
Teoksen esittävät Plönin
seurakunnan kuoro ja orkes-
teri Pohjois-Saksasta. Ky-
seessä on harvinainen vie-
railu seurakunnassamme.
Plönin seurakunnan aikuis-
kuorossa on yhteensä noin
90 laulajaa, joista 50 tulee
tähän konserttiin. He laula-
vat säännöllisesti seurakun-
tansa jumalanpalveluksissa
ja pitävät konsertteja. Esiin-
tymismatkoja kuoro on teh-
nyt mm. Yhdysvaltoihin,

Kanadaan ja Ranskaan. Suo-
messa kuoro esiintyy nyt en-
simmäistä kertaa. 

Kuoron mukana Suo-
meen matkustaa 15-henki-
nen orkesteri. Solisteina lau-
lavat sopraano Friederike 

Schöder, altto Judith Lö-
ser sekä bassot Michael
Pommer ja Benno Remm-
ling Pilatuksen ja Jeesuksen
rooleissa. 

Teoksen johtaa Plönin
seurakunnan kanttorina vuo-
desta 1994 toiminut Henrich
Schwerk. Hän on tehnyt
esiintymismatkoja urkurina
ja kapellimestarina eri puo-
lille maailmaa.

Ari Häyrinen

J.S. Bachin 
Johannes-passio 

Hakavuoren kirkossa 
(os. Tolarintie 1, 
Pohjois-Haaga)

palmusunnuntaina 
20.3 klo 18 

Vapaa pääsy, 

ohjelma 10 euroa.

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 2/2005
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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"Kaikki ilon lähteet puhkeavat, Maria kun laulaa Her-
rastansa…" Näin lauletaan virressä 51. Missä ovat
meidän ilomme lähteet? Pienissä, arkisissa asioissa,
luulisin, useimmilla meistä. Rakkaimman hymyssä ja
kosketuksessa, lapsen naurussa, kevään valossa, ystä-
vän tai työtoverin hyvässä sanassa. Pienissä, arkisissa
asioissa. Joskus riittää se, että saa noustua aamulla sän-
gystä ylös, keitettyä kahvin, lähdettyä ulos.

Ilman iloa ja toivoa ei voi elää. Ilman leikkiä ja naurua
voisimme yhtä hyvin olla kuolleita. Ehkä kaipuumme
iloon, toivoon ja valoon on samalla kaipuuta Jumalan
luo. Kurottautumista kohti jotakin, jota ilman ei voi
elää ja hengittää. Itsepintaista kääntymistä kohti armon
auringon valoa ja lämpöä, vaikka todellisuus miten pu-
huisi hyvän ja armollisen Jumalan olemassaoloa vas-
taan.

Keskellä syvintä paastonaikaa Marian ilmestyspäivä
muistuttaa meitä joulun lapsesta, Jeesuksesta. Kärsi-
myksenkin keskellä siis muistutetaan uuden elämän ih-
meestä, niistä uusista mahdollisuuksista, joita Jumala
on täynnä. Jeesuksen äidin tarina kertoo myös siitä, mi-
ten Jumala meitä aivan tavallisia ihmisiä rakastaa. Va-
pahtajan äidiksi kelpasi nuori, köyhä tyttö. Tarvittiin
vain Marian avoin ja luottavainen mieli, rohkeus lähteä
matkaan, kun kutsutaan.

Kevään iloa ja valoa sinulle!

Mari Järvinen

Ilon lähteillä

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.

Olivia Emma Iivanainen
Veera Ella Olivia Salo
Aaro Mikael Savolainen
Venla Ellen Tiainen
Helmi Erika Ilona Lindberg
Anni Helmi Maria Holm
Sara Helena Pursiainen
Joel Onni Mikael Platan
Nea Emilia Kapanen

Mikko Benjamin Lennart 
Särkkä ja
Olivia Sarah Felicia Machuca

Otto Antero Hyttinen 73 v. 
Juha Risto Antero Muhonen 
43 v. 
Kirsti Hannele Rissanen 55 v.
Toivi Alma Tellervo Miettinen
94 v.
Pentti Johannes Kultanen 79 v.
Matti Antero Makkonen 69 v.
Siiri Vilkki 93 v.
Pasi Eino Ilmari Kurkinen 32 v. 
Sylvi Kyllikki Nyman 72 v.
Taisto Olavi Haapanen 72 v.
Lilja Elisabet Nieminen 89 v.

Saksalaisvierailu palmusunnuntaina
Johann Sebastian Bachin Johannes-passio esi-
tetään palmusunnuntaina 20.3 klo 18 Hakavuo-
ren kirkossa. Päivä on säveltäjämestarin 320-
vuotissyntymäpäivän aatto. 
J. S. Bachin suurenmoinen teos kertoo Jeesuk-
sen kärsimystarinan Johanneksen evankeliu-
min mukaan. Konsertti tarjoaa hyvän tilaisuu-
den hiljentyä alkavan hiljaisen viikon tapahtu-
miin.

Lähiajan tapahtumia
Perhemessuun
Tule mukaan perhemessuun Hakavuoren
kirkkoon Marian ilmestyspäivänä su 13.3.
klo 10. Kaikki seurakuntalaiset vauvasta
vaariin, muksusta mummiin tervetuloa! Mu-
kana seurakunnan kuorot ja pastori Marja
Suomi.

Talvisodan päättymisen 
kirkkojuhlaa
vietetään Hakavuoren kirkossa su 13.3. klo
16. Mukana Tikkurilan Laulajat Ari Häyri-
sen johdolla sekä Eija Köntti. Puheen pitää
sotaveteraani, rovasti Esa Santakari. Lau-
suntataiteilija Annikki Yrjänäinen esiintyy.
Kahvitarjoilu. Suuret kunniamerkit.

Hiljaisen viikon ahdit
Jeesuksen kärsimystien tapahtumia voi seu-
rata Hakavuoren kirkossa hiljaisen viikon il-
loissa ma 21.3., ti 22.3. ja ke 23.3. klo 19.
Perinteisten ahtitekstien lisäksi illoissa mu-
siikkia, rukousta, hiljentymistä.

Lasten pääsiäiskirkot
Tule mukaan lasten ja perheiden pääsiäis-
kirkkoon ma 21.3., ti 22.3. tai ke 23.3. klo
9.30. Hiljennytään yhdessä Hakavuoren kir-
kossa pääsiäisen sanoman äärellä. 

Kiirastorstain iltamessua
vietetään Hakavuoren kirkossa to 24.3. klo
19. Messun päätyttyä alttari puetaan mustiin.

Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus Hakavuoren kirkossa
pe 25.4. klo 10. Jeesuksen kuolinhetken har-
taus klo 15. Mukana Hakavuoren kirkon
kuoro. Urut vaikenevat.

Pääsiäisyön vigilia 
"Kristus on voittanut kuoleman"
la 26.3. klo 23.30 Hakavuoren kirkossa. Pit-
käperjantain musta vaihtuu ylösnousemuk-
sen valkoisiin alttarivaatteisiin.

"Kristus on ylösnoussut"
I pääsiäispäivän messu Hakavuoren kirkossa
su 27.3. klo 10. Pääsiäisen juhlamessussa
mukana myös Hakavuoren kirkon kuoro Ari
Häyrisen johdolla.

Kultainen ansiomerkki
Vahtimestari-siivooja Seija Lammille ojen-

nettiin piispantarkastuksen yhteydessä seura-
kuntatoiminnan kultainen ansiomerkki. Perus-
teluina ansiomerkin saamiseen olivat mm.
Lassilan seurakuntakodin kirkkotekstiilien
valmistaminen sekä poppanoiden kutominen
Lassilan seurakuntakotiin ja kirkolle seura-
kuntasaliin. 

Seija Lammi on ollut seurakuntamme palve-
luksessa 1.10.1978 alkaen. Merkki annetaan
normaalisti 30 työvuoden jälkeen. Nyt muut
ansiot korvasivat puuttuvat vuodet. Onnitte-
lemme Seijaa!

MuKaVa -illat keväällä 2005

MURROSIKÄISTEN KASVATUKSEN JA
VANHEMMUUDEN TUEKSI

Luentosarja rippikouluikäisten ja muiden murrosikäisten
vanhemmille Lassilan seurakuntakodilla, 
os. Leiviskätie 4 / Naulapolku 1, 
kunkin kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18.30. 

5.4. Murrosikäisen seksuaalikasvatus 
– kätilö, seksuaalikasvattaja Susanna Riihilahti

3.5. Rippikouluikäisen uskontokasvatus 
– rippikoulupastori Jukka Palola

Luennon jälkeen on pieni iltapala ja keskustelua ryhmissä.
Järjestäjä Hakavuoren seurakunta. 

Tervetuloa! 

SIIVET JA 
JUURET

La 12.3. klo 11 – 13 Yhteisvas-
tuumyyjäiset Lassilan seurakunta-
kodilla. 

Myynnissä käsitöitä ja kotilei-
vonnaisia, ruokana lihakeittoa, jota saa ostaa myös kotiin
vietäväksi. Mahdollisuus nauttia niskahieronnasta ja mittaut-
taa verenpaine.

"Oi muistatko vielä sen virren?" Lauluilta Yhteisvas-
tuun hyväksi seurakuntasalissa su 3.4. klo 18. Mukana Ari
Häyrinen ja Jukka Palola.

Su 24.4. klo 11.30 Yhteisvastuulounas Hakavuoren kir-
kolla messun jälkeen. Lounaslippuja myydään ennakkoon
Yhteisvastuutapahtumissa ja kirkkoherranvirastossa auki-
oloaikoina. Aikuiset 10 €, lapset 5 €.

Keräyslistoja ja lisätietoja voi kysellä pastori Jukka Palo-
lalta, jukka.palola@evl.fi 

Tervetuloa mukaan!
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