
Hakavuoren kirkolla
os. Aino Acktén tie 14
p. 09-2340 3220

Messu sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10.
Lähetyspiiri kirkolla ma 10.9. klo 13 (jatkuu joka toinen maanan-
tai parittomilla viikoilla). Mukana Seppo Lappalainen.
Raamattupiiri alkaa ke 10.10. klo 18. Jatkuu joka toinen viikko.
Seppo Lappalainen.
Torstaikerhon syyskauden avaus to 6.9. klo 13. Mukana Haka-
juniorit. Hartaus kirkossa, kahvitarjoilu ja ohjelmaa seurakunta-
salissa. Jatkuu viikoittain.

Välähdyksiä kirkon historiasta 
Ti 4.9. klo 18 Mikael Agricola ja hänen elämänsä, professori Si-
mo Heininen kertoo.

Yhteysillat 
Yhteysilta kirkolla su 14.10. klo 18. Suomen Lähetysseuran lä-
hetti Kerttu Nygren kertoo työstään Etiopiassa. Teetarjoilu.
Yhteysilta kirkolla su 18.11. klo 18. Vieraana Suomen Pipliaseu-
rasta apulaispääsihteeri Martti Asikainen. Aiheena "Suomen su-
ku -hankkeen nykytilanne". Teetarjoilu.

Taizé-messut 
Taizé-messut syksyllä ti 28.8., 25.9., 30.10. ja 27.11. klo 18 kir-
kossa. Tule mukaan hiljentymään ja rauhoittumaan Taizé-laulu-
jen, hiljaisuuden ja rukouksen ääreen. Yhteinen ehtoollisen viet-
to. Mukana Mari Järvinen ja Sofia Tolonen.

Laulamaan yhdessä
Lapsi - ja nuorisokuoro Hakajuniorit 
jatkaa ke 29.8. klo 16.15-17.00 kirkolla. Kaikki uudet 7-14 -vuo-
tiaat laulajat tervetuloa!
Hakavuoren kirkon kuoro 
jatkaa to 6.9. klo 19.00 - 20.30 kirkolla. Uudet, kuorolaulukoke-
musta omaavat aikuiset ovat tervetulleita laulunäytteeseen!
Hakaseniorit-lauluryhmä 
jatkaa to 13.9. 11.45-12.45 kirkolla. Kaikki laulamisesta innostu-
neet seniori-ikäiset tervetuloa!

Musiikkia kirkossa
Urkukonsertti 
su 7.10. klo 18 kirkossa, os. Aino Acktén tie 14. Ari Häyrinen. Va-
paa pääsy ja ohjelma.
Vastuuviikon yhteislauluilta 
su 21.10. klo 18 kirkossa, os. Aino Acktén tie 14. Hengellisiä lau-
luja toiveiden mukaan. Reilun kaupan kahvitarjoilu. Eija Köntti,
juonto ja Ari Häyrinen, säestys. Vapaa pääsy.

Lisätietoja musiikkityöstä: kanttori Ari Häyrinen, ari.hayrinen
@evl.fi tai p. 09-2340 3217.

Nuorten toimintaa 
Syyskauden avajaiset 
ke 12.9.2007 klo 18 kirkon pommarissa. Tule tapaamaan ripari-
kavereita, muistelemaan rippikoulua ja laulamaan tuttuja lauluja.
Illassa kerromme ja suunnittelemme toimintaa nuorille ja isosil-
le! Luvassa on myös tarjoilua.
Nuortenillat keskiviikkoisin klo 18–20 pommarissa 12.9.–12.12.
2007 välisenä aikana.
Nuorten messut 
kirkossa ke 19.9., 17.10. ja 14.11. klo 18.30. Voit tulla istumaan
penkkiin laulamaan ja hiljentymään! Olet myös tervetullut suun-
nittelemaan ja toteuttamaan messua! 
Peli-illat 
kirkolla to 20.9., 18.10. ja 15.11. klo 17.

Nuorten leiri 
Janakkalan Villa Göösissä 19.10.–21.10.2007. Sitovat ilmoittau-
tumiset 3.10.2007 mennessä. Osallistumismaksu 20 €.
Isoskoulutus 
keskiviikkona 19.9. klo 17 alkaen kirkolla. Koulutus on kahden-
kolmen viikon välein keskiviikkona klo 17–18(.30).

Lisätietoja nuorten toiminnasta: 
Miika Kolari p. 09–23403205 tai 050–3802314 tai miika.kolari
@evl.fi
Minna Kultalahti p. 09–23403207 tai 050–3802345 tai minna.
kultalahti@evl.fi

Syyskauden toimintaa 
Lassilan seurakuntakodilla
os. Naulapolku 1 (tai Leiviskätie 4)
p. 2340 3220

Messu kuukauden 1. ja 3. sunnuntai klo 12. Ensimmäinen su 2.9.
Pyhäkoulu alkaa su 23.9. klo 12. Jatkuu viikoittain.
Perhekerho alkaa ke 12.9. klo 9.30-11. Jatkuu viikoittain. Yhdes-
säoloa, hiljentymistä, eväitä arkeen, elämän kysymysten pohdin-
taa. Ohjaajina lastenohjaaja Mervi Itälinna p. 2340 3203, nuori-
sotyöntekijä Kirsi Saarinen p. 2340 3204 ja perhetyön diakoni So-
fia Tolonen p. 2340 3224.
Miestenpiiri ma 17.9. klo 19 (jatkuu joka toinen maanantai pa-
rillisilla viikoilla)
Tapaamistupa jatkuu parillisten viikkojen maanantaisin klo 13-15.

Iloa elämään!
Haluatko tutustua itseesi ja tuntea itsesi hyödylliseksi? 
Kaipaatko vapaa-ajan tekemistä ja uusia haasteita?
Tule etsimään vastauksia kanssamme sekä kehittämään vapaaeh-
toistoimintaa 24.9. klo 18 Huopalahden kirkolle. Kurssi jatkuu
8.10., 22.10. ja 5.11.
Ilmoittautuminen 10.9. mennessä: diakoni Elisabeth Bariskin 
p. 2340 3223 tai diakoni Raisa Kindstedt p. 2340 3528 tai nuori-
sotyöntekijä Kari Vapaakallio p. 050-380 2101. 
Kouluttajana diakonissa, osastonhoitaja Marja Helle. Järj. Haka-
vuoren ja Huopalahden seurakunnat.

Kirkkoherranviraston 
uudet aukioloajat
Hakavuoren seurakunnan kirkkoherranvirasto
avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja 
perjantaina klo 9–14. 

Ke 5.9. alkaen virasto avoinna myös keskiviikkoisin
klo 12 – 18.30.

Hakavuoren seurakunnan kirkkoherranvirasto
Tolarintie 1
00400 Helsinki
p. 09-2340 3200
hakavuori.srk@evl.fi.

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 6/2007
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Heleässä, kirkkaassa kesässä, auringon lämmössä ja luonnon
vehreässä vihannoinnissa elämän erilainen kärsimys ja kuoleman
suru tuntuvat välillä murskaavilta. Kesän surulliset uutiset erilai-
sista perhetragedioista ja hukkumisista, uutiset levottomasta maa-
ilmasta, ehkä oman elämämme menetykset keskellä kauneinta
kesää, luovat järkyttävän vastakohtaisuuden siihen keveyteen ja
iloon, jolla suomalaiset yleensä loma-aikojansa viettävät.

Elämämme on ristinmuotoista monin tavoin. Kärsivän Kristuk-
sen kasvot tulevat vastaan yllättävissä paikoissa. Jumalan rakkau-
den ja armon, ilon ja toivon ohella ihminen kohtaa väistämättä
elämässään sellaista kärsimystä ja ahdistusta, menetyksiä ja su-
ruja, joille ei löydy selitystä, ei mieltä.

Elämä ja kuolema jäävät meille syvimmiltään aina salatuiksi.
Raskaita asioita elämässään kohdannut apostoli Paavali pohti
kärsimyksen salaisuutta mm. seuraavin sanoin: "Me olemme kai-
kin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mut-
ta emme toivottomia, vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan
lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissam-
me Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi mei-
dän ruumiissamme näkyviin." (2. Kor. 4: 8-10)

Kristityn toivo on vain ja ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa.
Ristin mies, kärsivä Vapahtaja, ristiinnaulittu Jeesus Kristus tun-
tee myös meidän ristimme ja kärsimyksemme. Ristissä on kato-
amattoman elämän toivo, toivo kuolemankin hetkellä, Kristuk-
sen ruumiissa toivo oman ruumiimme ja sielumme murtuessa. 

Ristinmuotoisuus, Kristuksen muotoisuus, Kristuksen elämä ja
kuolema meissä, hänen nimeensä kastetuissa, vie meidät jatku-
vasti elämän salaisuuden äärelle. Jokaisen ihmiselämän mittaa-
maton arvo tulee näkyviin erityisesti kärsivän lähimmäisen vie-
rellä. Toinen toisestamme meistä katsovat Kristuksen kasvot.
Toinen toisestamme meistä katsovat armon ja rakkauden kasvot.

Siunattua syksyä!

Mari Järvinen

Ristinmuotoinen elämä

Sirkka Liisa Matikainen 89 v.
Aatos Salo 87 v.
Eila Hellen Kalén 87 v.
Elvi Marjatta Hänninen 86 v. 
Taimi Lemmitty Nordman 86 v.
Alli Emilia Lumiköngäs 86 v.
Juha Jouko Ilppo Laine 82 v. 
Vilho Eemeli Hoffrén 78 v. 
Ilkka Juhana Murto 66 v.
Aune Irene Lukkarinen 81 v.
Amalia Juvonen 95 v.

Annika Kristiina Leinonen 46 v.
Kyllikki Karvonen 87 v.
Hilja Maija Matilda Saarnio 84 v.
Anni Aliina Piittala 90 v.
Frida Kaarina Kiviharju 78 v.
Kerttu Inkeri Miettinen 92 v.
Leena Marjatta Kakko 70 v.
Kari Pekka Merinen 43 v.
Oiva Ilmari Huttunen 86 v.
Keijo Ensio Nykänen 71 v. 

Jumala, avioliiton asettaja, siu-
naa näitä liittoja, anna aviopuo-
lisoille yksimielisyyttä ja rak-
kautta ja tee heidän kodistaan
kristitty koti.

Herra, me muistamme Sinun edessäsi poisnukkuneita rakkaitamme,
lohduta surevia ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän toivolla.

Kuolleet

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

Syyskauden toimintaa 

Honkalinnan rippikoululaiset juhlivat konfirmaatiotaan su
19.8. kirkossa. Kuvassa leiriläisiä siunaamassa nuoriso- ja
rippikoulutyön pastori Miika Kolari ja nuorisotyön teolo-
gi Minna Kultalahti.
Kaiken kaikkiaan seurakunnassa järjestettiin tänä vuonna
kolme rippikoululeiriä: hiihtolomaviikolla ja kesäkuussa
Villa Göösissä, Janakkalassa sekä elokuussa Honkalinnas-
sa, Sipoossa. Konfirmoituja oli yhteensä 58, isosia tänä
vuonna nuorten toiminnassa mukana 12.

Niko Veli Kiviniemi ja 
Tiina Maria Rantakokko 
Jari Aleksi Aalto ja 
Paula Maria Huotari

Venla Anni Sofia Rauhala
Max Kasper Christian Nylund
Amanda Julia Myintzu 
Snellman
Santeri Oliver Nikkinen
Kaarlo Karri Mikael Nurmi

Kastetut

Avioliittoon
kuulutetut

Kim Henrik Nyqvist ja 
Hanna Kristiina Hongisto
Janne Olavi Uusi-Rauva ja
Kristiina Maria Yliannala
Jukka Pekka Ylinen ja 
Taru Ilona Wesén
Ville Samuli Maijala ja 
Niina Susanna Hinkkanen
Niko Markus Kettunen ja 
Henna-Riikka Huuhka
Pyry Juhani Kettunen ja 
Sari Johanna Nurmi 
Olof Oscar Cantell ja 
Milla Irene Järvinen
Janne Kustaa Vasama ja 
Heidi Maria Väyrynen
Esa Petteri Peltonen ja 
Sanna Maria Ojala
Rakesh Patel ja 
Katri Tuulikki Huttunen
Riku Juhani Malinen ja 
Reeta Karoliina Lehtinen
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