
Syksyn seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy
15.9.

Silloin valitaan edustajat Hakavuoren seurakunnan seu-
rakuntaneuvostoon ja Helsingin yhteiseen kirkkovaltuus-
toon.

Vaaleissa voi olla ehdokaslistoja sekä seurakuntaneu-
vostoa että kirkkovaltuustoa varten. On kuitenkin mahdol-
lista, että jokin yhdistys asettaa ehdokkaat vain toista hal-
lintoelintä varten.

Nyt on aika miettiä ehdokkaita, kysellä suostumusta. Jo
jokainen ehdokas – ja valittukin – voi antaa oman panok-
sensa seurakuntamme toimintaan. 

Valitsijayhdistyksen voi perustaa 10 Hakavuoren seura-
kunnan jäsentä. Jokaisella yhdistyksellä tulee olla asia-
mies, joka ei voi olla ehdokkaana vaaleissa. 

Nyt vain mukaan!

Eija Köntti

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 5/2006
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.

Jumala, avioliiton asettaja,
siunaa näitä liittoja, anna
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.

Elviira Emma Charlotta 
Engström
Justus Antero Helkearo
Teresa Kiara Kekoni
Ronja Mariia Penttinen
Arttu Axel Tamminen
Lumo Amelie Parviainen
Sanni Sofia Kähkönen
Anni Ilona Mäkelä

Heikki Aleksis Onnela ja 
Sari Susanna Lindfors
Hannu Tapani Kari ja 
Stella Diana Granholm
Marko Juhani Väisänen ja
Anna Kristiina Isokangas
Juha Tapani Tamminen ja 
Tiina Tellervo Kaarnakorpi
Jari Ilmari Toivo ja Elina 
Marianne Anttila
Jarno Antero Äikää ja 
Sonja Margit Johanna Airikka

Unto Harald Koskinen 84 v.
Kirsti Anikka Guillermaz 84 v.
Terttu Annikki Koskinen 78 v.
Irma Annikki Leppänen 92 v.
Sirkka Liisa Kuutti 75 v.

Tuomas Kempiläisen teos "Kristuksen seuraamisesta" on
ollut pitkään suosituimpia kristillisiä kirjoja Raamatun
jälkeen. Kempiläinen oli alankomaalainen munkki, joka
kuoli 91-vuotiaana vuonna 1471.  Kristuksen seuraamisen
kolmannessa kirjassa "Sisäisestä lohdutuksesta" Tuomas
muistuttaa, että jokainen on vain omasta itsestään vas-
tuussa Jumalan edessä:

"Poikani, älä ole utelias äläkä kanna turhia huolia. Mitä
tämä tai tuo sinuun koskee? Seuraa sinä minua. Mitä se si-
nulle kuuluu, onko joku sellainen vai tällainen tai puhuu-
ko tai toimiiko hän niin tai näin? Sinun ei tarvitse vastata
toisten puolesta, vaan tee tili itsestäsi. Miksi siis sotkeudut
toisten asioihin? Katso, minä tunnen kaikki ja näen kai-
ken, mitä tapahtuu auringon alla. Minä tiedän, kuinka
kunkin laita on, mitä hän ajattelee, mitä tahtoo ja mihin
pyrkii. Minun haltuuni on sen vuoksi jätettävä kaikki,
mutta pysy sinä sovussa ja rauhassa ja anna puuhaajan
puuhata niin paljon kuin tahtoo. Hänen kantaakseen on
koituva kaikki, mitä hän on tehnyt tai sanonut, sillä minua
ei voida pettää."

Kirkollisia kärhämiä ja kiistoja seuratessa Tuomaan
teksti tuntuu hyvin osuvalta. Miten paljon onnellisempia
me kaikki olisimme, kun kukin olisi, Paavalin sanoin,
omassa vakaumuksessaan varma eikä kiistelisi mielipi-
teistä.

Siunattua kesää!

Mari Järvinen

Seuraa sinä minua

Kirkon kerhossa on kivaa! Kuvassa Hakavuoren kirkon päiväkerholaiset Saara (vas.),
Teresa, Juho, Kaapo, Aune, Niilo ja Sini. (kuva: Mervi Itälinna)

Ehdokkaita seurakuntavaaleihin!

Päiväkerhoon ehtii vielä ilmoittautua!
"Me ollaan leikitty junarataa ja
pikkuautoilla, menty kotileikkiin
ja paistettu siellä keksejä ja let-
tujakin ja sitten on menty saliin
ja juostu siellä, sitten ollaan lau-
lettu Jeesuksesta ja piirretty",
toteavat pienet päiväkerholaiset
vuoden päätteeksi. Sitä ja paljon
muuta on seurakunnan päivä-
kerho.

Päiväkerho on 3-6 -vuotiaiden oma ker-
ho, jossa leikitään, liikutaan ja lauletaan,
seikkaillaan, askarrellaan, luetaan satuja ja
seurataan nukketeatteria. Kerhossa saa
uusia kavereita ja yhdessä touhutessa oppii

monenlaisia asioita, niin anteeksipyytä-
mistä ja kaverin auttamista kuin saksilla
leikkaamista ja hiljentymistä. Kerhoaltta-
rin äärellä tulevat monet mielenkiintoiset
raamatunkertomukset tutuiksi, samoin ru-
koukset ja laulut. Kerhossa syödään omat
eväät.

Kerhot kokoontuvat
Lassilan seurakuntakodilla 3-6 -vuotiaat

ma, ti ja to klo13-16 
Hakavuoren kirkolla 3-4 -vuotiaat ti ja

to klo 9-11.30
Kerhot alkavat syksyllä 14.8. Ilmoittau-

tuminen ja tiedustelut p.2340 3203, lasten-
ohjaaja Mervi Itälinna.

Pohjois-Haagan kirkolla
Aino Acktén tie 14
puh. 2340 3220
www.helsinginseurakunnat.fi/
hakavuori

Messu joka sunnuntai- ja 
pyhäpäivä klo 10.

Kesäillan musiikkia
Ke 28.6. klo 19 Petteri Iivonen, viulu
ja Ari Häyrinen, urut ja piano. Vapaa
pääsy, ohjelma 5 euroa.
Ti 18.7. klo 19 Klassista hengellistä
musiikkia esittävät Anna Rasinkan-
gas, laulu ja Miikka Lehtoaho, säes-
tys. Vapaa pääsy.
To 27.7. klo 19 Bernd Wahl, urut (Sak-
sa). Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
To 24.8. klo 19 Taiteiden yön musiik-
ki "Oopperaa, oopperaa!". Mm. Tee-
mu Garam, tenori, Heikki Orama,
basso ja Ari Häyrinen, piano. Vapaa
pääsy ja ohjelma.

Hiljaiset ehtoollishetket 
kirkossa
Ke 7.6. klo 19 Seppo Lappalainen.
Ke 5.7. klo 19 Seppo Lappalainen ja
Ari Häyrinen.
Ke 2.8. klo 19 Mari Järvinen.

Eläkeläisten Torstaikerho
torstaisin klo 13 koko kesän ajan.
Hartaus kirkossa, kahvit ja ohjelma-
tuokio seurakuntasalissa.

"Wanhan ajan jumalanpalvelus"
Karunan kirkossa Seurasaaressa

su 18.6. klo 13. Mukana Mari Järvi-
nen ja Mirjam Kyrönseppä.

Kenian lähettien 
Heinosten lähtökahvit
su 16.7. klo 10 messun jälkeen n. klo
11.30. Mukana Seppo Lappalainen,
Miika Kolari ja Mirjam Kyrönseppä.

Kouluun lähtevien 
siunaus
ma 14.8. klo 18. Seppo Lappalainen
ja Mirjam Kyrönseppä.

Eläkeläisten leiri 
Villa Göösissä Janakkalassa 
22. - 24.8.06
Ohjelmassa ulkoilua, saunomista, har-
taushetkiä ja yhdessäoloa. Ilmoittautu-
miset hakemuksella 15.8. mennessä.
Hakemukset kirkkoherranvirastosta p.
2340 3200 tai diakoniatyöntekijöiltä
p. 2340 3223, 2340 3224.

Lasten kesäkerho
kirkolla 5. - 22.6. klo 9 - 15. Mukaan
voi tulla yhtenä tai useana päivänä.
Retkiä, askartelua, leikkejä. Omat
eväät. Päivän osallistumismaksu 2,50
euroa. Ilmoittautumiset lastenohjaaja
Mervi Itälinnalle p. 09-2340 3203

Kesäretki Vihdin 
Enäseppään
ma 24.7. Lähtö Huopalahden kirkolta
klo 10, Hakavuoren kirkolta klo
10.10 ja Lassilasta (Alepan pysäkiltä)
klo 10.15. Hinta 20 euroa, 4 - 14 -

vuotiaat 10 euroa (alle 3 v. ilmaisek-
si). Paluu n. klo 18. Ilm. 18.7. viras-
toon p. 2340 3200. 
Diakonia-avustus mahdollinen vähä-
varaisille retkelle osallistujille. Kysy
diakoniatyöntekijöiltä. Järj. Haka-
vuoren ja Huopalahden seurakunnat.

Lassilan 
seurakuntakodilla
Naulapolku 1 tai Leiviskätie 4
puh. 2340 3221

Tapaamistupa
parillisten viikkojen maanantaisin klo
13 - 15 koko kesän ajan. Tule kahvit-
telemaan ja tapaamaan uusia ihmisiä!
HUOM! Ei 24.7., jolloin retki Vihtiin.

Avoin aamupuuro
Oletko kyllästynyt syömään yksin?
Tule puurolle ja kahville parittomien
viikkojen maanantaisin 5.6., 19.6.,
14.8. ja 28.8. klo 9 alkaen (HUOM!
Ei heinäkuun aikana).  

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto (Tolarintie 1)
Avoinna ma – pe klo 9-14 sekä ke
17.30-18.30
Puhelin: 2340 3200 
Fax: 2340 3201
Sähköposti: hakavuori.srk@evl.fi

Päivystävä pappi tavattavissa 
yleensä ma - pe 
klo 9 - 14 ja ke 17.30 - 18.30.
Kesän diakoniapäivystys
ti klo 9 - 11.

Hakavuoren seurakunnan kesää 2006

Grilli-ilta kirkon pihalla
ma 21.8. klo 19. Ehtoollisen vietto kirkossa illan päät-
teeksi klo 20.30. Mukana työntekijöitä.


