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Kätketty aarre

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.

Anton Daniel Hätinen
Veera Aurora Vartio
Nea Emilia Aleksandra Busk
Essi Aminda Vepsäläinen
Lina Eleona Sburatura
Sisu Tuomas Valtteri Hahka
Ilari Aati Olavi Metsätie

Samuli Hyvönen ja
Hanna Maaria Seppä

Tauno Tapio Sarrivaara 89 v.
Pentti Olavi Koskivirta 82 v.
Salme Sundberg 80 v.
Pasi Petteri Riski 38 v.
Pertti Rainer Nieminen 62 v.
Terttu Annikki Huhtamo 91 v.
Fanny Natalia Hirsimäki 91 v.
Aarne Kalevi Uusitalo 74 v.

Äiti Maria Normanbylainen kirjoittaa teoksessaan Kät-
ketty aarre:

"Kun Jumala antoi meille Raamatun, sanan, jossa voim-
me kohdata hänet, hän valitsi Kristuksen tien. Hän asetti
eteemme elämän, oman elämänsä... Se on vaatimaton ker-
tomus, joka monella tapaa muistuttaa kenen tahansa ihmi-
sen tarinaa. Siksi hänen löytämisensä edellyttää rakkautta.
Hän esitti haasteen, kokeen. Jos haluamme löytää hänet,
meidän täytyy jättää taakse kaikki ennalta omaksutut kä-
sitykset siitä, mitä aarre olisi. Emme saa säästää vaivo-
jamme emmekä ajatella uupumustamme, vaan meidän tu-
lee etsiä Jumalaa hänen moninaisista piiloistaan, entistä
uutterammin sieltä, missä polku näyttää kuoppaisimmalta
ja hänen viittansa kurjalta ja ryysyiseltä (puolelta), erilai-
selta kuin se, jonka olimme kuvitelleet hänen verhok-
seen."

Paastonaika kutsuu meitä tähän nöyryyteen. Meidän tu-
lee etsiä Jumalaa hänen moninaisista piiloistaan, entistä
uutterammin sieltä, missä polku näyttää kuoppaisimmal-
ta. Ja tähän rakkaus näyttää meille tien.

Meidän tulisi myös jättää taakse kaikki ennalta omaksu-
tut käsitykset siitä, millainen etsimämme Jumala on tai
millainen aarre meitä odottaa tällä etsijän matkalla.

Vaikea kuvitella parempaa ohjeistusta tähän kirkkovuo-
den ajankohtaan. Pyhän Katariina Genovalaisen sanoin:
"Jos ihminen haluaa nähdä hengellisiä asioita, repiköön
hän ensi työnään oman luulonsa silmät."

Mari Järvinen

KIITOS
Sydämellinen kiitos Teille jokaiselle, jotka teitte lähtö-
juhlastani 5.2.2006 ikimuistoisen. Kiitos myös kaikis-
ta hyvien eläkepäivien toivotuksista.
Vahtimestari Seija Lammi

Elisabeth Bariskin

1. Olen Elisabeth Baris-
kin, tulen alunperin Itä-
Hämeestä. Nykyisin asun
Länsi-Vantaalla. 

2. Valmistun maaliskuus-
sa diakoni-sosionomin
(AMK) koulutuksesta Dia-
konia-ammattikorkeakou-
lusta. Diakonin työ on hen-
gellistä ihmissuhdetyötä,
johon on valmistanut sekä
koulu, mutta ehkä osaltaan
myös aiempi työ- ja elä-
mänkokemus. Koulu on an-
tanut teoriapohjaa ja toi-
saalta runsaat työharjoitte-
lut tietoa käytännön työstä.
Voisi sanoa, että koulu on

toiminut pitkälti ajattelun
herättäjänä ja harjaannutta-
nut tiedon etsintään. Koulu-
tus on työharjoittelujaksoja
lukuun ottamatta opiskeli-
jan näkökulmasta nykyisel-
lään varsin teoriapainottei-
nen, ja siinä voisikin mie-
lestäni hyvin olla nykyistä
enemmän käytännön taito-
jen opiskelua.

3. On ollut mielenkiin-
toista päästä diakonin teh-
täviin jo opiskeluaikana.
Olen ollut tätä ennen seura-
kuntatyössä diakonin teh-
tävissä Kannelmäen seura-
kunnassa. Nuorempana
olin mukana vapaaehtoise-
na pyhäkoulu- ja vanhus-
työssä. Koulusta saamani
oppi on ollut tiedolliseen
puoleen painottunutta,
mutta toisaalta opintoihin
kuuluva seurakuntatyön
harjoittelu tutustutti osal-
taan käytännön diakonia-
työhön seurakunnassa.
Koulu antaa valmiuksia
kuitenkin vain johonkin
pisteeseen asti ja työn oppii
lopulta työssä, sitä teke-
mällä.

4. Odotan mielenkiinnol-
la tulevia työtehtäviä. Tyk-
kään olla ihmisten kanssa

tekemisissä, ja sitä tässä
diakonin työssä saa tehdä.
Toisaalta on myös muka-
vaa, että vaihteeksi toimi-
pisteeni sijaitsee kirkon yh-
teydessä, ja näen siinä sa-
malla seurakunnan toimin-
taa kokonaisuudessaan. 

5. Näin talvella käyn
hiihtämässä ja luistelemas-
sa, kesäisin pyöräilen. Tyt-
täreni kanssa olen ollut
mahdollisuuksien mukaan
mukana äiti-lapsi-afrotans-
sissa. Lisäksi luen, käyn
elokuvissa ja joskus teatte-
rissa. 

6. Viimeksi kävin katso-
massa lotista kertovan elo-
kuvan Lupaus. Se kosketti
ja herätti ajattelemaan,
kuinka sota on vaikuttanut
paitsi niihin, joita se kos-
ketti aikanaan konkreetti-
sesti ja henkilökohtaisesti,
niin myös meihin nuorem-
piin suomalaisiin yleensä
kansakuntana ja sodan ko-
keneen sukupolven jälke-
läisinä. Toisaalta elokuva
sai ajattelemaan myös sitä
tosiasiaa, että sota on totta
joka päivä jossakin päin
maailmaa. Sitä kautta elo-
kuva herätteli ajattelemaan
myös niitä ihmisiä lähellä
ja kaukana, joiden elämän
unelmat sota on murtanut
nykyaikana. 

7. Opinnot ovat loppu-
suoralla ja uusi työ alkanut,
lisäksi olen 8- ja 5-vuotiai-
den lasten äiti. Elämässä on
siis nyt tohinaa, mutta siitä
huolimatta koetan järjestää
pääsiäisen odotuksen ai-
kaan hiljentymisen ja rau-
hoittumisen hetkiä. Lasten
kanssa luemme Lasten
Raamatusta pääsiäisajan
tapahtumista ja pääsiäisen
lähentyessä koristelemme
kotia ja suunnittelemme
pääsiäisen viettoa.

Miika Kolari

1. Olen Miika Kolari.
Olen kotoisin Hämeestä,
mutta monta vuotta on jo
vierähtänyt Helsingissä, ja
nyt olen kotiutunut Haa-
gaan.

2. Yliopisto on tiedelai-
tos, joten keskeisintä on ol-
lut tutustuminen tieteeseen
nimeltä teologia. Olen op-
pinut tekemään ja pohti-
maan teologiaa.

3. Yliopistossa ei juuri
ole soveltavia harjoituksia,
joten ilman opinahjoni ul-
kopuolisia työtehtäviä val-
miuteni seurakuntatyöhön
eivät ehkä olisi riittävät.
Harjoittelut ja työt seura-
kunnissa ovat opettaneet ja
antaneet valmiuksia seura-
kuntatyöhön, ja sitä kautta
olen päässyt sisään seura-
kuntaan.

4. Odotan työltäni sitä, et-
tä tulen kohtaamaan erilai-
sia ihmisiä eri elämäntilan-
teissa, olemaan mukana hei-
dän arjessaan ja juhlassaan.

5. On hyvä välillä vaih-
taa vapaalle ja siihen auttaa
niin sellonsoitto, jääkiekko
kuin hikilenkkikin. Harras-
tan monipuolisesti musiik-
kia ja liikuntaa.

6. En ole romaanien
suurkuluttaja, mutta vii-
meksi Paulo Coelhon Al-
kemisti herätti ajatuksia.

7. Koen, että paastonai-
kana saa pysähtyä ja miettiä
sitä, mikä on elämässä tär-
keintä. On hyvä, että on jo-
ku ajankohta, jolloin saa
hengähtää ja miettiä elä-
män tarkoitusta. Pääsiäisen
odotukseeni kuuluu esimer-
kiksi hiljentyminen paas-
tonajan musiikin kautta.

Mari Järvinen

Uusia kasvoja
Hakavuoren seurakunnan uudet työntekijät
Elisabeth Bariskin ja Miika Kolari esittäyty-
vät.

1. Kuka olet ja mistä tulet?

2. Olet opinnoissasi loppusuoralla. Mikä on
keskeisintä, mitä olet opiskeluvuosiesi aika-
na oppinut?

3. Sinulla on jo seurakuntatyöstä kokemusta.
Millaiset valmiudet opinahjosi on mielestäsi
antanut käytännön seurakuntatyöhön?

4. Mitä odotat työltäsi?

5. Mitä harrastat?

6. Mikä kirja, elokuva tai teatteriesitys teki
sinuun viimeksi vaikutuksen?

7. Paastonaika on alkanut. Mitä pääsiäisen
odotukseesi kuuluu?

Syntymäpäiväkutsu
Sinä, joka tänä vuonna joko täytät tai olet jo 

täyttänyt kokonaista viisi vuotta.
Tervetuloa 5-vuotiaitten syntymäpäiväjuhliin

Hakavuoren kirkolle (Aino Acktén tie 14)
keskiviikkona 22.3. klo 18

Voit tulla paikalle niiden ihmisten kanssa, 
jotka ovat sinulle tärkeitä.

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 09-2340 3200.
Samalla voit ilmoittaa mahdollisista ruoka-aineallergioista.

Lämpimästi tervetuloa!

La 11.3. klo 11 - 13 Yhteisvastuu-myyjäiset Lassilan
seurakuntakodilla, os. Naulapolku 1.

Su 12.3. klo 10 messun jälkeen kirkkokahveilla on vie-
raana europarlamentaarikko, pohjois-haagalainen Eija-
Riitta Korhola. Hän kertoo europarlamentaarikon työstä.

Su 19.3. klo 11.30 Yhteisvastuu-lounas Hakavuoren kir-
kolla, os. Aino Acktén tie 14. Hinta 10 euroa (aikuiset) ja
5 euroa (lapset).

Su 19.3. klo 18 Yhteysilta Hakavuoren kirkolla. Asian-
tuntija Marja-Leena Salin kertoo Suomen Lähetysseuran
vuosiaiheesta Terveyttä kaikille. Teetarjoilu.

Ma 20.3. klo 13 - 15 Tapaamistuvassa Lassilan seurakun-
takodilla vieraana Haagan aluepoliisi, aiheena eläkeläis-
ten arkiturvallisuus.

Su 26.3. klo 18 Iltamusiikki Hakavuoren kirkossa. Kirsi
Lemponen, sopraano, Janne Helekorpi, tenori ja Ari Häy-
rinen, urut ja piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa Yhteis-
vastuukeräykselle.

Ke 29.3. klo 18 Kirjallisuusilta Lassilan seurakuntako-
dilla. Vieraana Vuoden kristillinen kirja 2005 -palkinnon
saaja kirjailija, pastori Erkki Jokinen. Kahvitarjoilu.

Su 2.4. klo 18 Oi muistatko vielä sen virren - toivelau-
luilta Hakavuoren kirkolla. Tarjoilutuotto Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.

Tulevia tapahtumia


