
Ensimmäisen piispantar-
kastuksen vuonna 1966 pe-
rustetussa seurakunnassam-
me toimitti silloinen Helsin-
gin piispa Aarre Lauha
vuonna 1971, seuraavan
piispa Aimo T. Nikolainen
vuonna 1979. Kolmas tar-
kastus toteutettiin vuonna
1989, kun piispa Samuel
Lehtonen vieraili seurakun-
nassamme. Nykyinen piis-
pamme Eero Huovinen toi-
mitti edellisen tarkastuksen-
sa seurakunnassamme mar-
raskuussa 1997, jolloin oli
myös kirkkoherran vir-
kaanasettaminen. 

Vierailu – 
ei tarkkailu

Piispantarkastus toimite-
taan seurakunnissa 5 – 10
vuoden välein. Tarkastus on
piispan vierailu seurakun-
nassa, jolloin voidaan yh-
dessä pohtia seurakunnan
asioita ja tutustua sekä ihmi-
siin että alueeseen. Neuvot-
telut sekä luottamushenki-
löiden että työntekijöiden
kanssa ovat tärkeä osa piis-
pantarkastusta. Tällä kertaa
piispa käy kylässä Lassilan
leikkipuistossa ja Eeva Ma-
ria -kodissa.

Osana piispantarkastuk-
seen kuuluu myös noin
puolta vuotta ennen varsi-

naista tarkastusta pidettävä
neuvottelu tuomiokapitulin
työntekijöiden kanssa. Ases-
sorinneuvottelu ja talouden
ja hallinnon tarkastus taas
toimitettiin tammikuussa
asessori Jaakko Simojoen
johdolla. Silloin käytiin läpi
seurakunnan kaikki toimiti-
lat, arkisto sekä muu hallinto
ja talous. 

Kaikki 
tervetulleita 
perjantai-iltana

Piispan vierailun aikana
järjestetään tällä kertaa kak-
si kaikille avointa tilaisuutta.
Perjantai-iltana 4.2. kello
18.30 – 19.30 on mahdolli-
suus pistäytyä kirkon pihalla
olevassa kodassa paistamas-
sa makkaraa, juomassa me-
hua ja nauttia tulen luomasta
tunnelmasta. Myös kirkon
aulassa on tarjolla jotain
pientä suolaista.

Piispan kinkerit alkavat
kirkossa kello 19.30. Piispan
johdolla paneudutaan käsit-
telemään "Elämän paineita".
Aiheesta alustavat seurakun-
taneuvoston nestori, insi-
nööri Seppo Lindell sekä
diakonissat Liss Eriksson-
Tapio ja Maarit Nuorkivi. Il-
ta päättyy asessori Jaakko
Simojoen pitämään iltahar-
tauteen kirkossa kello 21.

Sunnuntain 
piispanmessu 
ja kirkkokahvit

Laskiaissunnuntaina 6.2.
vietetään kirkossa piispan-
messua kello 10. Piispa Eero
Huovinen toimittaa ehtool-
lisjumalanpalveluksen avus-
tajineen. Seurakunnan kuo-
rot avustavat. 

Messun jälkeen lääninro-
vasti, asessori ja piispa anta-
vat kirkossa lausuntonsa.
Juhla päättyy Pohjois-Haa-
gan Marttojen keittämiin
kirkkokahveihin ja lyhyeen
ohjelmatuokioon seurakun-
tasalissa. 

Jumalan 
kansa koolla

Syvimmältään piispantar-
kastus on seurakunnan – Ju-
malan kansan – yhteentule-
mista. Se on Jumalan eteen
asettumista ja Jumalan sa-
nan sekä itsensä tutkimista,
kuten aina seurakunnan ko-
koontuessa.  

Jumala puhuttelee meitä
mitä moninaisimmilla ta-
voilla. Piispantarkastuskin
on pohjimmiltaan hengelli-
nen tapahtuma. Saamme
pyytää sille yhdessä hyvän
Jumalan siunausta.

Eija Köntti

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 1/2005
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Mihin me ihmiset voimme paeta, kun tuhon voimat uhkaa-
vat meitä? Onko meillä hädän keskellä mitään turvapaikkaa?

Mekin, jotka emme olleet Aasian hyökyaallon alla, olemme
nähneet kuvia pakoon juoksevista ihmisistä. Äkkiarvaamat-
ta meren aalto muuttuu murskaavaksi vedenpaisumukseksi,
jota on kaikin voimin paettava.

Voimme vain aavistaa, millaisia ovat olleet veden seinän
eteen joutuneiden ajatukset. Mihin pakenisin? Yksi onnistui
viime hetkellä pääsemään turvaan, toinen ei jaksanut paeta
tarpeeksi. Tuntuu kuin psalminkirjoittaja olisi ollut mukana
aallon alla: "Pelasta minut, Jumala! Vesi on noussut kaulaa-
ni saakka. Olen vajonnut pohjattomaan liejuun, jalkani ei ta-
voita lujaa maata. Olen joutunut vetten syvyyksiin. Pyörre
tempaa minut mukaansa!" (Ps. 69: 2-3)

Kun viikko sitten tulin Thaimaasta kotiin, pakenin pyhäaa-
muna kirkkoon. Mietteet sekavina istuin paikallani, kun Jo-
hann Sebastian Bachin alkusoitto pysäytti minut: "Wo soll
ich fliehen hin?" Mihin minä pakenisin? Mihin minä voisin
paeta? Mihin minun pitäisi paeta?

Kaiken kauhean keskellä olemme voineet paeta toistemme
luo, ihminen ihmisen luo. Eikö ole merkillistä, että juuri nyt
kovinkin sydän heltyy. Hädän keskellä me pakenemme tois-
temme luo ja autamme toisiamme.

Monet ovat lapsuudesta asti halunneet paeta myös Jumalan
turviin. Mutta mihin nyt voimme paeta, kun Luojan luoma
luonto toimii alkuperäistä ja hyvää tarkoitustaan vastaan?

Jotkut kertovat tietävänsä Jumalan aivoitukset, toisten mie-
lestä häneen ei kannata uskoa eikä turvata ollenkaan.

Kauheuksienkin keskellä minulla ei ole muuta uskoa kuin
se, että selkänsä kääntäneellä Jumalalla sittenkin on myös
korvat, jotka kuulevat, ja kasvot, jotka rakastavat. Kun Ju-
mala näyttää menevän pois minun luotani, haluan juosta hä-
nen peräänsä ja huutaa häntä kääntymään. Herra, käännä
kasvosi meidän puoleemme! Vaikka en ymmärrä Kaikkival-
tiaan teitä, haluan etsiä häntä, joka kuitenkin ja kaikesta huo-
limatta rakastaa kaikkia lapsiaan.

Jumalan tutkimaton kaikkivaltius ja hänen rajaton rakkau-
tensa ovat salaisuuksia, joita emme osaa selittää. Mutta siitä
en halua luopua, että meillä kaikilla on myös rakas taivaalli-
nen Isä, Isä meidän, joka ei syvimmänkään hädän keskellä
unohda meitä. Tälle Jumalalle voimme kovimmankin hädän
keskellä huutaa ja hänen turviinsa saamme paeta. Hän on
meidän yhteinen pakopaikkamme. Psalmin sanoin voimme
pyytää:

"Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää mi-
nua. Kuule minua, riennä avukseni! Ole minulle kallio, jon-
ka suojaan saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat. Sinä
olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat
minua, sillä sinä olet minun Jumalani. Sinä olet minun tur-
vani! Sinun käsiisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat
minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala." (Ps. 31: 2-6)

Mihin minä pakenisin?

Kastetut
Avioliittoon
kuulutetut

Kuolleet

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

Jumalan, avioliiton asetta-
ja, siunaa näitä liittoja, an-
na aviopuolisoille yksimieli-
syyttä ja rakkautta ja tee
heidän kodistaan kristitty
koti.

Herra, me muistamme Sinun
edessäsi poisnukkuneita
rakkaitamme, lohduta sure-
via ylösnousemuksen ja ian-
kaikkisen elämän toivolla.

Iiris Kaarina Petäjä
Emma Amanda Rautajoki
James Cedric Lammi
Sami Kristian Sjöblom
Juho Ilmari Ikola

Jani Petteri Parviainen 
ja Riikka Claire Townsend
Jyrki Tapani Valldén 
ja Mira-Angelika Parjanen
Jussi Matias Kanerva 
ja  Katja Marjaana Ryti

Saimi Olga Uimonen 92 v.
Elli Anna Liisa Liljeström 87 v.
Vappu Liisa Nevalainen 63 v.
Aino Lucina Jussila 95 v.
Suoma Ireene Laine 84 v.
Sirkka Aliisa Vinhava 83 v.
Aarno Alfons Liljeström 88 v.
Pentti Lasse Antero Kekäle 83 v.
Mauri Juhani Taskinen 61 v.
Seppo Antero Vaskimäki 66 v.
Sirkka Sanelma Uusikivi 80 v.
Urpo Matti Lappalainen 83 v.
Aino Esteri Vähätalo 90 v.
Irene Hämäläinen 95 v.

Viides piispantarkastus
Hakavuoressa

Piispa Eero Huovinen toimittaa piispantarkastuksen Hakavuoren seura-
kunnassa 4. ja 6.2.2005. 

Tarkastuksessa piispaa avustavat asessori Jaakko Simojoki, lääninro-
vasti Martti Pitkänen ja notaari Elina Hellqvist.

TAPAHTUU HAKAVUOREN
KIRKOSSA

Pe 4.2. klo 19.30 Piispan kinkerit 
Kirkon pihalla kodassa palaa tuli klo 18.30
alkaen. Kodassa voi paistaa makkaraa, juo-
da mehua ja muutenkin nauttia tulen läm-
möstä ja savun tuoksusta. Kirkon aulassa on
myös tarjolla jotain pientä naposteltavaa. 

Kello 19.30 alkavien piispan kinkereiden ai-
heena on "Elämän paineet". Alustusten ja
keskustelun jälkeen ilta päättyy asessori Si-
mojoen iltahartauteen klo 21.

Su 6.2. klo 10 Piispanmessu  
Piispa Eero Huovinen toimittaa laskiaissun-
nuntaina kirkossa ehtoollisjumalanpalveluk-
sen. Messun jälkeen on seurakuntasalissa oh-
jelmalliset kirkkokahvit, joista huolehtivat
Pohjois-Haagan Martat. Tervetuloa!

Ke 9.2. klo 19 Tuhkamessu
Tuhkakeskiviikko aloittaa paastonajan ja

pääsiäisen odotuksen. Tuhkamessussa jokai-
sen halukkaan otsaan piirretään tuhkasta ris-
ti, katumuksen merkki. Messu alkaa lyhyellä
rippipuheella ja jatkuu tuhkan piirtämisen
jälkeen ehtoollisenvietolla. Mukana Eija
Köntti ja Seppo Lappalainen.

UUTISIA
Lastenohjaajaksi 
Lassilan seurakuntakodille on 1.2.2005 alkaen
valittu lastenohjaaja Mervi Itälinna. Hän seu-
raa seurakunnassamme 15 vuotta lastenohjaa-
jana toiminutta Tiina Isomäkeä. Tiina on siir-
tynyt kolmen vuoden artesaanioppiin Kan-
kaanpäähän. Kiitämme Tiinaa upeasta panok-
sesta Hakavuoren seurakunnassa ja toivotam-
me Mervin sydämellisesti tervetulleeksi.

Suntioharjoittelijaksi
kirkolle ja Lassilan seurakuntakotiin on pal-
kattu Teemu Garam. Tervetuloa, Teemu,
harjoittelemaan vahtimestari-siivoojan teh-
tävissä!


