
Olet kuvannut Hildegard Bingeniläistä 
maalauksissasi. Mitä Hildegard on antanut
Sinulle taiteilijana?
Sain Anna-Maija Raittilalta vuonna 1998 hänen kirjansa
"Hildegard Bingeniläinen - Hengähdä minussa vihanta Hen-
ki". Lukiessani kirjaa lumouduin Hildegardin runoista ja nii-
den latinankielisistä nimistä: Quia ergo femina/Siunaus le-
pää naisen yllä, O cruor sanguinis/Oi verenvuodatus, O
successores/Te väkevän leijonan seuraajat. Aloin maalata sil-
kille kuvia, jotka näin. Vieläkin Hildegard on ehtymätön luo-
vuuden lähde minulle taiteilijana, avoin ikkuna ikuisuuteen.

Näyttelysi Carl von Linnéstä on kiertänyt
viimeksi Gotlannissa. Miten innostuit von
Linnéstä?
Kun vuosi sitten Visbyssa kuulin maailmanlaajuisesta Linné
300 vuotta -juhlavuodesta, mietin, mitä maamme kulttuuri-
perinteeseen liittyvää annettavaa minulla suomenruotsalai-
sena taitelijana olisi. Muistin Hélène Schjerfbeckin maa-
lauksen "Vanamot" ja sen metsäisen tunnelman. Matkallaan
Lapista rannikkoa pitkin Turkuun myös von Linné oli näh-
nyt Suomessa vanamoita. Satu Linnéstä ja Linneasta, joka
kertoo, miten Linnea sai nimensä, alkoi syntyä itsestään vä-
hitellen. Kevään 2007 valossa maalasin 20 silkkiä kuvituk-
sena satuun. Tämä Suomessa ja Gotlannissa kiertänyt pro-
duktio on nyt viimeistä kertaa esillä Helsingissä.

Olet kirjoittanut ja kuvittanut Muistojen
kirjan ("Muisti katoaa - kuvat jäävät, Muis-
tojen kirja"), jossa kerrot iäkkään äitisi
Alzheimer-sairaudesta tekstein ja kuvin.
Kirjan tekeminen on auttanut Sinua elä-
mään tämän sairauden kanssa. Voisitko ker-
toa mistä olet saanut voimia äitisi rinnalla
kulkemiseen?

Eläminen ja vastuun kantaminen sairastuvan rinnalla on ih-
miselle ylivoimainen tehtävä, tarvitaan itseämme suurem-
man voiman apua. Hakeuduin Helsingin Alzheimer-yhdis-
tyksen vertaistukiryhmään, ja sain sieltä paljon apua. Muis-
tojen kirjan tekeminen äitini kanssa täällä luonani Haagas-

sa oli hienoimpia aikojamme yhdessä. Kokosimme aikajär-
jestyksessä vanhojen valokuvien tarinoita hänen elämäs-
tään. Kun hänen muistinsa alkoi heikentyä, niin valokuvat
tukivat hänen identiteettiään monta vuotta. Nyt äitini halu-
aa toisinaan vain pitää kirjaa sylissään.

Mitä Sinulle merkitsee kotikirkon 
jumalanpalvelus?
Kun sunnuntaiaamuna kuulen kirkonkellojen soivan, herää
sielussani kaipaus. Menen kirkkoon kuullakseni Jumalan
sanaa. Saan olla heikko ja tarvitseva ihminen. Kuulun Lu-
kaksen seurakuntaan, mutta olen Hakavuoren kirkossa löy-
tänyt tilaa kaksikielisyydelleni, tunnen itseni aina tervetul-
leeksi. Osallistun omalla tavallani kirkon toimintaan, tääl-
lä on aina "avoimet ovet".

Mari Järvinen

Nelly Jurvéliuksen silkkimaalausnäyttely "Linné ja
Linneat" Kasvitieteellisen puutarhan näyttelytilassa 3. -
21.10., os. Kaisaniemenkatu 2.

"Muisti katoaa - kuvat jäävät". Nelly Jurvélius vieraa-
na Helsingin Kirjamessuilla su 28.10. klo 11.30 (Eino
Leino -lava). Mukana myös Alzheimer-professori Rai-
mo Sulkava.

Esikoisvauvojen kerho
maanantaisin klo 12 - 13.30
Lassilan seurakuntakodilla (Naulapolku 1)
Vetäjinä Minna Kultalahti ja Sofia Tolonen.
Ryhmä on tarkoitettu äideille ja heidän alle 8 kk-ikäisil-
le esikoisvauvoilleen. Ryhmässä leikitään äidin ja lap-
sen vuorovaikutusta vahvistaen, kahvitellaan ja keskus-
tellaan eri aihepiireistä muiden samassa elämäntilantees-
sa olevien kanssa.
Ryhmään ilmoittaudutaan etukäteen, ja se kokoontuu sa-
malla joukolla syksyn 2007 ajan. Mukaan mahtuu 10 äi-
tiä lapsensa kanssa. Osallistujat otetaan mukaan ryh-
mään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ryhmä kokoontuu maanantaisin 8.10., 15.10., 22.10.,
29.10., 5.11., ja 12.11.
Ilmoittautumiset Sofia Toloselle p. 09-2340 3224.
Järj. Hakavuoren seurakunnan perhetyö.

Tapahtuu lokakuussa kirkolla
Su 30.9. klo 17
Koko perheen mukulamessu, jonne ei tarvitse arkailla
tuoda eläväisiä lapsia. Mukulamessussa saa laulaa, liikkua,
rukoilla, vaeltaa ja käydä siunattavana. Päätteeksi Mikke-
linpäivän kekkerit.

Ti 2.10. klo 18
Sarjassa "Välähdyksiä kirkon historiasta":
Liettuan kirkollinen tilanne kommunismin sortumisen 
jälkeen 1990–2000.  
TM Hannele Harju kertoo.

Su 7.10. klo 18
Urkukonsertti. 
Ari Häyrinen, urut. 
Vapaa pääsy ja ohjelma.

Su 14.10. messun jälkeen n. klo 11.30
kirkkokahvivieraana projektisihteeri 
Kati Jääskeläinen Kirkkohallituksesta. 
Aiheena kirkon väkivallan vastainen ja ihmisoikeustyö.

Su 14.10. klo 18
Yhteysillassa SLS:n lähetti, diakoniatyöntekijä ja turva-
kodin perustaja Kerttu Nygren kertoo työstään Etiopiassa. 

Su 21.10. klo 18
Vastuuviikon yhteislauluilta. 
Marja Mäkilä, juonto ja Ari Häyrinen, säestys. 
Reilun kaupan kahvit. Vapaa pääsy.

Ti 30.10. klo 18
Taizé-messu. 
Yhteinen ehtoollisen vietto, hiljaisuutta ja Taizé-lauluja. 
Mari Järvinen ja Sofia Tolonen.

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 7/2007
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Ekoteologian edelläkävijä, 1100-luvun Euroopassa elänyt ja
vaikuttanut Hildegard Bingeniläinen oli monipuolinen nainen.
Benediktiiniläisnunna ja abbedissa, luonnontutkija, mystikko ja
näkijä korosti teologiassaan ihmisen ja luomakunnan syvää yh-
teenkuuluvaisuutta ja yhteyttä. 

Hildegardin ymmärryksen mukaan koko luomakuntaa hallitsee
Jumalasta lähtevä elämänvoima, viriditas. Tämä vehmaus, vih-
reys ja vihannointi todistaa Jumalan uutta luovan Pyhän Hengen
vaikutuksesta. Itse asiassa kaikki elämä, kaikki kauneus ja rak-
kaus, ovat tämän Hengen vaikutusta.

Bingeniläisen teologiassa ristiinnaulittu vihreä vehmaus, Kris-
tus, on syntynyt viheriästä neitsyestä, Mariasta. Laulussaan “O
viridissima virgo” Hildegard kuvaa tätä Jumalan synnyttäjää seu-
raavin sanoin:

"Taivaat lahjoittavat ruoholle kastetta, koko maa tuli hedelmäl-
liseksi ja sen kohtu kantoi viljaa. Sen latvoissa pesivät taivaan lin-
nut. Niin löysivät ihmiset ravintonsa ja suuri oli pöytävieraiden
riemu, sillä sinussa, suloinen neitsyt, ei riemua puutu."

Vihreää voimaa myös Sinulle!

Mari Järvinen

Kaikki vihertää

Seppo Juhani Pursiainen 48 v.
Svea Göta Turunen 86 v.
Vieno Ester Kyllikki 
Laaksonen 92 v.
Aune Ester Rytkönen 84 v.
Alli Mirjam Hemmo 89 v.

Juho Innanen 94 v.
Sirkka Sofia Kääriö 88 v.
Esteri Kyllikki Josefsson 88 v.     
Werna Astrid Toivola 97 v. 
Kalle Johannes Kauppila 83 v.
Anja Laristo 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, loh-
duta 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.

Venla Eedla Karoliina Similä
Anni Maria Uuksu

Kastetut

Markus Samuli Olli ja 
Linda Katarina Laurila

Tapasimme taiteilija Nelly Jurvéliuksen
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VARHAISNUORTEN TOIMINTAA 
Maanantai 15.00–15.45 Poikien sähly 1–3 luokka / Poh-
jois-Haagan ala-aste (Minna Kultalahti)
15.45–16.30 Poikien sähly 4–6 luokka / Pohjois-Haagan
ala-aste (Minna Kultalahti)
16.30–17.30 ”Gimmat” 5–6 luokka tytöt/ Hakavuoren kirk-
ko (Kirsi Saarinen ja Minna Kultalahti)

Tiistai 16.30–18.00 Tyttökerho 1–3 luokka/Hakavuoren
kirkko (Essi ja Iisa)

Keskiviikko 16.15–17.00 Lapsi ja nuorisokuoro Hakaju-
niorit 1–7 luokka/ Hakavuoren kirkko (Ari Häyrinen)

Torstai 16.15–17.15 Tyttöjen askartelukerho 1–4 luokka
max. 8 / Hakavuoren kirkko (Kirsi Saarinen)
ilmoittautuminen

TULOSSA:
Päiväleiri syyslomalla 
18.–19.10. klo 9–15 Hakavuoren kirkolla 1–3 -luokka-
laisille. Ilmoittautuminen 15.10. mennessä Kirsi Saari-
selle p. 09-2340 3204. Hinta 2 euroa/päivä.

Haemme varhaisnuorisotyöhön

KERHONOHJAAJIA
TOIMENKUVA mm.
- ryhmän itsenäinen johtaminen
- joka viikko 1-2 tuntia kerhon pitoa
- kerhokertojen suunnittelua

ODOTAMME SINULTA
- innostusta kerhonohjaajan tehtävään
- halua ottaa vastuuta
- ennakkoluulottomuutta
- et tarvitse kokemusta vaan seikkailumieltä 
- yhteistyökykyä varhaisnuorten kanssa

TARJOAMME SINULLE
- koulutusta ja kerhonohjaaja palavereja
- haastavan työympäristön
- taustatuen nuorisotyönohjaajilta
- rutkasti esiintymiskokemusta
- uusia haasteita
- mahdollisuuden tutustua uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin

JOS SINUA KIINNOSTAA ALKAA KERHONOHJAAJAK-
SI, OTA YHTEYTTÄ KIRSI SAARISEEN p.  09-2340 3204
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