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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.

Henry Tapio Paavali Tiainen
Vilma Minni Justiina Vainio
Tim-Antti Siimon Samuel Karisalmi

Juha Matti Kangas ja 
Riikka Inkeri Nevalainen

Timo Juhani Lintunen ja 
Eva Elina Andberg

Antti Adolf Koskimies 79 v.
Karl Gunnar Karlsson 78 v.
Veikko Juhani Olavi Järvinen 73 v.
Herman Tapio Gummerus 82 v.

– Prosessin alussa en tiedä,
saanko löytämistäni kirjoista
dialogin, vuoropuhelun ja kes-
kustelun, aikaiseksi. Meillä voi
olla jokin tietty mielikuva esi-
neestä tai kirjasta, siitä, miltä
se tällaisen näyttelyn yhteydes-
sä näyttää, mutta siitä huoli-
matta valittu kirja ei kuiten-
kaan lopulta sovi kokonaisuu-
teen.

Tuttu juttu

Pohjois- ja Etelä-Haagan
kirjastojen uutta johtajaa ei tar-
vinnut pitkään suostutella kir-
janäyttelyn kokoamiseen. Hän
vastasi Hakavuoren seurakun-
nan kappalaisen Seppo Lap-
palaisen yhteistyöehdotukseen
myöntävästi aiempien koke-
mustensa perusteella. 

– Olin aiemmin tekemässä
Kannelmäen kirjastoon Siu-

naus-teemaviikkoon liittyvää
tapahtumaa, johon liittyi myös
kirjanäyttely ja Olli Seppälän
enkeliaiheinen luento. Nyt
olen koonnut armoviikon kirja-
näyttelyt sekä Pohjois- että
Etelä-Haagan kirjastoihin.
Teema molemmissa näytte-
lyissä on sama, mutta silti ne
ovat erilaisia.

Vinkkausta ja 
kosketuspintaa

Armo-teemaa Saara Ihamäki
lähestyi tekemällä haun niistä
kirjoista, joiden nimessä esiin-
tyy jollain tavoin sana "armo".
Perjantaisessa "Kirjallisuus ja
armo" -illassa Ihamäen on tar-
koitus tuoda esille muutama
erityyppinen romaani ja novel-
li, jotka hänen mielestään liit-
tyvät armoon ja armollisuu-
teen.

– Kirjastoammattilaisena
voin tarjota ihmisille kirjavink-
kausta. En ole teologi, mutta
lähestyn armoa ja armollisuut-
ta omasta näkökulmastani ja
oman ammattitaitoni kautta.
Sen osaan parhaiten, toteaa
Ihamäki.

Ihamäki pitää myös tärkeänä
yhteistyötä alueen eri toimijoi-
den, kuten seurakuntien, kans-
sa. 

– Me molemmat haluamme
kosketuspintaa ihmisiin. Seu-
rakunnan tilaisuuksissa käy
myös ihmisiä, joille kirjasto on
vieraampi paikka ja toisinpäin.

Armosta

Ihamäki ei muista, että ku-
kaan olisi kysellyt häneltä kos-
kaan aiemmin armoon liittyviä
kirjoja.

– Yleensä ihmiset kyselevät
hyvin konkreettisia asioita, esi-
merkiksi johonkin teemaan
liittyvää tietokirjallisuutta. Kir-
jastoon tullaan usein hyvin täs-
mällisen toiveen kanssa tai sit-
ten kysymys saattaa kosketella
hyvin laajaa, abstraktiakin, asi-
aa. Keskustelussa kirjastonhoi-
tajan kanssa sitten selviää, mi-
kä varsinainen asia on, kertoo
Ihamäki.

Tästä syystä ihmisten kanssa
pitää olla hyvin hienovarainen.
Runokirjojen tiedustelija saat-
taa itse asiassa etsiä muisto-
värssyä äsken kuolleelle rak-
kaalleen.

– Pitää olla varovainen siinä,
mitä tarjoaa, sanoo Ihamäki.

Samanlaista ihmistä kun-
nioittavaa asennetta myös ar-
mo Ihamäelle parhaimmillaan
tarkoittaa.

– Armo liittyy anteeksianta-
miseen ja ihmissuhteisiin, mut-
ta vierastan ylhäältä päin tule-
vaa, jollain tavoin alentuvaa ta-
paa tarjota armoa ihmisille. Me
kaikki haluamme olla armahta-
jia ja armon tarjoajia laupiaan
samarialaisen esimerkin ta-
paan, mutta kuka haluaa olla se
maassa makaava ihminen?

Yhteiskunnan kovien arvo-
jen paineissa on kuitenkin tär-
keää kuulla viesti armosta ar-
mottomuuden vastakohtana.
Varsinkin pienestä pitäen kil-
pailemaan joutuvien lasten ja
nuorten, mutta myös aikuisten,
olisi hyvä saada kuulla viesti
siitä, että vähempikin riittää.

– Ei mun tartte.
Näihin sanoihin kiteytyy

Ihamäen mielessä jotakin ar-
mollista ja tärkeää.

Kirjallisuudesta

Kirjastonjohtaja Ihamäki sa-
noo, ettei lue itse niin paljon
kuin usein oletetaan. Viime ai-
koina häntä on koskettanut
Veijo Meren varhainen novel-
listiikka. Keskellä kaikkea hä-
lyä on ollut tärkeää pysähtyä
Meren selkeän ja kirkkaan kie-
len ääreen.

– Jäin miettimään, kuinka
ruisleipää tämä onkaan, kuin
puhdasta vettä! 

Nämä kirjallisuuden tarjo-
amat oivallukset ovat Ihamäel-
le yksi syy siihen, miksi kan-
nattaa lukea. Tosin hän ym-
märtää myös kevyempää ja
viihteellisempää kirjallisuutta.

– Kevyempää viihdekirjalli-
suuttakin tarvitaan, jotta ihmi-
nen voi kasvaa lukijana. Tästä
syystä myös lapsille lukeminen
on niin tärkeää. 

Lapset, joille on luettu pal-
jon, saavat myöhemmin irti
enemmän myös ns. vakavasta
kirjallisuudesta.

– Pienin kynnyksin täytyy
kuitenkin edetä, toteaa Ihamä-
ki.

Kun pyydän vielä lopuksi
häntä nimeämään yhden kir-
jan, joka ihmisten kannattaisi
ainakin lukea, Saara Ihamäki
päätyy venäläiseen klassik-
koon.

– Gogolin "Kuolleet sielut"
on surullinen, kaunis ja humo-
ristinen teos. On harvoja kirjo-
ja, joissa nämä kaikki elemen-
tit yhdistyvät.

Mari Järvinen

Yksin uskosta, yksin armosta, Kristuksen täh-
den. Näinhän meille on opetettu. Ihminen pelas-
tuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuk-
sen tähden. Teoista ei ole mihinkään.

Elämäntavoissa on painotettu kymmentä käs-
kyä, rakkauden kaksoiskäskyä ja kultaista sään-
töä. Raamatuntulkinnassa olennaista on ollut se,
mikä ajaa Kristusta.  

Tee siis toiselle se, mitä toivoisit itsellesi tehtä-
vän. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä-
si niin kuin itseäsi. Ja kuuntele omaatuntoasi.

Hämmentyneenä ja surullisena, välillä vihaise-
nakin, olen seurannut viime kuukausien ja viik-
kojen kirkollisia kannanottoja ja keskustelua
mm. hedelmöityshoitolaista ja seksuaalivähem-
mistöjen asemasta kirkossa. Puhu siinä pappina
armosta ja Jumalan rakkaudesta.  

Mitä kirkossa oikein pelätään? Ottaa päähän,
vaikka armon asialla ollaan.

Mari Järvinen

Armoa ja armottomuutta

Kirjastonjohtaja Saara Ihamäki on ollut ko-
koamassa kirjallisuutta Hakavuoren seura-
kunnan Armoviikon ohjelmaan liittyvään
kirjallisuusnäyttelyyn. Ihamäelle tiettyyn
teemaan liittyvän kirjanäyttelyn kokoami-
nen on aina hieman arvoituksellinen, mutta
luova prosessi.

Puhdasta vettä ja ruisleipää

Saara Ihamäki remonttia odottavan Pohjois-Haagan kirjaston
lastenosastolla. – Remontin yhteydessä haluamme huomioida
erityisesti lasten ja vanhusten tarpeet, toteaa Ihamäki.

Vielä ehdit
Eläkeläisten virkistyspäivä to 13.10. klo 12
Hakavuoren kirkossa. Iloista ja armollista yh-
dessäoloa. Ruokailu 5 euroa. Päätöskahvit klo
14.30. Mukana Liss Eriksson-Tapio, Mari Järvi-
nen, Hakaseniorit ja Ari Häyrinen.

Rastikävely ja keittolounas la 15.10. 
Kävelylle Runar Schildtin puistoon lähdetään
klo 10.30 Lassilan seurakuntakodilta (Naulapol-
ku 1). Klo 12 seurakuntakodilla Pohjois-Haagan
Marttojen tarjoama keittolounas. Sateen sattues-
sa ohjelmaa seurakuntakodilla.

Armon ruisleipää messussa su 16.10. klo 10 
Hakavuoren kirkossa. Mukana keppinukke El-
meri, Eija Köntti, Jukka Palola, Ari Häyrinen se-
kä lapsikuoro. Kirkkokahvit. Lapsille ja lapsen-
mielisille ilmapalloja.

Rahwaan messu su 16.10. klo 18 
Hakavuoren kirkossa. Mukana pelimanniyhtye,
muusikoita ja kansantanssijoita Uudenmaan
Rahwaan Laulu ja Tanssi Ry:stä sekä Eija Könt-
ti ja Jukka Palola.

Kirjallisuus ja armo 
pe 14.10. klo 18 Hakavuoren kirkolla, Tolarintie 1. 
Kirjastonjohtaja Saara Ihamäki johdattaa aiheeseen. 
Teetarjoilu.

Kirjanäyttely "Kirjallisuus ja armo"
10.10. – 16.10. Pohjois-Haagan kirjastossa, Kaupintie 4.


