
Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 1/2008
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Virsi 523: 3, 4
Arve Brunvollin virren (1978) pohjalta Anna-Maija Rait-

tila ja komitea 1984

Työn vaiva kuuluu kutsumukseen,
sen kantajiksi yhteen meidät loit.
Siis kytke minut tarkoitukseen,
oi Luoja, jonka maailmalle soit.
Et luonut kilpailua, raadantaa.

Oi Luoja, anna minun rakastaa.

Kun luomakuntaa, Herra, kannat,
teet itse kaiken rakkaudesta.
Näin ihmiselle arvon annat,

työkumppaniksi pyydät jokaista.
Suo meidän elää muita palvellen,

niin kaikki työ saa suunnan yhteisen.

Työhön ja osallisuuteen kutsuu myös juuri alkanut 
Yhteisvastuu-keräys. 

Onko jokaisella ihmisellä oikeus tehdä kykyjään ja 
voimavarojaan vastaavaa työtä?

Missä meidän suvaitsevaisuutemme ja rakkautemme 
rajat kulkevat? 

Mari Järvinen

Työn virsi

Hilma Harjanto 89 v.
Pentti Johannes Salolinna 81 v.
Sirkka Liisa Jansson 93 v.
Lahja Vieno Unelma Ikola 84 v.
Yrjö Olavi Parviainen 86 v.
Silja Kaino Impi Heltimoinen 
84 v.
Irja Auliina Henriksson 86 v.
Kerttu Irene Lampinen 81 v.
Arvo Ensio Heiskanen 81 v.

Esa Veli Vesivalo 78 v.
Meeri Kaarina Nieminen 91 v.
Eva Margareta Piipponen 82 v.
Emilia Anneli Vidgren 6 v.
Sointu Ester Seppälä 89 v.
Sylvi Katri Puustinen 89 v.
Hilkka Annikki Haatanen 73 v.
Paul Teuvo Harald Laine 78 v.
Kyllikki Elisabet Raunio 89 v.
Mertsi Olavi Erland Lahti 90 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.

Elvi Margareta Terho
Lassi Mikael Huhtanen
Jenny Julia Virta
Lukas Antero Niemi
Benjamin Axel Teittinen
Ossi Ilmari Thomé
Silja Liisa Hyvönen
Bea Asle Maria Leskinen

Kastetut

Jukka Matti Johannes Yli-Sirniö 
ja Teija Tuulikki Hakola

AVOIMET OVET KIRKOLLA TORSTAINA 10.4.
KLO 18 ALKAEN
Eija Köntti vihittiin papiksi 10.4.1988. Hän aloitti työn-
sä Hakavuoren seurakunnassa 1.1.1975. Nopeatempoi-
nen paimenemme saatetaan eläkkeelle porukalla ja oh-
jelmalla 10.4.2008:
Klo 18 Avoimet ovet ja seurustelua
Klo 19.30 Ohjelmallinen tuokio
Klo 20 Iltahartaus kirkossa

SUNNUNTAINA 20.4.2008 KLO 10 MESSU KIR-
KOSSA
Saarna ja liturgia Eija Köntti, joka toimitti ensimmäisen
messunsa pappina Lassilan seurakuntakodissa 17.4.
1988.
Kirkkokahvit messun jälkeen.

Eija Köntti pitää vuosilomansa touko-kesäkuussa ennen
eläkkeelle siirtymistään.

Hengellisten laulujen ja virsien 
toivelauluilta 
su 10.2. klo 18. Eija Köntti, juonto, Ari Häyrinen, säestys.
Ota mukaan omat "Henksut". Vapaa pääsy.

Väläyksiä kirkon historiasta 
tiistaina klo 18 seurakuntasalissa
4.3. Naisteologeista pappisvirkaan – naisteologien histori-
aa avaa teologian tohtori Pirkko Lehtiö, kun ensimmäisten
naisten vihkimisestä pappisvirkaan tulee 6.3. kuluneeksi 20
vuotta.
1.4. Väläyksiä Pohjois-Haagan kirkon rakentamisesta vuo-
sina 1962-1963: Metsätontista Pohjois-Haagan kirkoksi –
kuvin ja sanoin yhdessä muistellen.

Taizé-messut
ti 12.2., ti 25.3., ti 29.4. ja ti 27.5. klo 18 kirkossa. Tule rau-
hoittumaan Taizé-laulujen, hiljaisuuden ja rukouksen pa-
riin! Yhteinen ehtoollinen. Mukana Mari Järvinen ja Sofia
Tolonen.

Nuorten messut
ke 26.3. ja ke 21.5. klo 18.30 kirkossa. Olet tervetullut
suunnittelemaan ja toteuttamaan messua! Mukana Miika
Kolari ja Hisao Sato.

Kirkkoherra Eija Köntti 
siirtyy eläkkeelle 1.7.2008

Yhteisvastuukeräys 2008 tekee töitä 
kehitysvammaisille suomalaisille ja 
maataan jälleenrakentaville liberialaisille

• 3000 kehitysvammaista suomalaista haluaisi töihin. Työ-
paikoilla on monia töitä, joita kehitysvammaiset voivat teh-
dä. Kuitenkin vain 200-300 kehitysvammaista ihmistä on
palkkatöissä. Henkilökohtainen työhönvalmentaja auttaa
kehitysvammaisen työntekijän työn alkuun.

• 60% liberialaisista nuorista on jäänyt vaille koulutusta ja
ammattitaitoa. Länsiafrikkalaisen Liberian sisällissota kes-
ti 14 vuotta. Nyt liberialaiset tarvitsevat ulkopuolista apua
maansa jälleenrakennukseen. Ammattikoulutus ja pienlai-
nat auttavat heitä turvaamaan oman toimeentulonsa.

Myös sinut kutsutaan Yhteisvastuu-
talkoisiin 3.2. - 1.5.2008!

TAPAHTUMIA
JAKARANDAN KONSERTTI YV-KERÄYKSELLE
Su 2.3. klo 16 kirkossa. Ohjelmia (hinta 10 euroa) saa os-
taa ovelta ja ennakkoon diakoniatyöntekijöiltä ja -papilta.
Myynnissä YV-tuotteita.

LIPASKERÄYSTEMPAUS
La 8.3. klo 10 - 14 Lipaskeräystempaus Yhteisvastuulle
Pohjois-Haagan ostarilla, Thalian aukiolla ja Pohjois-Haa-
gan asemalla. Tunnistat kerääjät YV-liivistä. Tule mukaan! 

YHTEISVASTUUMYYJÄISET
La 29.3. klo 11 - 13 Yhteisvastuumyyjäiset Lassilan seu-
rakuntakodilla. Myynnissä mm. YV-tuotteita. 

"KUOROJEN KEVÄTKARKELOT" -konsertti
Ke 9.4. klo 19 Hakavuoren kirkon kuorot esiintyvät Ari
Häyrisen johdolla. Kolehti Yhteisvastuu-keräykselle.

YHTEISVASTUULOUNAS
La 26.4. klo 13 Yhteisvastuulounas Lassilan seurakuntako-
dilla. Lounaslippuja (10 euroa/aikuiset, 5 euroa/lapset) voi
ostaa ennakkoon diakoniatyöntekijöiltä ja -papilta. 

SINÄ VOIT AUTTAA:

• ryhtymällä lipas- tai listakerääjäksi. Keräyslistoja ja -
lippaita voit tiedustella diakoniatyöntekijöiltä ja -papil-
ta (Sofia Tolonen p. 2340 3224, Helena Sipilä 
p. 2340 3223 tai Mari Järvinen p. 2340 3213). 
• lahjoittamalla leivonnaisia ja arpajaisvoittoja myyjäi-
siin.
• osallistumalla konsertteihin ja YV-lounaaseen.
• ostamalla YV-myyntituotteita.

Lisätietoja:
www.yhteisvastuu.fi
mari.h.jarvinen@evl.fi
sofia.tolonen@evl.fi

TULE MUKAAN AUTTAMAAN!

Tapasimme nuorisotyönoh-
jaaja Kati Heinosen, joka
toimii Kirsi Saarisen viransi-
jaisena 31.5.2009 asti.

1. Kuka olet ja mistä
tulet?
Olen Kati Heinonen ja pal-
jasjalkainen helsinkiläinen.
Olen valmistunut sosiono-
miksi ja kirkon lapsi- ja nuo-
risotyönohjaajaksi Järven-
pään Diakonia-ammattikor-
keakoulusta. 

2. Mikä veti Sinut
nuorisotyöhön?
Olen pienestä saakka ollut mukana seurakunnan toiminnas-
sa käymällä päiväkerhossa ja pyhäkoulussa. Rippikoululei-
rin jälkeen jäin tiiviisti mukaan nuorten toimintaan ja siitä
luonnollisena jatkumona hain opiskelemaan alaa. 

3. Mitä harrastat?
Pidän kovasti lukemisesta ja nyt opiskelujen päätyttyä olen
kierrellyt ahkerasti kirjaston hyllyjen välissä. Harrastuksii-
ni kuuluu myös espanjan kielen opiskelu. Liikuntaa harras-
tan aikatauluni mukaan, useimmiten uimassa ja luistele-
massa käyn kummityttöni kanssa. Pidän myös kutomises-
ta ja aina syksyisin yritän saada jotakin tehdyksi pukinkont-
tiin. 

4. Mikä kirja tai elokuva teki sinuun 
viimeksi vaikutuksen?
Klaus Härön ohjaama, Heikki Hietaniemen kirjoittamaan
romaaniin pohjautuva, elokuva Äideistä parhain teki mi-
nuun vaikutuksen. Elokuva antoi paljon ajattelemisen aihet-
ta sodan ajasta sekä evakkolapsista.

5. Paastonaika on alkanut. Miten Sinä 
valmistaudut pääsiäiseen?
Toisin kuin vanhassa kristillisessä perinteessä, en itse paas-
toa luopumalla ravinnosta. Sen sijaan valmistaudun viettä-
mään pääsiäistä vähentämällä tv:n katselua ja lisäämällä
luonnossa liikkumista. Pääsiäisen lähestyessä myös luon-
to alkaa herätä eloon, ilo poistaa surun ja synkkyyden. 

6. Mainitse jokin Sinulle tärkeä 
raamatunkohta, virsi tai hengellinen laulu.
Pieni, punainen nuoren seurakunnan veisukirja on tuttu ja
paljon käytetty työväline nuorisotyössä ja monet sen veisut
ovat minulle tärkeitä ja merkityksellisiä. Veisu Käy, Herra,
meitä siunaamaan on yksi minulle tärkeimmistä veisuista.

Mari Järvinen

Yhteisvastuukeräys 2008 
"Talkoot"

Uusia työntekijöitä
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