
Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 7/2006
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Lapsia ja enkeleitä

1. Kuka olet ja mistä
tulet?

– Olen Kirsi Saarinen ja
asun tällä hetkellä Helsin-
gissä, mutta en ole täältä
kotoisin. Olen asunut pit-
kään Etelä-Pohjanmaalla,
mutta alkujani olen lähte-
nyt Naantalista.

2. Mitä työhösi kuu-
luu?
– Vastuuseeni kuuluu pää-
asiassa koululaisten ilta-
päiväkerho, mutta olen
mukana muussakin nuori-
sotyössä.

3. Mikä on mielestäsi
tärkeintä nuoriso-
työnohjaajan työssä?
– Olla olemassa ja läsnä.

4. Mitä harrastat?

– Aktiivisesti kaikenlaista
liikuntaa, käsitöitä ja aah…
leivontaa.

5. Sinulle tärkeitä
asioita elämässä?
– Oma perhe, ystävät ja

luottamus siihen, ettei tääl-
lä tarvitse selvitä yksin.

6. Mikä kirja, elokuva
tms. teki sinuun vii-
meksi vaikutuksen?
– Olen tutustunut lähiaikoi-
na neulontaohjeisiin, mutta
ne eivät kyllä tee vaikutus-
ta. Ehkä Torey Haydenin
kirjat ovat olleet vaikutta-
via. Elokuva Henkien kät-
kemä oli myös aika puhut-
televa.

7. Mottosi?

– Ei minulla ole mitään
mottoa, mutta yksi Raama-
tunkohta on erityisen tär-
keä, Gal. 2: 19 - 20: 
"Lain vaikutuksesta minä
kuolin, mutta kuolin va-
paaksi laista elääkseni Ju-
malalalle. Minut on Kris-
tuksen kanssa ristiinnaulit-
tu. Enää en elä minä, vaan
Kristus elää minussa. Sen
elämän, jota tässä ruumiis-
sani vielä elän, elän uskoen
Jumalan Poikaan, joka ra-
kasti minua ja antoi hen-
kensä puolestani."

Mari Järvinen

Kristinuskon merkillisimpiä ajatuksia on Juma-
lan tuleminen ihmiseksi. Jumala syntyy ihmis-
ten käsiin, tulee heikoksi ja avuttomaksi lapsek-
si, joka tarvitsee aikuisen suojaa, rakkautta, hoi-
vaa ja syliä. Meidän käsiimme on uskottu siis
paljon. Eikä vain Jeesuksessa Kristuksessa,
vaan myös toinen toisessamme. 

Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo: "Jo-
ka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin
tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut." Hei-
koissa ja avuttomissa, jokaisessa meissä, Jumala
itse tulee meidän luoksemme. Heikoissa ja avut-
tomissa Jumala haastaa meidät vastuuseen lä-
himmäisistämme ja etsii rakkauttamme, armol-
lisuuttamme, etsii syliä, hellyyttä, läheisyyttä.

Ihmiselämä on hauras. Sen tähden myös kirkos-
sa rukoilemme enkeleitä tiellesi, Jumalan varje-
lusta ja suojaa kaikkiin vaiheisiisi.

Siunattua syksyä!

Mari Järvinen

Kastetut Kuolleet

Rakas Vapahtaja, varjele nämä kastetut
aina kasteen armossa ja anna heidän
kasvaa Sinun tuntemisessasi. Siunaa
heidän vanhempiaan, kotiväkeään ja
kummejaan.

Herra, me muistamme Sinun edessäsi
poisnukkuneita rakkaitamme, lohduta
surevia ylösnousemuksen ja iankaikki-
sen elämän toivolla.

Janne Petteri Reinman
Eeva Annika Eloranta
Anna Sylvia Sampo
Teemu Eemil Mannonen
Emilie Arienne Elshout
Jimi Juhani Miikael Heinonen
Tessa Anna Emilia Hassinen
Emma Aleksandra Saraperä
Markus Oskari Rautajoki
Mirette Venla Jannika Silvo
Eva Erika Niemeläinen
Aini Elin Alice Holm

Lumikki Ester Anna-Lisa Rikkonen 84 v.
Eila Seppälä 89 v.
Väinö Johannes Mänty 57 v.
Matti Vihtori Moisio 75 v.
Irja Aleksandra Eerikäinen 91 v.
Kerttu Annikki Heikkilä 83 v.
Erna Gunvor Ollila 96 v.
Vieno Ilona Männistö 88 v.

Nuoret
Nuorten leiri 25.–26.11. Janakkalan
Villa Göösissä. Sitovat ilmoittautu-
miset 1.11. mennessä. Hinta 10 eu-
roa.

Isoskoulutus on alkanut. Vielä voi
tulla mukaan koulutukseen! Ota yh-
teys Miikaan tai Hiskiin!

Nuorten illat jatkuvat keskiviikkoi-
sin klo 18 - 20. HUOM! Ei syysloma-
viikolla 18.10.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Miika
Kolari p. 09-2340 3205, miika.kola-
ri@evl.fi tai Hisao Sato p. 09- 2340
3207, hisao.sato@evl.fi.

Hiljenny syksyyn
Yhteysilta su 15.10. klo 18 kirkossa.
"Naisten oikeudet kehitysmaissa".
Kouluttaja Minna Törrönen Kirkon
Ulkomaanavusta kertoo. Teetarjoilu.

Hiljaisuuden ehtoollinen ke 25.10.
klo 19 kirkossa. Mari Järvinen ja Ari
Häyrinen.

Perhetapahtuma kirkolla su 29.10.
klo 16. Puuhastelemme yhdessä lau-
laen, askarrellen, hiljentyen. Kaikki
lapset, mummit, kummit, isät, äidit
tervetuloa!

Siionin lauluseurat kirkossa ti
31.10. klo 19. Mukana Jukka Palola,
Eija Köntti ja Ari Häyrinen.

Poisnukkuneiden muistoilta py-
häinpäivänä 4.11. klo 18. Luemme
viime pyhäinpäivän jälkeen seurakun-
nassamme siunattujen vainajien nimet
ja sytytämme jokaiselle kynttilän.

Juhlaa
Nuorisotyönohjaaja Kirsi Saarisen ja
nuorisopastori Miika Kolarin vir-
kaan siunaaminen su 5.11. klo 10
kirkossa. Virkaansiunaamisen toimit-
taa Eija Köntti avustajineen. Messun
jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalis-
sa.

Seurakuntavaalit 
lähestyvät!
Luottamushenkilöt Helsingin kirkkovaltuustoon ja
oman seurakuntamme seurakuntaneuvostoon vali-
taan seurakuntavaaleissa 12.-13.11.2006.

Äänestys alkaa sunnuntaina 12.11. messun jälkeen
seurakuntasalissa ja jatkuu kirkkoherranvirastossa
13.11. klo 12-18.

Jokainen äänioikeutettu saa kirjeen, jossa ovat tar-
kat tiedot vaaleista, ennakkoäänestyksestä, äänes-
tysajoista ja -paikoista sekä kotiäänestyksen mahdol-
lisuudesta.

Muista vaikuttaa!

Uutisia

Hakavuoren seurakunnassa on vahti-
mestari-siivoojana aloittanut Eeva
Friman. Tervetuloa, Eeva, töihin!

Kesäteologimme Minna Kultalahti
jatkaa "syysteologina" lokakuun lop-
puun. Minnan tapaat mm. messuissa,
hartauksissa ja kansliassa.

Luomakunnan sunnuntain 17.9. mes-
sun jälkeisillä Reilun kaupan kirkko-
kahveilla alusti toimittaja Tuula-Maria
Ahonen Roska päivässä -liikkeestä.
Tilaisuudessa jaettiin myös Helsingin
kaupungin lahjoittamia roskapihtejä
sekä kampanjaan liittyviä vihreitä Hy-
vällä asialla -paitoja, -rintamerkkejä ja
-hihanauhoja. Pidetään jatkossakin
Haaga ja Lassila siistinä!

Lassilan aktiiviset äidit ovat aloitta-
neet perhekerhon kokoontumiset
myös Hakavuoren kirkolla. Kerho ko-
koontuu perjantaisin kirkon päiväker-
hotiloissa (sisäänkäynti Aino Acktén
tien puolelta) klo 9.30–12. Perhekerho
keskiviikkoisin myös Lassilan seura-
kuntakodilla klo 9.30–11. Kaikki ter-
vetuloa!

Seniori-ikäisten ystäväpäivystys
aloittaa vapaaehtoisvoimin 4.10. Jos
koet itsesi yksinäiseksi, kaipaat yh-
teyttä seurakuntaan ja muihin ihmisiin
tai tarvitset pientä tilapäisapua, voit
soittaa numeroon 09 - 2340 3218 kes-
kiviikkoisin klo 10–11.

Tapasimme nuorisotyön ohjaaja
Kirsi Saarisen

Tapahtumatiedot myös netissä:
www.helsinginseurakunnat.fi/hakavuori


