
Palmusunnuntain messu 9.4. klo 10 
Kunnian kuninkaan alennustie
Mari Järvinen, Marja Suomi ja Sanna-Liisa Untamala. 
Lasten pääsiäiskirkko ma 10.4. klo 9.30 ja 10.30
Tule lasten omaan pääsiäisen kirkkohetkeen iloitsemaan kevääs-
tä ja ylösnousseesta Kristuksesta. 
Marja Suomi ja Ari Häyrinen.
Hiljaisen viikon ahdit
Tule seuraamaan Kristuksen kärsimystietä ja hiljentymään pää-
siäisen sanoman äärellä. Perinteisten ahtitekstien lisäksi illoissa
rukousta ja musiikkia.

Ahtisaarna ma 10.4. klo 19
Jeesus Getsemanessa
Seppo Lappalainen ja Asko Rautioaho.
Ahtisaarna ti 11.4. klo 19
Jeesus tutkittavana
Mari Järvinen ja Ari Häyrinen.
Ahtisaarna ke 12.4. klo 19
Jeesus tuomitaan
Marja Suomi ja Ari Häyrinen.

Kiirastorstain rippi ja ehtoollinen to 13.4. klo 13
Pyhä ehtoollinen
Marja Suomi, Maarit Nuorkivi ja Ari Häyrinen. Mukana Haka-
seniorit.
Kiirastorstain iltamessu 13.4. klo 19
Pyhä ehtoollinen
Eija Köntti, Jukka Palola, Mari Järvinen, Seppo Lappalainen ja
Ari Häyrinen. Messun jälkeen kirkko verhotaan pitkäperjantain
mustiin.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10
Jumalan Karitsa
Seppo Lappalainen, Mari Järvinen ja Ari Häyrinen sekä Haka-
vuoren kirkon kuoro. Kirkon kellot ja urut vaikenevat.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe 14.4. klo 15
Jeesuksen kuolema
Mari Järvinen ja Ari Häyrinen. Kirkon kellot ja urut vaikenevat.
Pääsiäisyön vigilia la 15.4. klo 23.30
Kristus on voittanut kuoleman
Eija Köntti. Pitkäperjantain musta vaihtuu pääsiäisen valkoi-
seen. Kirkonkellot soivat puolilta öin.
I pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 10
Kristus on ylösnoussut
Jukka Palolan (lähtösaarna), Marja Suomi ja Ari Häyrinen sekä
Hakavuoren kirkon kuoro. 
I pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 12 Lassilan seurakuntako-
dissa
Kristus on ylösnoussut
Jukka Palola, Ari Häyrinen sekä Hakavuoren kirkon kuoro.
II pääsiäispäivän messu ma 17.4. klo 10
Ylösnousseen kohtaaminen
Marja Suomi, Eija Köntti ja Ari Häyrinen.

Tilaisuudet Hakavuoren kirkolla, ellei toisin mainita

Yhteystiedot:

Hakavuoren kirkko
Aino Acktén tie 14  
puh. 2340 3220

Lassilan seurakuntakoti
Naulapolku 1 (Leiviskätie 4)
puh. 2340 3220

Seurakunnan sivut netissä:
www.helsinginseurakunnat.fi/hakavuori

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 3/2006
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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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.

Patricia Susanna Faith Alakotila
Samu Antti Olavi Kinnunen
Milja Sofia Huhtanen
Maiju Inkeri Hyvönen
Neea Asta Neuvonen
Kaisla Josefin Kultalahti
Kaapo Kalevi Kristian Nurmi
Joonas Sulo Kristian Aho
Onni Jalmari Siphiwe Korhonen

Kimmo Kalevi Nurmi ja  
Anu Elisabet Jaala
Kai Kalevi Kiiskilä ja Erja 
Anneli Soukka
Ari Antti Junnila ja Sanna 
Maria Jokelainen
Timo Juhani Hokkanen ja 
Mari Katariina Vuorio
Niko Antero Helkearo ja 
Piia Marika Koskela
Timo Tapio Peippo ja 
Tiina Tuulia Nissilä
Heikki Hannu Antonio Haasmaa
ja Mia Susanne Ångerman

Salme Sundberg 80 v.
Kerttu Inkeri Tenhunen 95 v.
Margit Onerva Parkkulainen 74 v.
Pentti Johannes Rinnelaakso 62 v.
Fanny Teresia Mäntyvaara 92 v.
Vieno Dagmar Kyrklund 83 v.
Elli Vilhelmiina Aho 89 v.
Jaakko Erik Siivonen 90 v.
Katri Mirjam Laukkanen 87 v.

Hakavuoressa Jukkaa on ilahduttanut erityisesti seura-
kuntalaisten aktiivisuus esimerkiksi pienpiirien vetäjinä ja
diakoniatyössä: "Vasta diakoniapappina havahduin sii-
hen, kuinka paljon meillä vapaaehtoisia toimii. Olen myös
nähnyt, kuinka uusia aktiiveja tulee mukaan, ja heidät ote-
taan hyvin vastaan." Diakoniatyön ohella Jukka on toimi-
nut myös nuoriso- ja rippikoulupappina sekä hoitanut yh-
teyksiä Hakavuoren ystävyysseurakuntaan Viron
Jõelähtmessä. 

Työssään Jukka on rakentanut seurakuntaa monenlaisil-
la Vanhaan testamenttiin liittyvillä raamattuluennoilla ja -
piireillä. "Olen iloinnut seurakuntalaisten kiinnostuksesta
Raamattuun", Jukka toteaa. Parhaillaan käynnissä oleva
psalmipiiri jatkuu Hakavuoressa kevään loppuun. "Syk-
syllä jatkamme psalmien tutkimista Huopalahdessa", Juk-
ka kertoo ja jatkaa, miten häntä on puhutellut psalmeissa
juuri ihmisluonnon ja -suhteiden samankaltaisuus verrat-
tuna tähän päivään: "Ei mitään uutta auringon alla", hän
muotoilee.

Raamattu on puhutellut Jukkaa eri tavoin eri aikoina.
Parhaillaan sydäntä lähellä on Psalmien kirja. Lohduttavia
sanoja sisältyy esimerkiksi psalmiin 103: "On hyvä muis-
taa, mitä hyvää Jumala on minullekin tehnyt", Jukka sa-
noo. Keskeisimpänä ja myös oman lestadiolaisen liikkeen
perinteeseen kuuluvana asiana Jukka pitää kuitenkin psal-
mista 103 löytyvää sanaa syntien anteeksiannosta: "Kyllä
syntien anteeksiannon julistus ja vakuutus on ollut papin
työssä tärkeää sekä itselle että seurakuntalaisille", hän to-
teaa lopuksi.

Toivotamme Jukalle yhdessä Taivaanisän siunausta tu-
levaan ja kiitämme Hakavuoren seurakunnassa tehdystä
monenlaisesta työstä ja vaivannäöstä.

Mari Järvinen

Pastori Jukka Palolan lähtösaarna I pääsiäispäivän
messussa
su 16.4. klo 10 Hakavuoren kirkossa. 

Lähtöjuhla Helsingin Seurakuntayhtymän 
100-vuotiskirkkokahveilla
su 23.4. messun jälkeen n.  klo 11.30. 

Sydämellisesti tervetuloa!

Uuden edessä Paastonaika ja pääsiäinen

Hakavuoren seurakunnan palveluksessa yh-
deksän vuotta toiminut pastori Jukka Palola
siirtyy töihin Huopalahden seurakuntaan
toukokuun alussa. Lähtöön liittyy luonnolli-
sesti haikeutta, mutta toisaalta muutos ja
uudet näkökulmat työn tekemiseen houkut-
tavat: "Hakavuoressa minulla on reilut yh-
deksän vuotta työtä takana. Oppipoikana tä-
hän taloon tulin, ja täällä olen papin työn
oppinut", kertoo Jukka ensimmäisestä vir-
kapaikastaan.

Viimeistään pääsiäisenä havahdun huomaamaan, että
kevät on edennyt jo pitkälle. Pääsiäinen sisältää lupauk-
sen tulevasta kesästä, joka koittaa jo reilun puolentoista
kuukauden päästä. 

Pääsiäinen ja kesä liittyvät toisiinsa myös pääsiäisen sa-
noman osalta. Pääsiäinen julistaa meille Kristuksen kuol-
leista heräämistä, ylösnousemusta, johon perustuu myös
kristikunnan odottama kuolleiden ylösnousemus aikojen
lopulla. Vanhan testamentin alkukielessä hepreassa kuol-
leista heräämistä kuvaava sana on johdettu kesän viettä-
mistä tarkoittavasta sanasta. Kuolleista herääminen on
siis heräämistä kesän viettoon!

Nykyisen virsikirjamme virsistä Kristuksen ylösnouse-
muksen ja kesän alkamisen yhteenkuuluvuutta kuvaa
kaikkein vahvimmin Leonard Typön virsi "Aurinkomme
ylösnousi" (VK 105). Virren herkät kielikuvat kertovat au-
keilevista valkoruusuista ja iloisina lentävistä kesälin-
nuista ylösnousseen Auringon paistaessa voittovuorella.

Pääsiäinen sisältää siis kohta koittavan kesän lisäksi lu-
pauksen ikuisen kesän alkamisesta. Uskossa Vapahtajaan
turvautuneilla alkaa kuolleiden ylösnousemuksessa kesä,
jolloin "kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä
vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut." (Ilm.21:4) Kris-
tuksen valtakunnan evankeliumi rohkaisee meitä omakoh-
taisesti uskomaan synnin ja kuoleman vallan Voittajaan ja
odottamaan ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Riemullista Vapahtajan ylösnousemusjuhlaa ja kesän
odotusta!

Jukka Palola

Pääsiäisen lupaus 
kesästä

MUSIIKKIA KIRKOSSA
Yhteislaulutilaisuus to 20.4. klo 13 Hakavuoren kirkos-
sa. Lauletaan Siionin virsiä toiveiden mukaan. Sanna-Lii-
sa Untamala, säestys.
Dir.mus. Asko Rautioahon 70-vuotiskonsertti su 23.4.
klo 18 Hakavuoren kirkossa. Asko Rautioaho, urut, Merja
Halmetoja-Sivonen ja Kullervo Puumala, laulu sekä Ha-
kavuoren kirkon kuoron joht. Ari Häyrinen. Kahvitarjoilu.
Sydämellisesti tervetuloa!

PERHEMESSU VAPPUAATTONA
Tervetuloa koko perheen voimin messuun Hakavuoren
kirkkoon su 30.4. klo 10. Messun jälkeen tarjoillaan kirk-
kosimat. Mukana Hakaseniorit ja lapsikuoro Hakajuniorit
sekä Eija Köntti, Mari Järvinen ja Ari Häyrinen.9

HAKUAIKA SEURAKUNNAN 
PÄIVÄKERHOIHIN
Päiväkerhot on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille lapsille. 
Kirkon kerhotiloissa puuhaavat 3-4 -vuotiaat 
ti ja pe klo 9-11.
Lassilan seurakuntakodilla 4-6 -vuotiaat touhuavat 
ma, ti ja to klo 13-16. 
Ilmoittautumiset 8.5. mennessä kerhopisteisiin, virastoon
tai lastenohjaaja Mervi Itälinnalle p. 09-2340 3203.


