
Syksyllä 2022 
Haagan 

seurakunnassa



Syksy on monesti jonkun uuden alku.
Toiset aloittavat koulun ja toiset
opinnot. Toisilla on edessä muutto
lähelle tai kauas - ehkä ensimmäistä
kertaa yksin tai vihdoin yhdessä
jonkun toisen kanssa. 

Juuri alkanut syksy on myös meillä
Haagan seurakunnassa uuden alku.
Arki tuo kirkonmäelle muskariin
kokoontuvat perheet, elämää
ensimmäisen vauvan kanssa
ihmettelevät vanhemmat,
riparimuistojaan jakavat nuoret,
yhteistä sointiaan etsivät kuorolaiset
ja jumalanpalveluksiin kokoontuvan
seurakunnan. 

  

Toivon, että Haagan seurakunnasta voisi löytyä jotakin uutta myös sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut etsimään omaa itseäsi ja paikkaasi juuri
sellaisena kuin olet. Piipahda kahville, lasten kanssa leikkimään kirkon
pihalle tai ilmoittaudu vapaaehtoiseksi seurakunnan toimintaan. Me
olemme täällä sinua varten - ota siis rohkeasti yhteyttä! 

Syysterveisin,

vs. kirkkoherra Mari Mattsson
Twitter @marimattsson 

  

Uuden edessä



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

Iltamessu ke klo 18.  Iltatee 

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.

Medismessu ke 2.11. ja 14.12. klo 18-20
Lupa hengähtää arjen kiireiden keskellä. Messussa
voi pötkötellä patjalla ja nauttia ehtoollista
mutkattomasti yhdessä toisten kanssa. Kun turha
riisutaan, jäljelle jää vain olennainen. Messu kestää
noin tunnin. Ilttatee. Mukana pappi Miika Kolari. 

Perhemessut Mikkelinpäivänä 2.10. ja
Isänpäivänä 13.11. klo 10. 
Perhemessuissa saat hiljentyä, liikkua, leikkiä ja
laulaa. Mukaan voi ottaa myös vaikka kummin tai
parhaan kaverin.



MUSIIKKITILAISUUKSIA

Konsertti: basso Matti Turunen, laulu 
ja Juhani Forsberg, piano
su 9.10. klo 15. Ohjelmassa mm. liedejä Franz
Schubertin sarjasta Winterreise sekä hänen
muita laulujaan. Tilaisuus on myös puolitoista
vuotta sitten edesmenneen Erkki Helmisen
muistokonsertti. Hän johti pitkään Suomen
Lähetysseuran Afrikan työtä. Vapaa pääsy.
Ohjelmalehtisen tuotto 10 € Suomen
Lähetysseuran Afrikan työn hyväksi. 

Konsertti - Barokin ja romantiikan ytimessä 
to 3.11. klo 19 Huopalahden kirkossa. Pianisti
Risto Lauriala.  Bach, Chopin. 

Joulukonsertti 
la 10.12. klo 18. Haagan Laulu

 



seurakunnan talousasioista 
avustuksista 
työntekijävalinnoista ja viroista 
seurakunnan toiminnan painotuksista 
seurakunnan tilojen käytöstä 

Haluatko vaikuttaa kotiseurakunnassasi? 
Seurakuntavaalit käydään kuluvana syksynä

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Asetu rohkeasti 
ehdolle seurakuntavaaleissa. Tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt. Ehdokkaiksi 
tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu 
on päättynyt 15.9.

Seurakuntavaalit marraskuussa 2022 
Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022. Ennakkoäänestys järjestetään 8.–
12.11.2022. Äänioikeus on yli 16-vuotiailla kirkkoon kuuluvilla. 
Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt nelivuotiskaudeksi. Haagan 
seurakuntaneuvostoon valitaan 14 jäsentä ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 3 
jäsentä Haagan seurakunnasta. 

Mm. näistä asioista luottamushenkilöt päättävät: 

Määräaikaan mennessä 15.9. Haagan seurakuntaan ilmoittautui kaksi 
valitsijayhdistystä, jotka ovat:

Yhteinen seurakuntamme -ehdokaslista:
Yhteyshenkilö: Jorma Arkkila, jorma.arkkila@sley.fi, p. 040 551 9433

Tulkaa kaikki Haaga -ehdokaslista:
Yhteyshenkilö: Essi Aarnio-Linnanvuori, essiaarnio@yahoo.com,
p. 050 511 4397.

Lue lisää vaaleista nettisivuiltamme.

mailto:jorma.arkkila@sley.fi


Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle
soittamalla ma ja to klo 10-12,
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

Diakonian retki Backbyn kartanoon
Espooseen 12.10.
Lähtö Huopalahden kirkolta klo 10, paluu
n. klo 16. Ulkoilua, lounas ja yhteistä
ohjelmaa. Hinta 15 €.
Ilm. ja mahd. erityisruokavaliot 28.9. menn.
Sanna, p. 050 367 1225 tai
Heli, p. 050 380 2352

Hengellinen matkakumppanuus -ryhmä
To 22.9. klo 17-18.30 
Huopalahden kirkolla. 
Seuraavat tapaamiset ovat 6.10., 3.11.,
17.11. ja 1.12. Ryhmää ohjaavat Sofia
Honkanen ja Ulla Leivo.
Lisätietoja ja ilm. Sofia Honkanen
050 380 2356 sofia.honkanen@evl.fi
Ulla Leivo 050 355 4900 ulla.leivo@evl.fi

Muistisairaan kohtaaminen –
vapaaehtoisten lisäkoulutus
la 15.10. klo 10–13 Riistavuoren
palvelukeskuksessa os. Isonnevantie 28.
Luento, vastaava ohjaaja Jukka Raitio.
Vertaisryhmissä teemallista keskustelua.
Aivotoimintaa virkistävää tekemistä.
Pihalla kodassa makkaran paistoa.
Vapaaehtoisille tarjotaan grillimakkarat ja
pullakahvit. Ilm. pe 7.10. menn.
jukka.raitio@hel.fi tai 09 3104 6955. 

mailto:jukka.raitio@hel.fi


Taivaskanava, mielen hyvinvointi ryhmä 
ti klo 13-14.30. Kokoontumiset 13.9.,
11.10., 15.11. ja 13.12. kirkolla. 
Sofia Honkanen. 

Hyvän mielen keidas
to klo 15 seurakuntasalissa. Lämmin ateria
2 €, hartaus ja hävikkiruuan jakoa. 
Tied. diakoni p. 050 367 1224. 

Käsityökerho 
ma klo 13-15, 5.9.-12.12. Huopalahden
kirkon Kivijalassa. Tied. p. 050 367 1224. 

Erityislasten ja nuorten vanhempien
vertaistukiryhmä 
ma klo 17-18.30. Kokoontumiset 29.8.,
26.9., 31.10. ja 28.11. Mikäli tarvitset
lastenhoitoa, ilmoita viikkoa aiemmin.
Ohjaajina Heli Salo ja Sofia Honkanen.
Tied. Sofia Honkanen. 

Hiljaisuuden retriitti 7.-9.10.
Riuttarannassa Vihdissä 
Täysihoito ja majoitus 1hh huoneissa, joissa
oma wc. Hinta 190 €. Työttömillä ja
vähävaraisilla mahdollisuus avustukseen. 
Tied. Sofia Honkanen. 

Solmuja parisuhteessa –ryhmä 
Kokoontumiset lokakuussa viidesti. Hinta
400 €/pari. Ohjaajina Sofia Honkanen ja
Heli Salo. Tied. ja ilm. 12.9. menn. Heli
Salo. 

Ukrainakeräys 5.-14.9. Huopalahden
kirkolla 
Koko viikon ajan ma 5.9. alkaen kirkolla
on keräys Ukrainasta Suomeen
paenneille Vallilan Help Centerin kautta.
Keräämme seuraavia tarvikkeita: 
Elintarvikkeet: makarooni tai riisi, puuro
tai näkkileipä tai digestiivikeksi,
hernekeitto/ muu papusäilyke/ linssi,
tonnikala/ ruokasäilyke, ananaspurkki,
tomaattimurska, suklaalevy/ pähkinöitä
tai rusinoita, musta tee.
Hygieniatarvikkeet: shampoo,
suihkusaippua, hammasharja
hammastahna, terveyssiteet,
parranajovälineet
Lapsille: päiväkoti-/koulureppuja, kyniä
ja kumeja, kuivia välipaloja, kuten
pähkinöitä/rusinoita. Tuothan
keräykseen vain listassa mainittuja
asioita. Esimerkiksi vaatteita, leluja ja
vaippoja on riittävästi, joten tällä kertaa
emme kerää niitä. 

Hiljaisuuden retriitti 7.-9.10.
Riuttarannassa Vihdissä 

Täysihoito ja majoitus 1hh huoneissa,
joissa oma wc. Hinta 190 €. Työttömillä
ja vähävaraisilla mahdollisuus
avustukseen. Tied. Sofia Honkanen.  



TEEMATORSTAIN OHJELMA    syksy 2022
 

Teematorstai alkaa kirkossa pidettävällä rukoushetkellä klo 12.
Seurakunnan vapaaehtoisten valmistama lounas (6 €)

 tarjolla seurakuntasalissa klo 12.15.
Lounas päättyy kirkossa klo 13 alkavaan ohjelmaosuuteen:

 
1.9. Diakonian historia, Elli Oila

 
8.9. Diakonia 150 v. – Haagan seurakunnan diakoniatyön esittely

diakoniatiimin lähijohtaja Sofia Honkanen
 

15.9. Seniori-info esittäytyy
 

22.9. Haagan seurakunnan uusi kanttori, Anna Marte, esittäytyy
 

29.9. Minun tarinani, erikoissairaanhoitaja ja kätilö Ulla Hyttinen
 

6.10.  Ukrainan vanhat ihmiset, Vappu Taipale 
 

3.10.  Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi, Jouko Tikkanen 
 

20.10. Muistijumppa, diakoni Sanna Laiho
 

27.10. Minun tarinani, lapsuus sodan varjossa
 

3.11. Seurakuntavaalit 2022 - Mitä, miksi ja missä? 
Vs. kirkkoherra Mari Mattsson, vaalilautakunnan puheenjohtaja Marjut

Mulari  ja paikalliset vaaliryhmittymät
 

10.11. Martinpäivän tapahtuma: Kirkko 2030 - mihin menet, kirkko? 
Millainen on kirkon tulevaisuus? Keskustelua vetää toimittaja Salla Ranta

 
17.11. Erilainen elämä – kehitysvammaisena Suomessa, Kaarina Johansson

 
24.11. Minun tarinani, rovasti Olli Valtonen

 
1.12. Joulu ennen ja nyt, keskustellaan joulumuistoista

 tiedottaja Päivi Lipastin johdolla
 

8.12. Kahvikonsertti: Jean Sibelius



JUHLAMESSU - DIAKONIATYÖ 150 VUOTTA
Mari Mattsson, Sami Lahtinen, Marjut Mulari, Anna Marte; Heli Salo, Sofia Honkanen,
Sofia Ali, Anna-Maija Korhonen, Johanna Mantere; laulaja Make Perttilä

Vapaaehtoisten ja uusien työntekijöiden työhön siunaaminen. Voit tulla mukaan myös
striimauksen kautta  Haagan facebook -sivulla, ei kirjautumista.
Pyhän aihe: Lähimmäinen. Keräyskohde: Oman seurakunnan diakonia

Diakoniatyö 150 vuotta -juhlapäivän ohjelma:

Klo 10 juhlamessu kirkkosalissa. Messun aikana lapsille on piirustuspaikka, jossa voi
piirtää ukrainalaisille lapsille. Piirustukset siunataan esirukouksen yhteydessä.

Klo 11- Keittolounas ja kirkkokahvit ja juhlaleivokset kirkon pihalla. Popparikone laulaa ja
kellotapuliin pääsee vierailemaan.

Klo 12 “Diakonia eilen ja tänään” kirkkosalissa, mukana diakonissa Heli ja
videotervehdyksenä diakoniopiskelija Ikali.

1.9.2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen
diakonissa, Matilda Hoffman. Diakoniatyön juhlaa vietetään ympäri Suomen, meillä
Haagassa Sunnuntai kirkolla-päivän merkeissä 11.9. Tule mukaan juhlistamaan diakonista
kirkkoa ja lähimmäisenrakkauden ammattilaisia!

 

Sunnuntai kirkolla 11.9. klo 10-14



Hengellinen matkakumppanuus -ryhmä

To 22.9. klo 17-18.30
Huopalahden kirkolla. 

 
Seuraavat tapaamiset ovat
6.10., 3.11., 17.11. ja 1.12.

Ryhmää ohjaavat Sofia
Honkanen ja Ulla Leivo.

 
Lisätietoja ja ilm.

Sofia Honkanen
050 380 2356

sofia.honkanen@evl.fi
 

 Ulla Leivo
050 355 4900

ulla.leivo@evl.fi

Paneelikeskustelussa mukana mm. tutkija
Kimmo Ketola  ja kirkkoherra Mari Mattsson.

Toimittaja Salla Ranta  haastattelee heitä kirkon
tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja
haasteista. 

Tervetuloa kuuntelemaan keskustelua
paikanpäälle kirkolle tai seuraa tilaisuutta
striimin kautta seurakunnan facebook-sivuilla. 

 
ulla.leivo@evl.fi

"Kirkko 2030 - mihin menet, kirkko?" 

Martinpäivän keskustelutilaisuus 
to 10.11. klo 13-14 Huopalahden kirkossa. 



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.

15.9. Taiteen suhde maailmaan, Erkki Haapaniemi
27.10. Mitä ajatella Jumala-todistuksista? Sami Lahtinen
17.11. Kristillinen mystiikka, Erkki Laurila

Illan kulku:

 
Tied. ja ilm. Sami Lahtinen 
viimeistään kyseisen viikon maanantaina. 
puh. 09 2340 3229, 050 430 4461
sami.t.lahtinen@evl.fi

 

keskusteluklubi: filosofiaa ja uskontoa 

Elämän ihmettelijät

Huopalahden kirkon yläsalissa, Vespertie 12. 

Syksyn 22 teemat:



Hiljaisuuden jooga® on sairaalapappi ja joogaopettaja 
Heli Harjunpään kehittämä kristillinen 
harjoituskokonaisuus, jossa yhdistyvät lempeä 
kehollinen harjoitus, mielen rauhoittuminen ja 
hengellisyys.

Pääset kokeilemaan Hiljaisuuden joogaa® kolmena 
peräkkäisenä sunnuntaina
 18.9., 25.9. ja 2.10. klo 18.30 – 20 Huopalahden 
kirkossa. Pappi ja hiljaisuuden joogan® 
ohjaajaopiskelija Mari Silin ohjaa harjoitukset. Mukaan 
tarvitset alustan ja mukavat, joustavat vaatteet. Voit 
ottaa mukaan myös viltin loppurentoutusta varten ja 
pyyhkeen tai pienen tyynyn tms. istuintueksi lattialla 
tehtäviä harjoituksia varten.

Tulossa myös hiljaisuuden joogan jatkoryhmä 
tutustumiskertojen perään heti 9.10., 16.10., 23.10., 
30.10. ja 6.11. klo 18.30-20 Huopalahden kirkolla. 
Ohjaajina pastori ja hiljaisuuden joogan ohjaaja Toto 
Hannele Päiviö, hannele.paivio@gmail.com sekä 
pastori ja hiljaisuuden joogan ohjaajaopiskelija Mari 
Silin, mari.silin@evl.fi.

TUTUSTU
HILJAISUUDEN JOOGAAN®



Pelikerho la 10.9. alkaen joka toinen viikko klo 12
Kivijalassa. 

Lähetyspiiri ma 5.9. alkaen joka toinen viikko klo 14
Haaga-salissa, Eljas Suikkanen 

Lähetyspiiri ti klo 13, alk. 13.9. Haaga-salissa.
Jatkamme Galatalaiskirjeen tutkistelua, Juhani
Försberg. 

Kuorot 

Lähde-kuoro ma klo 18, johtaa Hannakaisa Nyrönen 
Psalmilaulajat to klo 18, johtaa Anna Marte.

VIIKKOTOIMINTAA



Kokoontumiset syyskaudella 7.9.- 30.11. Huopalahden kirkon
Haaga-salissa, Vespertie 12. (ei 19.10.)
Teatterikerhoon toivotaan yli 7-vuotiaita koululaisia ja aikuisia,
mielellään myös eläkeikäisiä ja yläkoululaisia
Mitään ennakkotaitoja ei tarvita, vain avointa mieltä
Teatterileikkien avulla tutustutaan toisiimme ja teatterin
mahdollisuuksiin, harjoitellaan näytelmä ja käydään teatterissa
Kerho perustetaan, jos osallistujia on vähintään 10, joista aikuisia
vähintään 2.
Aloitamme 7.9. klo 18, kerhopäivä on keskiviikko
Kysymykset ja ilmoittautumiset: Sini Alén, puh 050 3626345,
sini.inkeri.alen@gmail.com

Teatterikerho

mailto:sini.inkeri.alen@gmail.com


LAPSET, NUORET JA PERHEET

Esikoisvauvakerho

11.9. Syyskauden avajaiset
9.10. Lähetystyö
27.11. Adventti

Sunnuntai kirkolla -tapahtumat syyskaudella 2022

Muskarit

Perhekerhot

Maanantaisin klo 13-14.30 Huopalahden kirkolla. 1. ryhmä 22.8.-10.10. , 
2. ryhmä 2 24.10-12.12. Esikoisvauvakerho on tarkoitettu äideille ja alle 8 kk
ikäisille vauvoille. Ilmoittaudu  ryhmään Haagan srk:n nettisivujen kautta.
Ryhmään mahtuu 12 äitiä. Yhteyshenkilö on Ulla Leivo.

Syksyn muskareihin on ilmoittauduttu toukokuussa - voit kuitenkin tiedustella
vapaita paikkoja Ulla Leivolta. Lukukausimaksu 60 e, sisarusalennus 50%. Ryhmät
kokoontuvat maanantai-iltaisin ja tiistaina aamupäivisin. 

maanantaisin klo 17.30-19 Tönöllä
torstaisin klo 9.30-11 Huopalahden kirkolla
perjantaisin klo 9.30-11 Mariankodilla (Schildtinpolku 6)

Ei syyslomaviikolla 42. Lisätiedot Minna Rosenborg

Pienten kirkko 24.9. 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!



Jouluinen nukketeatteri to ja pe 8. - 9.12. klo 9.30 ja 10.15

Jouluevankeliumin esittäminen nukketeatterina on jo yli 40-vuotias perinne
Huopalahden kirkossa.

JUNNUT (1. - 6. -LUOKKALAISET)

Junnutönö on avointa toimintaa alakoululaisille tiistaisin ja perjantaisin klo 13-16
Tönöllä. Auki koulujen lukukausien mukaan. Junnutönöllä on aina aikuinen
paikalla ja siellä voi tehdä läksyjä, pelata lautapelejä tai pleikkaria, askarrella,
jutella jne.  Ei tarvitse ilmoittautua, tule mukaan vaan!

Junnutönö 2. - 6. -luokkalaisille

Syysloman leiripäivät

Junnuleiri

Junnujen juhlaillalliset

Syysloman leiripäivät 1.-4.-luokkalaisille Tönöllä ma-to päivittäin klo 9-16. Sis.
lounas, välipala sekä ohjelmaa ja yhdessäoloa. Hinta on 15 €/pv. Ilmoittautuminen
nettisivujen kautta 13.9. alkaen. Mukaan mahtuu 20 lasta/pv. Voit ilmoittautua
yhteen päivään tai vaikka kaikkiin neljään. Tiedustelut Pauli Virtanen.

pe-su 28.-30.10. Anjalan nuorisosäätiöllä. Viikonloppuleiri 1.-6.-luokkalaisille,
joilla on riittävät taidot olla kaksi yötä poissa kotoa. 
Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivujen kautta 13.9. alkaen.

ke 16.11. Huopalahden kirkon Haaga-salissa. Tule viettämään lapsen oikeuksien päivää
illalliselle, jossa ruoka tarjoillaan pöytiin! Illalliskortti maksaa 2€. Voit myös halutessasi
pukeutua juhlavasti. Ilmoittautuminen nettisivulla 13.9. alkaen. Mukaan mahtuu 30
lasta. Tiedustelut Pauli Virtanen.



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







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: 
Marianne Junkkarinen ja 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

