
Tulevia 
tapahtumia
Hiljaisuuden ehtoollinen
ke 2.5. klo 19 kirkolla. Mari Järvi-
nen ja Ari Häyrinen. Kevään viim.
ke 6.6. klo 19.

Välähdyksiä kirkon historiasta
ti 8.5. klo 18 kirkolla. "Afrikan it-
senäiset kirkot", Minna Kultalahti
alustaa.

Helatorstain messu ja 
kirkkokahvit
to 17.5. klo 10. Saarna Eljas Suik-
kanen, liturgia Seppo Lappalai-
nen, kanttori Sanna-Liisa Untama-
la. Kirkkokahveilla Eljas Suikka-
nen kertoo matkastaan Afrikkaan.

Lähetti Katri Linnasalon 
paluujuhla
su 20.5. klo 10 messun jälkeen kir-
kolla. Kahvitarjoilu.

Perhekerhon naamiaiset 
ke 23.5. klo 9.30-11 Lassilan srk-ko-
dilla. HUOM! Kevään viim. kerta.

Pihakirppis
la 26.5 klo 11–14 kirkon pihalla.
Tuotto Yhteisvastuu-keräyksen
hyväksi. Tied. diakoni Elisabeth
Bariskin p. 2340 3223. 

Helluntain perhekirkko
su 27.5. klo 16 kirkolla. Kahvi- ja
mehutarjoilu.

KESÄRETKIÄ ja LEIREJÄ

Retket SLS:n vuosijuhlille
Hyvinkäälle 9. ja 10.6.
Lähtö molempina päivinä Helsin-
gistä klo 8.45, paluu Hyvinkäältä la
klo 17.15 ja su klo 16. Ajoreitti tar-
kemmin ilmoittautumisen yhteydes-
sä ja Kirkko ja Kaupunki -lehdessä.
Retket tehdään yhdessä Huopalah-
den seurakunnan kanssa. Retki-
maksu 15e/pvä. Osallistuminen

jompaankumpaan päivän tai mo-
lempiin.
Ilm. virastoon 1.6. mennessä puh.
23403200.

Päiväretki Vivamon 
raamattukylään
ke 18.7., ohjelmassa mm. näytel-

mä ja lounas. Sopii kaikenikäisil-
le.

Perheleiri Villa Göösissä
6.-8.8. Janakkalassa.
Molemmista tied. diakoni Sofia
Tolonen puh. 23403224.

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 4/2007
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Tänä vuonna tulee kuluneeksi 450 vuotta Mikael Agricolan
kuolemasta. Suomen kirjakielen isä, piispa ja uskonpuhdista-
ja oli palaamassa vuonna 1557 rauhanneuvotteluista Mosko-
vasta, mutta menehtyi 2.4. Karjalan kannaksella, Kyrönnie-
men kylän edustalla. 

Agricolan tunnetuimmat aikaansaannokset ovat ABC-kirja ja
Uuden testamentin suomenkielinen käännös. Merkittävä on
kuitenkin myös vuonna 1544 ilmestynyt Rukouskirja, aikan-
sa laajin luterilainen rukouskokoelma. 

Raamatun sanoin usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Ju-
malan sanasta. Se, että Jumalan sana on meille tarjolla omal-
la äidinkielellämme, on avain kaikkeen kristilliseen kasvatuk-
seen ja hengelliseen kasvuun. Ohessa Agricolan iltarukous,
jonka sanoin voit hiljentyä tänä iltana. Lisää tietoa Agricolas-
ta ja Agricolan rukouksista löydät mm. luterilaisen kirkon
www-sivuilta osoitteesta www.evl.fi. Agricolan rukoukset on
nykysuomeksi toimittanut pastori Juhani Holma.

"Herra Jeesus Kristus, sinä annoit yön hiljaisuuden meille le-
voksi ja ruumiin voimien virkistykseksi. Laupiaasti sinä ase-
tit yön pyyhkimään pois mielen suruja ja lievittämään murhei-
ta. Suo tämän yön olla meille huoleton ja onnellinen. Kätke
meidät puhtauteesi ja suojele rauhallasi. Aamen."

Riemullista helatorstaita ja helluntaita Sinulle!

Mari Järvinen

Agricolan matkassa Uusi valkoinen kirkkotekstiilisarja valmis 

Alpo Pekka Kanerva 75 v.
Enna Johanna Tupola 97 v.
Veikko Kari Turunen 69 v.
Jan Oskar Leonard Paul 
Stenberg 66 v.
Sirkka Annikki Nousiainen 59 v.
Marja-Liisa Hienonen 58 v.
Liisa Marjatta Mannelin 81 v.
Martti Villiam Jortimo 58 v.
Ruth Regina Lovisa Nystedt 84 v.
Toini Sylvia Sirkku 88 v.
Kaj Gunnar Skarp 69 v.
Aune Sofia Valtonen 81 v.
Anja Marjatta Westerholm 86 v.
Reino Olavi Kervinen 72 v.
Timo Olavi Auersalmi 61 v.
Anna Johanna Råman 82 v.

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.

Kuolleet

Avioliittoon
kuulutetut

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

Leo Markus Räsänen
Esa Matti Olavi Ruotsalainen

Kastetut

Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti

Vahtimestari Leena Juselius on suorittanut suntion ammat-
titutkinnon. Leena valmistui Järvenpään Seurakuntaopis-
tosta 13.4. ja häntä juhlittiin sunnuntaina 15.4. messun yh-
teydessä. Onnea, Leena! 
(kuva: Mari Järvinen)

Diakoni-sosionomi (AMK) Sofia Tolonen siunattiin Haka-
vuoren seurakunnan diakonin virkaan sunnuntaina 15.4.
Messun toimitti Eija Köntti avustajineen. Onnea, Sofia!
(kuva: Petri Tolonen)

Taiteilija Päikki Priha on pereh-
tynyt syvällisesti taiteilija Dora
Jungin tuotantoon ja tehnyt hä-
nestä tutkimusta. Päikki Priha
on oman alansa johtavia ammat-
tilaisia maassamme. Kuitenkin
hän arkaili: - Ovatko Dora Jun-
gin saappaat liian suuret minul-
le? Halusin suunnitelmissani
noudattaa Dora Jungin henkeä,
joka huokuu Hakavuoren kir-
kossa, Päikki Priha jatkaa.

Monipuolinen 
tehtävä
– Kirkkotekstiileissä on otetta-
va huomioon monia asioita:
kirkon perinne, kirkon arkki-
tehtuuri ja muistaa niiden teh-
tävä: Kirkkotekstiilit julistavat
ja juhlistavat. Ne avaavat aar-
teita moniin aarrekammioihin.
Ja vielä on muistettava, että
pappien liturgiset vaatteet ovat
”työvaatteita”, joissa tulee voi-
da toimia mahdollisimman
luontevasti, niiden pitää olla
papin työn tukena, ei taakkana.
Lisäksi on otettava huomioon
tekstiilien hoidettavuus. Siksi
materiaalivalinnassa päädyttiin
kevyeen silkkiin, Päikki Priha
kertoo.

Alttarin 
antependium
– Kirkon alttarin antependium
– alttarivaate – kostuu kahdes-
ta osasta. Alttarin ”pöytälii-
nan” seurakunnalle näkyvässä
osassa on alkukristillisestä hau-
tamuistomerkistä kopioitu risti,
jossa sakaroiden molemmin
puolin ovat kirjaimet IC XS NI-
KA. Se on kreikankielinen ly-
henne tekstistä ”Jeesus Kristus
voittaa”. Sama teksti on muu-
ten Dora Jungin suunnittele-
massa punaisessa antepen-
diumissa, Päikki Priha jatkaa.

– Alttarin alempi osa puhuu
suomen kielellä. Siinä näkyvät
sanat välittävät valkoisen teks-
tiilin viestin silmiemme nähtä-
väksi eri tavoin. Riippuu siitä,
mistä suunnasta ja missä valais-
tuksessa alttaria katsoo. Kerran
silmä osuu yhteen sanaan, ker-
ran toiseen, välillä teksti lähes
häviää. Vain yksi sana on kir-
joitettu kahdesti: aurinko –
Kristuksen vertauskuva. 

Sekä seurakuntaneuvoston
jäsenet että työntekijät kantoi-
vat kortensa kekoon tuomalla
sanoja suunnittelijan käytettä-
viksi. Monet löytävät oman
sanansa alttarivaatteesta. 

Kasukan ja 
stolien saarna
Messua toimittavalla
papilla on liturgisena
asuna stola – merk-
kinä Kristuksen
ikeestä – ja liturgilla
stolan lisäksi messu-
kasukka. 

– Stolassa on mo-
lemmin puolin nis-
kassa olevan ristin li-
säksi rinnakkain kol-
me ristiä, joista kes-
kimmäisen valkoi-
suus kertoo, kenen
rististä on kysymys,
Päikki Priha kertoo.
Golgatan keskimmäi-
sen ristin viesti ker-
tautuu messukasu-
kassa. Sekä etu- että
selkäosassa on seitsemän ristiä.
Täydellisyyden luku. Selässä
oleva kuvio on kuin kivi olisi
vieritetty pois ja hauta on tyhjä.
Golgatan tehtävä on tullut täy-
delliseksi ylösnousemuksessa.
Ja sen myös aukea myös salai-
suus, jonka Golgata ja tyhjältä
näyttävä hauta avaavat: ARMO
ja RAUHA. Nämä sanat ovat
luettavissa kasukan selkäosassa,
mutta vaativat tarkkaa ja keskit-
tynyttä katsomista.

– Armo ja rauha ovat salai-
suuksia, jotka löytyvät etsiväl-
le. Ne ovat käden ulottuvilla –
me emme vain oikein tahdon
huomata, että ne ovat aivan lä-
hellä. Ne sanat eivät muuten
ole antependiumissa, vaan tar-
koituksella vain kasukassa,
Päikki Priha jatkaa.

Kalkkiliinat
Kalkkiliinoja – ehtoollismaljan

suojaliinoja – on kaksi. Toiseen
on käsin kirjailtu teksti ”Sinun
puolestasi annettu – sinun puo-
lestasi vuodatettu”. Toiseen on
painettu sama kuvio kuin altta-
rillakin: Jeesus Kristus voittaa.

– Kalkkiliinan on kirjaillut
ja tässä ja monessa muussa pro-
jektissa yhteistyössä kanssani
ollut kollegani, tekstiilitaiteilija
Birgitta  Mavromichalis,
Päikki Priha jatkaa. - Yhdessä
hänen ja kirkon arkkitehdin,
Eevi Ahon kanssa olen saanut
suunnitella tekstiilit seurakun-
nan toiveita kuunnellen.  

Seurakunta on saanut kau-
niit, valkoiset kirkkotekstiilit,
jotka julistavat Jumalan kunni-
aa. Hakavuoren seurakunnan
muut kirkkotekstiilit on tarkoi-
tus ottaa käyttöön ensimmäise-
nä adventtina tänä vuonna.

Kuvat: Miika Kolari
Teksti: Eija Köntti

Taiteilija Dora Jung suunnitteli ja toteutti kuto-
monsa kanssa vuonna 1963 Hakavuoren kirkon
paramentit eli kirkkotekstiilit. Niitä on käytetty
kirkkosalissa kaikissa tilaisuuksissa. Jotta ne eivät
kuluisi käyttökelvottomiksi, on seurakuntaneuvos-
ton anomuksesta hankittu uudet paramentit. 

Pääsiäisenä otettiin käyttöön tekstiilitaiteilija,
professori Päikki Prihan suunnittelema valkoinen
tekstiilisarja. Loput: vihreä, punainen ja violetti
sarja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. 

Päikki Priha

Arsi Tapio Ruusulaakso ja
Aija Hannele Kuusniemi
Olli-Petteri Konttinen ja
Minna Marika Autio
Jari Tuomas Antero Järvinen ja
Anna Katariina Tuominen
Tomi Kari Juhani Toikka ja
Miia Johanna Nieminen
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