lisäksi järjestettiin ammatilli-
set, gastronomia-, leipomo- ja 
koruntekokoulutukset. Lisäksi 
järjestettiin kaksiosainen pien-
yrittäjyyskurssi. Muitakin am-
mattisuuntauksia on tarjolla, 
mutta tänä vuonna suunnitel-
missa on laajentaa sopimuk-
sia oppilaitosten kanssa siten, 
että nuorten valintamahdolli-
suudet kattavat kaikki tarjol-

Boliviassa lasten ja nuorten 
työnteko on tavanomaista

Cepromin-kumppanin koulutuksiin osallistuvat työssäkäyvät lapset ja nuoret olivat 
saapuneet innokkaina paikalle tapaamaan Lähetysseuran delegaatiota.

Kirkon kansainvälinen työ Haagassa
Lähetystyön tapahtumissa keräämme rahaa  
Suomen Lähetysseuran (SLS) ja Suomen  
Pipliaseuran (SPS) työhön:
• Boliviassa kaivosalueiden heikossa sosiaalisessa  

asemassa olevien lapsityöläisten tukemiseksi ja  
elämänlaadun kohentamiseksi (SLS)

• Papua Uusi-Guineassa Raamatunkäännöstyöhön ja 
kristilliseen kirjallisuustyöhön (SLS/Katri Linnasalo)

• Raamattutyöhön Intiassa (SPS)

Papua-Uuden-Guinean vi-
rallinen pääkieli on eng-
lanti. Maassa puhutaan 
myös yli 800 eri paikallis-
ta kieltä, murteita nyt las-
kemattakaan, mutta moni 
niistä on vaarassa vähitel-
len kuolla.

Hajallaan vaikeakul-
kuisessa maassa kielet 
säilyivät elinvoimaisina. 
Maan väkiluvun, tiever-
koston ja eri kieliryhmien 
välisten yhteyksien kasva-
essa monikielisyys lisään-
tyi. Kirkkojen ja koululai-
toksen myötä myös niiden 
käyttämät kielet levisivät 
ympäri maata. Nyt kirk-
ko-”latinat” ovat menettä-
mässä asemaansa, mutta 

monen eri kielen pohjal-
ta kehittynyt kauppakieli 
melanesian pidgin jatkaa 
maan valloitustaan. Yk-
sinkertaisen kielioppinsa 
ja suhteellisen pienen sa-
nastonsa ansiosta sitä on 
helppo oppia, mutta vas-
toin monien vanhempien 
uskomusta se ei auta kou-
lulaisia oppimaan hyvin 
opetuskielenä käytettyä 
englantia, mikä vaikeuttaa 
koulunkäyntiä.

Hiljattain kolme pai-
kallista työtoveriani kar-
toitti, mitä kieliä he käyt-
tävät eri tilanteissa (ko-
tona, koulussa, kirkossa, 
kaupassa, jne.) ja huoles-
tuivat havaitessaan, miten 

Nimikkolähetti  
Katri Linnasalo  
työskentelee 
nekinkielisen 
raamatunkään-
nöksen parissa  
Papua Uusi-
Guineassa työ-
tovereineen. 
Katrista oikealle  
Bano Ngeng-
nengau, Noribe 
Yunamu ja  
pastori Kaik 
Yunamu.

Kuoleeko kieli?
kauppakieli valtaa alaa; 
“se on kuin köynnöskasvi, 
joka kietoutuu puun (=äi-
dinkieli) ympärille ja vähi-
tellen tukahduttaa sen ko-
konaan”.

Peliä ei ole kuitenkaan 
vielä menetetty. Nyt on ai-
ka vahvistaa paikallisen 
kielen asemaa ja vakuut-
taa vanhemmille, että sitä 
hyvin osaava lapsi pärjää 
koulussa paremmin kuin 
vain pidginiä puhuva. Us-
komme, että myös työn al-
la oleva äidinkielinen raa-
matunkäännöksemme li-
sää kielen saamaa arvos-
tusta ja elinvoimaisuutta.

Katri Linnasalo

läheinen on siirtynyt kodin ulko-
puoliseen hoivaan. Muutos voi 
nostaa mieleen monenlaisia tun-
teita ja kysymyksiä. Luottamuk-
sellinen ryhmä kokoontuu maa-
nantaisin 30.9.-28.10. klo 9.30-11 
Läntisessä omaishoidon toiminta-
keskuksessa, Hopeatie 14. Ohja-
tussa ryhmässä voit keskustella 
mielessäsi olevista asioista mui-
den samassa tilanteessa olevien 
kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautu-
miset: Helsingin kaupungin Länti-
nen omaishoidon toimintakeskus, 
p. 09 310 24213 tai Haagan seu-
rakunnan diakoni Sanna Laiho,  
p. 09 2340 3228.

Kello5tee muuttaa nimensä.  
Se aloittaa 5.9. klo 16.30 nimellä  
Hyvän mielen keidas. Tarjolla  
on entiseen tapaan hartaus,  
seuraa, ruokaa ja kahvia. Leivän 
jakoa. Diakoniatyöntekijä tavatta-
vissa. Lämpimästi tervetuloa!

Spiritualiteetti  
ja hiljaisuus

Laudes eli aamurukous kirkon 
vanhan hetkirukousperinteen mu-
kaan maanantaisin 2.9. – 9.12. 
klo 7.30 kirkkosalissa. Kesto n. 
25 min. Mukana pappi Mari Silin. 
Tule aloittamaan viikkosi laulaen, 
rukoillen, mietiskellen. 

Kontemplatiivista rukousta ja 
kristillistä meditaatiota parillis-
ten viikkojen keskiviikkoisin 4.9. 
alkaen klo 19 – 20 kirkkosalissa. 
Mukana pappi Mari Silin. Tule ko-
keilemaan kristillisen meditaation 
ja kirkon rikkaan rukousperinteen 
erilaisia tapoja ja muotoja. Alussa 
johdatus rukoukseen ja meditaa-
tioon, yhteisen hiljaisuuden (n. 30 
– 40 min.) jälkeen päätössiuna-
us ja mahdollisuus jakaa lyhyes-
ti ajatuksia ja tunnelmia. Syksyn 
kokoontumiset 4.9., 18.9., 2.10., 
16.10., 30.10., 13.11., 27.11.

Noel Oporto Caizana arvostaa  
hankkeen kautta saamaansa 
koulutusta. Hän on työskennellyt 
8-vuotiaasta alkaen.

Työssäkäyviä lapsia ja nuoria osallistumassa pienyrittäjyys-
koulutukseen, jossa yrityksen perustamisen vaiheita opeteltiin 
toiminnallisen harjoitteen avulla.

la olevat opintolinjat. Siten 
ammatinvalinnat ovat kes-
tävämmällä pohjalla, kun 
kukin pääsee opiskelemaan 
mieluistaan alaa. 

Ammatillisten opintojen 
lisäksi järjestetyillä koko-
naisvaltaisen elämäntaito-
koulutuksen kursseilla kä-
sitellään mm. seuraavia tee-
moja: käytöstavat ja sosiaa-
linen kanssaelo; järjestäyty-
minen ja konfliktien ratkai-
su; eettinen, moraalinen ja 
henkinen kasvatus (emotio-
naalinen terveys); rakkau-
den ja perheen kasvatus se-
kä kommunikaatio; työssä-
käyvien lasten ja nuorten 
perusoikeuksien harjoitta-

minen; sosiaalinen muu-
tos, väkivaltaisten tilantei-
den ehkäisy ja huomioimi-
nen, oikeuksien rikkomi-
nen; lastensuojelupalvelui-
hin pääsy, kriittinen ja ref-
leksiivinen osallistuminen 
(toimijuus), rauhan kult-
tuuri (kunnioitus, suvaitse-
vaisuus); ympäristökasva-
tus, kulttuuriset identitee-
tit; tytöstä naiseksi, pojasta 
mieheksi, kuka minä olen?, 
oppia hyväksymään itsensä; 
elämän projekti ja muutok-
sellinen visio, ihmiskaup-
pa, yhteisvastuu (internet); 
työnteon arvostus sekä ah-
keruuden läsnäolo kaikessa 
inhimillisessä toiminnassa.

Työssäkäyvät lapset ja 
nuoret vaikuttavat oleva 
ikäisiään kypsempiä mo-
nessa mielessä. Huomaa-
mattaan he ovat suunnitel-
mallisempia ja harkitsevat, 
miten aikansa ja rahansa 
käyttävät. Hankkeen avul-
la tuetaan heidän mahdol-
lisuuksiaan ja tulevaisuu-
den näkymiä. Koulutuksis-
sa muistetaan myös leik-
kiä, mitä kaikki lapset tar-
vitsevat.

Jaakko Lavonius
Organisaation kehittämi-
sen asiantuntija, Suomen 
Lähetysseura


