
Kuka olet ja mistä
tulet?
Olen Sofia Tolonen, syntype-
rältäni helsinkiläinen. Muutin
esikoiseni syntymän aikoihin
Klaukkalan Metsäkylään, jos-
sa olemme asuneet jo 17 vuot-
ta. 

Mikä sai sinut 
hakeutumaan 
diakoniatyön pariin?
Usko ihmistä rakastavaan Ju-
malaan ja halu kulkea murtu-
neen rinnalla. Olen itsekin
omassa elämässäni kokenut
kärsimystä ja olen silloin tullut
kohdatuksi.   

Mikä on mielestäsi
tärkeintä/keskeisintä
diakoniatyössä?
Ihmisen kohtaaminen: toivon
välittäminen ja rukouksessa
kantaminen. Diakoniatyön pii-
riin kuuluvat kaikenikäiset ih-
miset, erityisen tärkeää minul-
le on lapsidiakonia. Yhteiskun-
nassa tapahtuvat muutokset
näkyvät nopeasti vastaanotol-
la. Meidän pitäisikin kuulua
enemmän yhteiskunnallisesti
heikompien äänitorvena. Dia-
koniatyö on myös etsivää työ-
tä, sillä usein juuri eniten apua
tarvitsevat eivät löydä vastaan-
otolle. 

Mitä odotat 
uudelta työltäsi?
Työntehtäväni eivät varsinai-
sesti tule muuttumaan, mutta
työympäristö ja työyhteisö
ovat uutta. Odotan työyhtei-
söä, jossa voimme jakaa osaa-
mistamme ja taitojamme. Työ-
yhteisön tuki ja rukous ovat

tärkeää jokaisen jaksamiselle
ja yhteisöllisyydelle. Yksin
tehty työ ei ole niin arvokas
kuin yhdessä tehty työ. Toi-
voisinkin, että seurakunnissa
tehtäisiin enemmän yhteistyö-
tä eri työalojen kesken.

Mitä harrastat?
Rakkaita harrastuksiani ovat
gospel-kuorolaulu sekä Taizé-
kuoro, jossa yhdistyvät laulu,
rukoushiljaisuus ja keskinäi-
nen jakaminen. Lisäksi harras-
tan luonnossa liikkumista:
hiihtoa, patikointia ja vaellus-
ta. Meillä suomalaisilla on nel-
jä ihanaa vuodenaikaa. Luon-
nossa näkyy Jumalan kädenjäl-
ki kaikkine ihmeineen.

Mikä kirja, 
elokuva tai 
teatteriesitys teki 
sinuun viimeksi 
vaikutuksen?
Luin hiljattain Torey Haydenin
kirjan Hiljaisuuden lapset. Kir-
ja on tositarina hänen opettaja-
työstään lastensairaalan psy-
kiatrisella osastolla. Hayden
kertoo kirjassaan työstään las-
ten kanssa, joihin yhteys ja
vuorovaikutus tuntuvat toivot-
tomalta ja hitaasti syntyvästä
luottamuksesta. Ihailin sitä
herkkyyttä, kärsivällisyyttä ja
pitkäjänteisyyttä, jota hän
työssään käyttää pienten oppi-
laidensa kanssa työskennelles-
sään. 

Mitä alkanut 
paastonaika sinulle
merkitsee?
Olen pääsiäisihminen, pääsiäi-
nen on minulle jouluakin tär-

keämpi juhla. Valmistautumi-
nen on osa juhlaa. Olen kasvis-
syöjä, joten minun ei tarvitse
luopua lihasta vanhan perin-
teen mukaisesti. Sen sijaan
luovun makeista jälkiruoista
ja karkeista. Ennen kaikkea
paastonaika on minulle ru-
kouksen, mietiskelyn ja itsetut-
kiskelun aikaa. Pääsiäisen odo-
tukseen liittyy myös odotus
ilosta, vapaudesta ja armosta.

Sinulle rakkain 
Raamatun kohta,
virsi tai hengellinen
laulu?
Minulle tärkein Raamatun
kohta on Matteuksen evanke-
liumin luvut 5 – 7, Vuorisaar-
na. Hengellisistä lauluista mi-
nulle rakkain on Pekka Simo-
joen säveltämä ja sanoittama
Rakkaus on lahja Jumalan. 

Miksi tavallisen 
suomalaisen 
kannattaa kuulua
kirkkoon?
Kirkolla on yhteiskunnassa
tärkeä tehtävä. Kirkko on en-
nen kaikkea uskon ja rakkau-
den yhteisö. Rakkauden perim-
mäinen tarkoitus on saattaa ih-
miset yhteen. Vaikka yksilölli-
syys on suomalaisen perusar-
vo, uskonto ei voi olla vain yk-
sityisasia. Kukaan ei voi olla
kristitty yksinään, vaan yhdes-
sä olemme Jumalan kuva. Ih-
minen tarvitsee siteitä itseään
suurempaan: perheeseen, su-
kuun, seurakuntaan, kotiseu-
tuun, kirkkoon, kansalliseen
kulttuuriin. Jos ihmisyhteisöllä
ei ole käsitystä äärettömyydes-
tä, jonka paras vertauskuva on

Jumala, siltä puuttuu jotain
oleellista. 

Kristillinen kulttuuri voisi
olla myös vaihtoehtokulttuuria,
vastakohtana kaupallisuudelle,
kulutushysterialle, kiireelle,
suorittamiselle ja menestyksen
ihannoinnille. Kristillisen ih-
miskäsityksen mukaan jokai-
nen ihminen on arvokas ilman
omia saavutuksia. Kirkko tarjo-
aa pysyviä ja kestäviä arvoja:
pysähtymistä ja hiljentymistä
pyhän edessä. Hiljaisuuden ret-
riitti voisi olla lepopaikka mo-
nelle suorituspaineesta kärsi-
välle työikäiselle.         

Nuorena saattaa ajatella, et-
tei halua kuulua kirkkoon, kos-
ka ei saa sieltä mitään. Eläm-
me hyvin yksilökeskeistä aikaa
ja on helppoa äänestää jaloil-
laan. Toisaalta on hyvä ajatel-
la myös sitä arvopohjaa ja työ-
tä, mitä kirkko tekee esimer-
kiksi vähävaraisten, vammais-
ten, mielenterveyskuntoutu-
jien, vanhusten, lasten ja nuor-
ten hyväksi. Ihmisen elämänti-
lanteet muuttuvat. Suomalaiset
ovat etsineet turvaa kirkosta
hädän hetkellä.   

Mari Järvinen

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 2/2007
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti

IL
M

O
IT

U
S

On paaston aika. Tuhkakeskiviikosta alkava yksinkertaisten elä-
mäntapojen, katumuksen ja rukouksen aika kirkkovuodessa ulot-
tuu hiljaiseen lauantaihin ja pääsiäisyöhön, jolloin paastonajan
violetti ja pitkäperjantain musta vaihtuvat ylösnousemuksen ilon
ja toivon valkoisiin.  

Paasto valmistaa meitä pääsiäisen viettoon. Seuraamme Jeesuk-
sen kärsimystietä kohti ristiä, mutta tutkimme Jeesuksen elämän
ja opetusten valossa myös omaa vaellustamme.

Joka vuosi hämmästyn yhä uudelleen Vanhan testamentin paas-
tosta puhuvia tekstejä. Profeettojen julistuksessa oikeanlainen
paasto liittyy saumattomasti yhteiskunnallisen oikeudenmukai-
suuden toteuttamiseen. Paaston oikea sisältö on käytännöllisessä,
arkipäiväisessä rakkaudessa.

Profeetta Jesaja julistaa:

"Toisenlaista paastoa minä odotan:
että vapautat syyttömät kahleista,
irrotat ikeen hihnat
ja vapautat sorretut,
että murskaat kaikki ikeet,
murrat leipää nälkäiselle,
avaat kotisi kodittomalle,
vaatetat alastoman, kun hänet näet,
etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.
Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi,
ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen."

(Jes. 58:6-8)

Kärsimys yhdistää ihmisiä. Rinnallamme kulkeva kärsivä lähim-
mäinen muistuttaa elämän kovasta todellisuudesta, mutta tuo
luoksemme myös Jumalan. Kärsivän Vapahtajan kasvot voi näh-
dä kenessä tahansa apua tarvitsevassa ihmisessä. Usein niin ab-
strakti Jumalan rakastamisen vaatimus muuttuu toisenlaiseksi,
kun alamme aktiivisesti etsiä mahdollisuuksia tehdä hyvää toisil-
lemme. Jumalan rakastaminen on lähimmäisen rakastamista. Se
on käytännöllistä, arkista rakkautta, se on oikeudenmukaisuuden
ja rauhan vaatimista ja luomista sinne, missä kärsivää Vapahta-
jaa ei vielä tunnisteta.

Mari Järvinen

Oikeutta ihmiselle Seurakunnan uusi diakoniatyöntekijä 

Sofia Tolonen esittäytyy

Ehjä lapsen mieli
Yhteisvastuu keräys 2007 auttaa lapsia, joiden vanhemmilla 
on mielenterveyden ongelmia. Keräyskohteina ovat 
lapset Suomessa ja Perussa. 

Suomessa
• tuetaan perheitä, joissa vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia
• käynnistetään koululaisille suunnattu kampanja, joka hälventää ennakkoluuloja ja
madaltaa kynnystä hakea apua, kun perheenjäsen sairastuu
• avataan nuorten ja lasten nettineuvontapalvelu ja -peli
• koulutetaan vanhempia ja muita lasten lähellä olevia aikuisia tunnistamaan ja lie-
vittämään perheiden hätää mahdollisimman varhain

Perussa
• opastetaan äitejä ja isiä vastuulliseen vanhemmuuteen vanhempainkouluissa
• järjestetään lapsille työpajoja ja nukketeatteria, joissa vahvistetaan itsetuntoa sekä
opetetaan väkivallattomuutta ja lasten oikeuksia
• koulutetaan alueellisia mielenterveysneuvojia

Osallistu Yhteisvastuu-keräykseen:
To 1.3. klo 12 Torstaikerhon virkistyspäivä ja YV-arpajaiset. Hartaus kirkossa, lou-
nas (hinta 5 euroa) ja tietoisku vuoden 2007 keräyskohteista. Elisabeth Bariskin ja
Mari Järvinen.
La 3.3. klo 10-15 Lipaskeräystempaus Pohjois-Haagan ostarilla, Thalian aukiolla ja
Pohjois-Haagan asemalla. Tunnistat seurakunnan vapaaehtoiset kerääjät YV-liivis-
tä.
Su 4.3. klo 16 YV-perhetapahtuma kirkolla. Askartelua, hiljentymistä, tietoa keräys-
kohteista. Mukana Mervi Itälinna ja Elisabeth Bariskin.
Ma 5.3. klo 13 YV-arpajaiset Tapaamistuvassa Lassilan seurakuntakodilla. Elisabeth
Bariskin.
Ke 7.3. klo 19 Hiljaisuuden ehtoollinen kirkolla. Iltatee YV-keräyksen hyväksi. Ma-
ri Järvinen, Elisabeth Bariskin ja Ari Häyrinen.
To 8.3. klo 19 Naistenpäivän iltamusiikki kirkolla. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa
YV-keräykselle. Hakavuoren kirkon kuoro, Hakajuniorit-lapsikuoro, Teemu Garam.,
tenori, Petja Kainulainen, sello ja Ari Häyrinen, urut, piano ja kuorojen johto.
Su 11.3. YV-lounas kirkolla messun jälkeen n. klo 11.30. Lounasliput 5 euroa (her-
nekeitto ja pannukakku). Lippuja voi ostaa ennakolta YV-tapahtumista ja kirkolta dia-
koniatyöntekijöiltä.
La 31.3. klo 11-13 YV-myyjäiset Lassilan seurakuntakodilla. Elisabeth Bariskin ja
Mari Järvinen.
Su 15.4. klo 18 Virsitoivelauluilta kirkolla YV-keräyksen hyväksi. Elisabeth Baris-
kin, Sanna-Liisa Untamala ja Mari Järvinen. 

Voit lahjoittaa myös suoraan seurakunnan keräystilille:
tili: 159630-26742
viesti: Yhteisvastuukeräys

Tulossa
Hemmottelua naisille
Naisten hemmotteluhetki kir-
kolla la 10.3. klo 11-13.30.
Ohjelmassa herkkuja, hie-
rontaa, hiljentymistä ja hyvää
seuraa. Hinta 5 €. Ilmoittau-
tuminen 2.3. mennessä kans-
liaan p. 2340 3200.

Vieraita Torstaikerhossa:
"Paavo Ruotsalaisen ensim-
mäiset ja viimeiset kiusauk-
set" to 15.3. klo 13. Kirkko-
herra Pentti Simojoki ker-
too kirjastaan.

Kirkko soikoon -viikon
konsertti:
Barokkimusiikkia Saksasta
Italiaan su 18.3. klo 18 kir-
kolla. Luciano Carotenuto,
huilu, Ari Häyrinen, urut.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 eu-
roa.

Kirjallisuusillat:
Ti 27.3. klo 18 kirkolla vie-
raana kirjailija, pastori
Jaakko Heinimäki.
Ti 24.4. klo 18 Pohjois-
Haagan kirjastossa (os.
Kaupintie 4) kirjailija Ar-
mas Alvari "Tarinat ympä-
rillämme".

Vilho Vähänissi 86 v.
Tyyne Mirjam Haverinen 93 v.
Jorma Olavi Nurmi 93 v.
Olavi Bertel Brandt 93 v.
Rauni Mirja Peura 69 v.
Kerttu Augusta Pääsky 74 v.
Pirjo Annikki Aaltonen 59 v.
Toini Sanelma Kallio 87 v.
Paavo Mikael Talvio 94 v.
Reijo Johannes Mattila 75 v.
Maj-Lis Hilda Augusta Pajunen 88 v.
Impi Vieno Kauttonen 84 v.
Lempi Laamanen 88 v.
Usko Taisto Oksanen on 83 v.
Heikki Vihtori Maatraiva 76 v.

Tuomas Juhana Kaipainen ja 
Päivi Susanna Helminen

Jumala, avioliiton asettaja,
siunaa näitä liittoja, anna
aviopuolisoille yksimielisyyttä
ja rakkautta ja tee heidän ko-
distaan kristitty koti.

Herra, me muistamme Sinun edes-
säsi poisnukkuneita rakkaitamme,
lohduta surevia ylösnousemuksen
ja iankaikkisen elämän toivolla.

KuolleetAvioliittoon
kuulutetut

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

Claudia Kaja Karttunen
Jenni-Noora Tuulikki 
Koskinen
Oona Emilia Koste
Oona Julia Harell
Alva Ellen von Koskull
Ylva Johanna von Koskull
Eero Juhana Lehtonen
Vienna Sanni Peltomäki
Henrik Nikolai Peltomäki
Luka Kristian Koivisto
Jasper Kiuru
Kerttu Sofia Sarelius

Kastetut

Välähdyksiä 
kirkon historiasta
Hakavuoren kirkolla tiistaisin klo 18:
Ti 6.3. "Kristittynä rautaesiripun takana
DDR:ssä". Alustajana Eija Köntti.

Ti 10.4. "Hengellisen kuukausilehden käsi-
tys isänmaasta 1918-1921". Alustajana
Miika Kolari.
Ti 8.5. "Afrikan itsenäiset kirkot". Alusta-
jana Minna Kultalahti.
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