
Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 8/2005
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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1. Kuka olet ja mistä
tulet? 

Olen Marianne Hapsal, ja
tulen joka arkipäivänä linja-
autolla Pukinmäestä Haa-
gaan. Olen viime vuosina is-
tunut sekä Suomen että Vi-
ron kansallisarkistoissa ot-
taakseni selvää, kuka olen ja
missä ovat juureni. Olin
kuusi päivää vanha, kun en-
simmäinen ihminen lensi
avaruuteen. Kasvoin viro-
lais-suomalaisessa perhees-
sä Keila-nimisessä kaupun-
gissa. Monikulttuurisuus ja
selkeä kristillinen identiteet-
ti ovat kuuluneet kotoa saa-
maani perintöön. 

1989 syksyllä minut kut-
suttiin Viron kirkkohallituk-
sen palvelukseen koordinoi-
maan ystävyysseurakunta-
suhteita. Seuraavat viisitois-
ta vuotta olin Viron kirkon
palkkalistoilla vastaten nii-
hin haasteisiin, joita yhteis-
kunnallinen muutos toi kir-
kon elämään. Taaksepäin
katsoen tuntuu, että olinkin
Viron kirkon kehittämisessä
mukana olleiden suomalais-
ten tahojen palveluksessa. 

Uskontopedagogisen kou-
lutuksen olen hankkinut
vuosien varrella Suomesta ja
yrittänyt sitä soveltaa Viron
tilanteeseen. Pohjois-Haa-
gan "kasvatuksen kenttään"
tutustuin nuoriso-ohjaaja Hi-

sao Saton opastuksella jo
viisitoista vuotta sitten opis-
kellessani Seurakuntaopis-
tolla Järvenpäässä. Sen ai-
kainen Huopalahden rovasti-
kunta oli kummiseurakunta-
ni ja harjoittelupaikkani.  

Hoidin kotiseurakuntani
Keilan lapsityötä kunnes Ta-
piolan seurakunta viime syk-
synä tarjosi lastenohjaajan
sijaisuutta. Siitä sai alkunsa
uusi elämänpolkuni, joka toi
minut Pohjois-Haagaan.

2. Mitä odotat 
työltäsi Hakavuoren
seurakunnassa? 

Lastenohjaajana haluan
osaltani auttaa lapsia tiedos-
tamaan juurensa, että he sai-
sivat elämän arjessa kanta-
vat siivet. Toivon näkeväni
lasten iloisia silmiä ja ai-
kuisten ystävällisiä kasvoja.

3. Mitä meillä olisi
oppimista Viron 
luterilaisen kirkon
toiminnasta? 

Kun ihminen tutustuu
uusiin ihmisiin ja uuteen
kulttuuriin, hän voi parhaas-
sa tapauksessa oppia tunte-
maan itsensä. Uudessa tilan-
teessa joutuu jokainen pun-
nitsemaan arvonsa ja tiedos-
tamaan toimintatapansa. 

4. Kirja tai elokuva,
joka on tehnyt 
sinuun viimeksi 
vaikutuksen? 

Olen lukenut aika paljon
elämäkerrallisia teoksia.
Lähtemättömän vaikutuksen
teki Erkki Toivasen "Iltakä-
velyllä", joka avaa uusia nä-
kökulmia eurooppalaisuu-
den olemukseen. Elokuvien
parhaimmistoon kuuluu
"Rölli ja Metsänhenki".

5. Mitä adventin 
aika Sinulle 
merkitsee? 

Adventti on minulle valon
aikaa. Alkutalven pimeydes-
sä saa rauhassa keskittyä sie-
lussa olevaan valopilkkuun
ja seurata sen kasvua. Ad-
venttina on aikaa löytää it-
sessään Jumalan kasvot ja
antaa valon kasvaa.

Mari Järvinen

Tämänsyksyisten Pohjois-Haagaa järkyttäneiden
tapahtumien jälkimainingeissa olen pohtinut paljon
toivoa, sitä, miten tärkeää toivo on elämässämme. Il-
man toivoa ei voi elää. Ilman toivoa, ilman näköalaa
tulevaisuuteen, kaikki tuntuu mielettömältä ja tar-
koituksettomalta.

Mielestäni se, mitä Pohjois-Haagassa on tapahtu-
nut, kertoo toivottomuudesta ja näköalattomuudesta.
Ilahduttavaa on, että alueen asukkaat ja viranomaiset
ovat kokoontuneet yhteen ja haluavat tehdä jotakin
tilanteelle. 

Ajattelen, ettei meillä ole yhteisönä varaa antaa ke-
nenkään lapsen tai nuoren pudota kelkasta, jäädä yh-
teiskunnan ulkopuolelle, toivottomuuteen ja pimey-
teen. Miten synkältä tahansa näyttääkin, uskon, että
haluamme silti tehdä työtä yhdessä, rukoilla ja toi-
voa. Tehdä työtä, ettei kukaan jäisi ulkopuolelle.
Toivoa, että adventin valot syttyisivät jokaiselle. Ru-
koilla, että voisimme olla elämän valona ja toivona,
vaikka kuinka pienin askelin, heille, joilla menee
huonommin.

Siunattua adventtia!

Mari Järvinen

Toivoa Marianne Hapsal tutuksi

Tule laulamaan Hoosiannaa!
Su 27.11. klo 10 I adventtisunnuntain messu "Kuninkaasi
tulee nöyränä". Seppo Lappalainen, Mari Järvinen ja Ari
Häyrinen sekä Hakavuoren kirkon kuoro. 
Su 27.11. klo 18 I adventin musiikki-ilta. 
Hakavuoren kirkon kuoro, johtaa Ari Häyrinen. Sanna-Liisa
Untamala, urut, Teemu Garam, tenori ja Mari Järvinen, litur-
gia. Vapaa pääsy.
To 1.12. klo 13 Torstaikerhon adventtijuhla. 
Mukana Hakaseniorit ja Mari Järvinen.

Itsenäisyyspäivän tapahtumia
Ti 6.12. klo 9 Lipunnosto Pohjois-Haagan ala-asteen pi-
halla. Järj. Pohjois-Haaga seura
Ti 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
"Kiitos isänmaasta". Seppo Lappalainen, Eija Köntti ja Ari
Häyrinen.
Ti 6.12. klo 11 Pohjois-Haagan Sirkkujen lupaustenanto.
Ti 6.12. klo 15 Itsenäisyysjuhla ja konsertti.
Sirata-kuoro, Tikkurilan laulajat, Jorma Falck, baritoni, Ari
Häyrinen, urut ja piano. Puhe Eija Köntti. Vapaa pääsy, oh-
jelma 5 euroa. Järj. Pohjois-Haagan Lions Club.

Puurojuhliin ja laulamaan
Ke 7.12. klo 16 ja to 8.12. klo 16 Eläkeläisten puurojuhlat. 
Tervetuloa seurakunnan eläkeläisten joulujuhlaan! Mukana
Hakaseniorit ja Hakajuniorit. Ilmoittautumiset kirkkoherran-
virastoon p. 4774 930. Jos tarvitset kuljetusapua, kerro siitä
ilmoittautumisen yhteydessä.
Su 11.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut. 
Seppo Lappalainen, juonto ja Ari Häyrinen, säestys. Vapaa
pääsy. Kolehti Suomen Lähetysseuralle.

Tapahtumia Lassilan seurakuntakodilla
Naulapolku 1: Leiviskätie 4

Ma 28.11. klo 18 Himmelin tekoa ja muuta jouluista as-
kartelua. Tarvikemaksu 5 euroa. Mukana Maarit Nuorkivi.
La 10.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut. Seppo Lappalai-
nen, juonto ja Ari Häyrinen, säestys. Vapaa pääsy. Kolehti
Suomen Lähetysseuralle.

TULOSSA TAMMIKUUSSA 2006

Su 22.1.2006 klo 18 Hakavuoren seurakunnan 40-vuo-
tisjuhlakonsertti Hakavuoren kirkossa. Ohjelmassa
W.A. Mozartin Kruunajaismessu ja Juhlavesper. Tikkuri-
lan laulajat, Hakavuoren kirkon kuoro, Pirjo Honkanen,
sopraano, Ulla Raiskio, altto, Arto Seppänen, tenori,
Heikki Orama, basso ja juhlaorkesteri periodisoittimin.
Johtaa Ari Häyrinen. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.

Adventin tapahtumia
Pohjois-Haagan kirkolla, Aino Acktén tie 14

Kirkolla järjestettiin lokakuussa lasten
yöleiri. Leiriläiset nukkuivat makuu-
pusseissa makuualustoilla. Kirkossa pi-
dettiin hartaushetket. Makkaraa paistet-
tiin grillillä, puutyöhuoneessa nikkaroi-
tiin jouluseimi. Pimeästä kirkkoraken-
nuksesta haettiin taskulamppujen va-
lossa kirkonrottaa. Ja löytyihän se.

Kuvassa 9-vuotiaat Ville Kuusniemi
(vas.) ja Antton Baer viimeistelemässä
jouluseimeä puutyöhuoneessa.

17. – 18.2.2006 järjestetään aikuisten
yöleiri kirkolla. Ohjelma on hieman toi-
senlainen, mutta silloinkin nukutaan
siskonpetissä.  
Kuva: Eija Köntti

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.

Nuppu Ilona Amanda Rauramo
Markus Anton Metso
Joona Oskari Multamäki
Felix Joakim Valli

Matti Johannes Hytönen ja  
Anniriina Paananen

Erkki Armas Aarre Toivari 85 v.
Heikki Alpo Juhani Vuoristo 45 v.
Osmo Veikko Ahoraita 73 v.
Aarne Onni Kalervo Hakakoski 78 v.
Elisa Kastanja Paikola 90 v.
Sirkka-Liisa Alvesalo 94 v.
Tuure Olavi Salonen 87 v.
Veikko Benjam Keränen 80 v.
Helli Marjatta Valtakari 63 v.
Valma Tuulikki Lindholm 82 v.
Elis Olavi Brynolf Aholainen 84 v.
Klaus Onni Uolevi Rajala 78 v.
Kerttu Hellin Tellervo Luukkonen 91 v.
Erik Heikki Rafael Laristo 79 v.
Sirkka Inkeri Kantele 78 v.


