
Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 8/2006
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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1. Kuka olet ja mistä
tulet?
Olen Eeva Friman, 48-vuo-
tias ja yhden teini-ikäisen
pojan äiti. 
Olen syntynyt Helsingin
Kallion kaupunginosassa
kuusilapsiseen perheeseen
sisarussarjan nuorimpana.
Tulin seurakuntaan mielen-
terveyspuolelta, jossa olin
2,5 vuotta määräaikaisena
emäntänä ja mielenterveys-
kuntoutujien työnohjaajana.

2. Mitä odotat 
työltäsi 
seurakunnassa?
Odotan uusia haasteita, ih-
misten kohtaamista, uuden
oppimista.

3. Mikä on mielestäsi
tärkeintä 
vahtimestari-
siivoojan työssä?
Tärkeintä on seurakunnan
jäsenten palveleminen, jo-
kainen ihminen tulee ottaa
huomioon - erityisesti lii-
kuntarajoitteiset ja vanhuk-
set. Vahtimestari toimii
ikään kuin ikkunana kirkon
toimituksiin tuleville tai
harrastuspiireihin osallistu-
ville. Se, miten toimit, hy-
myilet ja kohtaat ihmisen,
antaa samalla kuvan koko
seurakunnastasi.

4. Mitä harrastat?
Käsitöitä, silloin kun eh-
din. Lukemiseen löytyy ai-
kaa vaikkapa yöllä. Kesäi-
sin hoidan pientä puutarha-
palstaa vaihtelevalla me-
nestyksellä.

5. Mikä elokuva,
teatteriesitys tai 
kirja teki sinuun 
viimeksi 
vaikutuksen?
Siitä on niin kauan, kun
olen käynyt varsinaisesti
elokuvissa, etten edes
muista. Kirjoissa parasta
antia ovat elämäkerrat,
mutta niistä en pysty ni-
meämään mitään erityisen
mieleenpainuvaa.

6. Miten vietät 
lähestyvää 
pyhäinpäivää?
Aikaisemmin meillä oli ta-
pana käydä koko perheen
voimin haudoilla. Viime
vuosina se on jäänyt, mutta
tänään sytytän kynttilän
poismenneille rakkaille ko-
tona. Pyhäinpäivänä myös
hiljennyn ja lepään.

Mari Järvinen

"Me olimme kuolleita, mutta sinä synnytit mei-
dät uudestaan Hengelläsi, annoit uuden ruumiin
ja uuden sielun. Sinä puhdistit meidät häpeäs-
tämme. Ja nyt me pyydämme sinua, laupeuden
Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, varjele mei-
dät kutsumuksessamme, palvonnassa ja uskolli-
suudessa. Me antaudumme sinun jumalallisen
sanasi ja sinun pyhän lakisi varaan.

Valaise sielumme, että voisimme tuntea sinut ja
palvella sinua. Rukoilemme: anna meille voi-
maa toteuttaaksemme sisimmän toiveemme, va-
littelematta harha-askeliamme, joita on sekä ta-
kana että edessäpäin. Unohda kaikki mitä olem-
me tehneet väärin ja laiminlyöneet, kaikki mikä
päivin ja öin heittää meihin syyllisyyden varjo-
ja. Herra, muista miten helposti me lankeamme,
miten hauraita sinun ihmisesi ovat, miten paljon
pahaa piilee meidän luonnossamme ja taipu-
muksissamme.

Vahvista meitä, hyvä Jumala, voimallasi, valai-
se sielumme lohdutuksellasi. Auta meitä kaikes-
sa suostumaan uskon ohjaukseen, omaksumaan
apostolien opetus ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen ihmeellinen ilosanoma, auta meitä
seuraamaan sitä puheessa ja teoissa ja koko elä-
mäntavassamme."

Papyruksen mukaan

Kirjasta "Rukouksia varhaiskirkon ajoilta",
toim. Anders Frostenson, suom. Anna-Maija
Raittila, Karas-Sana, Helsinki 1989.

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.

Juuso Viktor Toiviainen
Dino Kusti Mikael Floman
Ilkka Aleksi Isojärvi
Kaarle Kristian Kovalainen
Lassi Kaius Eliel Koskela
Olli Mikael Vanhanen

Lea Liisa Ulmanen 85 v.
Markku Ukko Juhani Sokero 62 v.
Poju Väinö Pasenius 73 v.
Vieno Sohvi Eronen 98 v.
Urho Arvo Jantunen 88 v.
Pekka Juhani Niemi 59 v.
Reino Olavi Manninen 81 v.
Aino Orehoff 82 v.

Poisnukkuneiden 
muistoilta
Hakavuoren kirkossa

pyhäinpäivänä 4.11. klo 18

Eija Köntti, puhe
Seppo Lappalainen, runot 

Mari Järvinen, liturgia
av. Miika Kolari

Luciano Carotenuto, huilu
Ari Häyrinen, urut

Luemme seurakunnassamme viime pyhäinpäivän
jälkeen siunattujen vainajien nimet ja sytytämme

jokaiselle muistokynttilän. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tapasimme vahtimestari-siivooja
Eeva Frimanin

Eeva hälytettiin valokuvaukseen kesken sopankeitto-
puuhien. Seurakunnan työssä suurtalouskokin koulu-
tuksesta ja ammattitaidosta on hyötyä. (kuva: Mari Jär-
vinen)

Juhlimaan
Nuorisotyönohjaaja

Kirsi Saarisen ja
nuorisopastori Mii-
ka Kolarin virkaan

siunaaminen su
5.11. klo 10 kirkos-
sa. Virkaansiunaa-
misen toimittaa Ei-
ja Köntti avustaji-
neen. Messun jäl-
keen kirkkokahvit
seurakuntasalissa.

Miten hauraita sinun 
ihmisesi ovat

Joulukortteja ja kortteja 
myynnissä
Kirkkoherranvirastosta voi ostaa marraskuun puolivälin jälkeen
kaksiosaisia joulukortteja Kynttiläkirkosta. Kuvaajana on valoku-
vaaja Matti Karppinen.

Kortti kuorineen maksaa 1,5 euroa, kaksikymmentä korttia 
25 euroa. 

Korttien tuotto menee seurakunnan diakoniatyön hyväksi.

Samanaikaisesti ilmestyy myytäväksi uusi postikortti kirkosta.


