
1. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen diakoni Helena Sipilä ja ollut viimeksi työssä Pakilan
seurakunnassa diakoniatyöntekijänä.

2. Sinulla on pitkä kokemus diakoniatyöstä.
Mikä sai sinut alun perin hakeutumaan kir-
kon virkaan?
Olen kasvanut kristityssä kodissa, ja kirkko on kuulunut
elämääni läheisesti. Rippikoululeirillä minulla oli opettaja-
na viisas ja ymmärtäväinen pappi. Siitä lähtien toimin seu-
rakunnassa erilaisissa tehtävissä vapaaehtoisena. Jotenkin
oli itsestään selvää hakeutua koulun jälkeen kirkon työnte-
kijäkoulutukseen. Aluksi opiskelin nuorisotyönohjaajaksi
ja pari vuotta valmistumisen jälkeen diakoniksi.

3. Miten työsi on muuttunut vuosien varrel-
la?
Työ on muuttunut iän karttumisen mukana. Aluksi hakeu-
duin nuorisotyöhön. Siinä ja varhaisnuorisotyössä olin

kymmenen vuotta. Kun ensimmäinen lapseni syntyi ja olin
aina illat poissa, halusin vaihtaa työalaa. Pääsin Pakilan
seurakuntaan diakoniatyöntekijäksi ja olin siinä virassa 18
vuotta. Aluksi työ oli hyvin perinteistä diakoniatyötä, mut-
ta laman tultua taloudellisesta auttamisesta ja ruuan jaosta
tuli lähes jokapäiväistä työtä. Kirkon on mielestäni vastat-
tava ihmisen suurimpaan hätään, ja vaikka tilanne on laman
jälkeen tasaantunut, auttaminen ei ole loppunut. Työ onkin
edelleen mielenkiintoista ja haastavaa.

4. Mitkä asiat ovat sinulle elämässä tärkeitä?
Perhe on minulle kaikkein tärkein asia. Perheeseeni kuuluu
kolme lasta ja mies. Vanhin lapsista on jo naimisissa ja
opiskelee. Tärkeitä ovat myös harrastukset. Kuorossa lau-
laminen on terapeuttista ja virkistävää, samoin musiikin
kuuntelu. Teen paljon käsitöitä. Myös mökillä puuhastelu
ja kalastaminen ovat sielun lepoa.

5. Miten vietät lähestyvää pyhäinpäivää?
Nyt lähestyvä pyhäinpäivä on merkityksellinen, koska kes-
kimmäinen tyttäreni tulee täysi-ikäiseksi. Juhlimme synty-
mäpäiviä ja muistelemme jo poisnukkuneita isovanhempia
ja käymme haudoilla viemässä kukat.

6. Mikä kirja, elokuva, konsertti tms. teki si-
nuun viimeksi vaikutuksen?
Olen katsellut elokuvan "Paistetut vihreät tomaatit" monta
kertaa. Puhuttelevinta siinä on ystävyys, joka ei ole kiinni
iästä tai rodusta. Lisäksi elokuvan huumori on aivan upe-
aa.

7. Sinulle tärkeä virsi tai raamatunkohta?
Raamatusta hoitavimmiksi olen kokenut psalmit. Olen kuo-
ron kanssa saanut olla tekemässä myös virsilevyjä. Ehdot-
tomaksi lempivirrekseni on tullut virsi 455 "Luodut, te Her-
raa kiittäkää".

Mari Järvinen

Poisnukkuneiden muistoilta
pyhäinpäivänä 3.11. klo 18

Hakavuoren kirkossa

Raamatunlukua, musiikkia, rukousta. Luemme viime py-
häinpäivän jälkeen seurakunnassamme siunattujen pois-

nukkuneiden nimet ja sytytämme jokaiselle kynttilän.

Seppo Lappalainen, puhe
Mari Järvinen, liturgia

Marja Mäkilä
Miika Kolari  
Eija Köntti

Laura Kajander-Fiestas, alttoviulu
Ari Häyrinen, urut

SURURYHMÄ LÄHEISENSÄ 
MENETTÄNEILLE

Hakavuoren seurakunta järjestää omaisille sururyhmän,
joka kokoontuu kuusi kertaa Hakavuoren kirkon olohuo-
neessa (os. Aino Acktén tie 14) torstaisin klo 18 – 19.30. 

Ensimmäinen kokoontumiskerta on 15.11.2007 
ja seuraavat kokoontumiskerrat ovat 22.11., 29.11.,

13.12., 20.12. ja 3.1.2008.
Ryhmässä on mahdollisuus jakaa menetyksen tunteita,
surua, kaipausta sekä muistella poisnukkunutta yhdessä

muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. 
Ryhmässä tutkimme surun eri vaiheita, pohdimme 

kuoleman arvoitusta, etsimme lohdutusta rukouksesta ja
Jumalan sanasta. 

Ryhmä perustuu luottamukselliseen jakamiseen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset (8.11. mennessä) 

ryhmän vetäjille:
pastori Mari Järvinen p. 09-2340 3213
diakoni Sofia Tolonen p.09-2340 3224

TULEVIA TAPAHTUMIA
La 3.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu. Mari Järvinen, Seppo
Lappalainen ja Ari Häyrinen.
La 3.11. klo 18 Poisnukkuneiden muistoilta. Ks. ilmoitus
ohessa.
Su 4.11. klo 10 Messu, avustavat Meilahden Kamarikuoro ja Ha-
kavuoren Kirkon Kuoro. Nina Tilli, kanttori ja kuoronjohto, Ari
Häyrinen, urut ja piano, Eija Köntti, saarna, Miika Kolari, litur-
gia. Loppusoittona Gustav Merkelin d-molli sonaatin 1. osa kah-
delle urkurille. Mukana Huopalahden rovastikunnan luottamus-
henkilöitä.
Ti 6.11. klo 18 sarjassa Välähdyksiä kirkon historiasta:
"Martti Luther ja naiset". TM Mari Mathlin kertoo.
To 8.11. klo 17–19 Sukkamarkkinat Lassilan seurakuntakodil-
la, os. Naulapolku 1. Tarjolla keittoa, joulukortteja, villasukkia.
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Ke 14.11. klo 18.30 Nuorten messu. Mukana Miika Kolari.
Su 18.11. klo 18 Yhteysilta: "Raamatun kääntämisestä suku-
kielille". Vieraana Suomen Pipliaseuran apulaispääsihteeri
Martti Asikainen. Teetarjoilu.
Su 25.11. klo 17 Hetki perheelle: "Askartelua, hiljentymistä
ja touhua joulun odotuksessa". Mukana Mervi Itälinna, Mar-
ja Mäkilä ja Kirsi Saarinen.
Ti 27.11. klo 18 Taizé-messu. Tule rauhoittumaan Taizé-laulu-
jen, hiljaisuuden ja rukouksen äärellä. Yhteinen ehtoollinen. Ma-
ri Järvinen ja Sofia Tolonen.
Su 2.12. klo 10 I adventin messu. Tule mukaan laulamaan Hoo-
siannaa! Eija Köntti, Miika Kolari ja Ari Häyrinen.
Su 2.12. klo 18 Adventtikonsertti. Mm. D. Buxtehuden advent-
ti- ja joulumusiikkia. Hakavuoren Kirkon Kuoro, soitinyhtye.
Johtaa Ari Häyrinen. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Tapahtumat Hakavuoren kirkolla, os. Aino Acktén tie 14, ellei
toisin mainita.

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 8/2007
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Elävien ja kuolleiden Jumala,
rakas taivaallinen Isä.

Anna Jeesuksen Kristuksen
olla turvamme elämässä ja kuolemassa.

Ole lähellä kaikkia,
jotka ikävöivät kuolleitaan.

Lohduta heitä surussa
ja auta heitä ottamaan jokainen päivä sinun kädestäsi.

Ole kanssamme, kun aikamme päättyy
ja sydämemme lyö viimeisen lyöntinsä.

Ota meidät silloin kotiin luoksesi.
Sinun olkoon ylistys ja kunnia nyt ja iankaikkisesti.

Aamen.

Pyhäinpäivän rukous

Antti Juhani Pesonen 80 v.
Lempi Helena Kellomäki-
Hakala 78 v.
Aili Elina Johansson 85 v.
Elina Elviira Jokinen 21 v.
Ritva Marjatta Myllys 55 v.

Lilli Hjördis Emilia 
Pulkkinen 79 v.
Aino Sofia Urpio 92 v.
Antti Kalervo Numminen 76 v.
Meeri Clorinda Snellman 99 v.
Urho Ensio Venna 70 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.

Lennart Kai Olavi Stendahl
Emma Sofia Nummela
Pihla Tuuli Maria Silvennoinen
Tilda Tuulia Toikka
Miquel Antonio Rodriquez

Kastetut

Sampo Petteri Saksa ja 
Marja Inkeri Lahtinen

Tapasimme diakoni Helena Sipilän

Vuoden 2008 rippikouluilmoittautumi-
nen on alkanut 24.10.2007, ja se tapah-
tuu internetissä: 

www.helsinginseurakunnat.fi/hakavuori 

Tuolla sivulla on linkki, josta pääset sähköi-
seen ilmoittautumislomakkeeseen. 

Ilmoittautumisaikaa on perjantaihin
13.11.2007 klo 14 asti. Marras-joulukuussa
ilmoittautuneille lähetetään kirjeitse tieto
siitä, mihin rippikouluun he ovat päässeet.

I-rippikoulu:
Leirijakso 1.1.–6.1.2008 Janakkalassa Vil-
la Göösissä sekä kaupunkijakso 9.2.–
10.2.2008. Konfirmaatio 25.5.2008.

II-rippikoulu:
Leirijakso 3.6.–9.6.2008 Janakkalassa Vil-
la Göösissä. Konfirmaatio 15.6.2008.

III-rippikoulu:
Leirijakso 1.8.–7.8.2008 Lohjan Lohiran-
nassa. Konfirmaatio 10.8.2008.

IV-rippikoulu:
Rovastikunnallinen kaupunkirippikoulu tal-
vella 2007–2008. 

Tiedustelut:
Pastori Miika Kolari 
p. 09–2340 3205 
miika.kolari@evl.fi

RIPPIKOULUT VUONNA 2008 Uutisia

Diakoni Elisabeth Baris-
kin on valittu Huopalahden
seurakunnan diakonian vir-
kaan. Taivaanisän siunausta
uuteen työhösi, Elisabeth!
Diakonissa Maarit Nuorki-
ven vuorotteluvapaan sijai-
sena jatkaa diakoni Helena
Sipilä. Tervetuloa töihin,
Helena!

Kirkkoherranviraston
(os. Tolarintie 1) 
uudet aukioloajat: 
ma, ti, to ja pe klo 9–14 
sekä ke klo 12–18.30.
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