
Uudet vastuunkantajat seurakunnan hallintoon vuosille
2007-2010 valitaan syksyllä seurakuntavaaleissa 12.11.-
13.11. 2006. Tarkemmat tiedot ajoista ja paikoista tulevat
syksyllä.
Hakavuoren seurakunnassa valitaan suhteellisilla vaaleil-
la seurakuntaneuvostoon 12 jäsentä ja yhteiseen kirkko-
valtuustoon 2 jäsentä.
Äänioikeus vaaleissa on Hakavuoren seurakunnan jäse-
nellä, joka täyttää 18 vuotta viimeistään ensimmäisenä
vaalipäivänä ja joka on merkitty Hakavuoren seurakunnan
jäseneksi viimeistään 31.8.2006.
Ajankohtaista kevään ja kesän aikana on pohtia ehdok-
kaita ja tehdä jotain: Pohtia, ketkä olisivat sopivia vas-
tuunkantajiksi seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuus-
toon omassa seurakunnassamme. 

Seurakuntaneuvosto
Kirkkolaissa ( KL 10 § 1 ) määritetään seurakuntaneuvos-
ton tehtävät:
- yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hen-
gellistä elämää
- johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden
ja omaisuuden hoitoa.
Lisäksi Helsingissä seurakuntaneuvosto mm. päättää toi-
minnallisen määrärahan käytöstä sekä  käyttää seurakun-
nan omaisuuden omistamiseen ja hallintaan sekä sen tuot-
toon liittyvää päätösvaltaa ( KL 11 § 9 ).  Kokouksia pide-
tään noin kerran kuukaudessa. 

Kirkkovaltuusto
Päättää mm. koko Helsinkiä koskevista taloushallinnolli-
sista asioista. Kirkkovaltuuston valmistelevana ja toi-
meenpanevana elimenä on yhteinen kirkkoneuvosto, jon-
ka valtuusto valitsee.
Seurakuntavaaleista saa tietoa netissä kirkon sivuilla
www.evl.fi/vaalit. Näiltä sivuilta löytyvät myös valitsija-
yhdistysten perustamisasiakirjat ja paljon muuta mate-
riaalia.

Eija Köntti

U U T I S I A
Paramentit Design-museossa
Kirkkomme paramentteja eli kirkkotekstiilejä ja kirkko-
hopeita on nähtävillä Design-museossa Korkeavuorenka-
tu 23  (vastapäätä Johanneksen kirkkoa)  näyttelyssä
Kyyhky ja Karitsa. Näytteillä ovat mm. kaikki antepen-
diumit eli alttariliinat, sekä valkoinen ja violetti kasukka
sekä ehtoollisastiat ja kynttilänjalat.

Näyttely on avoinna 28.5. asti. Se on pystytetty Helsin-
gin seurakuntayhtymän 100-vuotisjuhlan johdosta. Kan-
nattaa mennä katsomaan.

Kesäteologi
Teologian ylioppilas Minna Kultalahti toimii seurakun-
tamme kesäteologina. Hän on mukana lasten kesäkerhos-
sa, rippikoululeirillä, messuissa, kansliassa. Tervetuloa
kesätöihin, Minna!

Valmistumisia
Diakonian viransijaisena toimiva Elisabeth Bariskin on
valmistunut sosionomi-diakoniksi (AMK) ja hänet vihi-
tään messussa diakonian virkaan Kallion kirkossa 21.5.

Teologian ylioppilas Miika Kolari saa valmiiksi teolo-
gin maisterin tutkinnon toukokuussa ja hänet vihitään pa-
piksi messussa Tuomiokirkossa 4.6.. Miika toimii nuori-
so- ja rippikoulupappina. 

Hyvän Jumalan siunausta molemmille valmistuneille.

Saarnat netissä
Jos haluat tutustua saarnoihin kirjallisessa muodossa, löy-
dät suurimman osan seurakuntamme pappien saarnoista
sähköisessä muodossa nettisivuiltamme www.helsingin-
seurakunnat.fi/hakavuori     "Usko" -otsakkeen alta. Saarna
tosin ei ole kirjoitettuna sama kuin puhuttuna. Mutta kir-
joitettu teksti antanee "makustelemisen" mahdollisuuksia.

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 4/2006
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.

Felix Iiro Ilari Pöyry
Iines Maija Amanda Korhonen
Sofia Lumi Olivia Kaskelin
Alpo Alvari Niemi
Nella Emilia Jussilainen

Kimmo Henrikki Kena ja
Maria Elina Suoranta
Anssi Tapani Myntti ja 
Soile Maarit Vuorinen
Tuomas Henri Tapani 
Sillanpää ja Sanna Matilda
Raimontytär Lehtonen
Antti Tuomas Minkkinen ja
Anna Maarit Flöjt
Sami Erik Strömsten ja
Elina Katariina Saari
Marko Sakari Ahonen ja
Teija Susanna Saloranta

Kauko Olavi Heikura 72 v.
Jaakko Johannes Hagman
96 v.
Taimi Lempi Elisabeth 
Fagerholm 82 v.
Jaakko Mikael Manila 59 v.
Pauli Erik Hill 73 v.
Eila Mirjam Santakari 79 v.
Raili Orvokki Jauhiainen 
57 v.
Pentti Olavi Ruotsalainen 
71 v.

Retkiä ja leirejä

Leena Suutarlan sanoittama virsi 570 puhuu koskettavasti Luo-
jan töistä, mutta myös luodun kaipuusta toisen luodun luo:

"Luomisen juhlaa täynnä
jälleen on kaikki maa.
Kuoleman vallan alta

elämä pulppuaa.
Pimeys liikahtaa,

aurinko astuu esiin,
kimmellys syttyy vesiin,

jääkuori hajoaa.

Jumala hyvyydellään
herättää syvyydet.

Roudasta havahtuvat
silmut ja siemenet. 

Luodut nyt lähelleen
etsivät toinen toistaan,
astuvat kammioistaan 
vapaina kevääseen.

Sydänten uumenista
kumpuaa ylistys,

keskeltä turmelusta
riemu ja hämmästys. 

Kristus on voimallaan
uudeksi kaiken luonut,

meillekin rauhan tuonut
kuolleista noustessaan."

Tämän uutta luovan Kolmiyhteisen Jumalan, Ylösnousseen
Kristuksen, Kuoleman Voittajan, omina elämme. Saamme tur-
vautua tänäkin keväänä uutta luovan Jumalan hyvyyteen ja rak-
kauteen. Vanhan helluntairukouksen sanoin:

"Tule, Pyhä Henki, tänne, laskeudu taivaasta alas meidän sy-
dämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule, köyhäin apu, tule,
lahjain antaja, tule, sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun
hyvä vieras ja suloinen lämpö. Aamen."

Siunattua kevättä sinulle!
Mari Järvinen

Luomisen juhlaa

Kristus nousi kuolleista!
Seurakuntasaliin oli hiljaisella viikolla rakennettu pääsiäisvaellus. Reitti kulki ehtool-
lisen asettamisesta, Getsemanen, Jeesuksen tuomitsemisen ja Golgatan kautta tyhjäl-
le haudalle.
Vaelluksen "arkkitehtinä" oli lastenohjaaja Mervi Itälinna.  Kuva: Mari Järvinen

Eläkeläisten retki 
Orimattilaan 11.5.
Hinta 30€, ilmoittautuminen
8.5 mennessä virastoon  puh.
2340 3200. Retkellä vierail-
laan mm. Orimattilan kirkossa
ja Soile Yli-Mäyryn taidelin-
nassa. 

Diakonialeiri 
Siuntion kylpylässä 
5.6 - 9.6.06 
Leirin hinta 120€, ilmoittautu-
minen hakemuksella 10.5.
mennessä diakoniatyönteki-
jöille. Tiedustelut diakoni Eli-
sabeth Bariskin p. 2340 3223.
Leiri järjestetään yhteistyössä
Huopalahden ja Pitäjänmäen
seurakuntien kanssa.

Eläkeläisten leirit 
Villa Göösissä 
Janakkalassa 
I  leiri 11. - 13.6.06 
II  leiri 22. - 24.8.06

Ohjelmassa ulkoilua, sauno-
mista, hartaushetkiä ja yhdessä-
oloa. Hinta 60 €. Ilmoittautu-
miset hakemuksella 30.5. men-
nessä kesäkuun leirille ja 15.8.
mennessä elokuun leirille.

Hakemuksia leireille saa ja
tiedusteluihin vastataan viras-
tosta puh.2340 3200 ja diako-
niatyöntekijöiltä puh. 2340
3223 ja 2340 3224. 

Pihatalkoot
Kirkon piha pannaan kesäkun-
toon keskiviikkona 17.5. piha-
talkoissa klo 12-15. Tule tal-
koomielellä tekemään mitä
voimasi sallivat. Haravat ja
muut tykötarpeet saat kirkolla.
Talkooväen yhteinen tal-
koosoppa syödään klo15.

Kirpputori
Keväinen kirpputori pidetään
kirkon pihalla la 20.5.06. klo
11-13. Varaa pöytä ja tule
myymään tavaroita, joita et
enää itse tarvitse. Pöydän hin-
ta 5€. Varaa pöytäsi virastosta
puh. 2340 3200.

Lasten kesäkerho
Kirkolla järjestetään jälleen
lasten kesäkerho 5.-22.6. klo
9-15. Mukaan voi tulla yhtenä
tai useampanakin päivänä.
Ohjelmassa retkiä, askartelua
ja muuta mukavaa.  Mukaan
omat eväät. Päivän osallistu-
mismaksu 2,50 e. Ilmoittautu-
minen lastenohjaaja Mervi
Itälinnalle puh. 2340 3203.


