
Jaakobista kerrotaan I Mooseksen kirjassa (I Moos.
32:25-32), miten hän joutui painimaan koko yön tunte-
mattoman miehen kanssa. Kun tämä tuntematon ei pääs-
syt voitolle, hän iski Jaakobia niin, että hänen lonkkansa
nyrjähti.  Tuntematon  pyysi  Jaakobia päästämään itsen-
sä vapaaksi. Jaakob vaati miestä ensin siunaamaan itsen-
sä. Ensin Jaakob sai uuden nimen. Sitten painikaveri vie-
lä siunasi Jaakobin. 
Painipaikalle Jaakob antoi nimen ”Penuel”. Suomennet-
tuna se tarkoittaa ”Jumalan kasvot”. Näin siis Jaakob oli
ymmärtänyt, kenen kanssa hän oli paininut. Itsensä 
Jumalan.

* * *
Jokainen ihminen joutuu elämänsä aikana painimaan
omat jaakobinpaininsa. Olemme käyneet läpi vaikeita
elämänvaiheita ja -tilanteita. On suorastaan saattanut tun-
tua, että olemme käyneet kamppailua Jumalan kanssa. Ja
olemmekin – Jaakobin tavoin. Olemme kyselleet oletko
olemassa, Jumala. Missä olit, kun minulla oli vaikeaa. Ja
samanaikaisesti Jumala – yli ymmärryksen käyvästi  –
näyttää kasvonsa meille, on läsnä elämän painissa.              

* * *
Olen viime kuukausien aikana ennen eläkkeelle siirty-
mistä ”toimittanut taloani”.  Käynyt läpi vuosien ja vuo-
sikymmenien  aikana kertyneitä papereita ja materiaalia.
Samassa yhteydessä olen muistanut erilaisia kokemuksia
– ei vain käymiäni jaakobinpaineja. Olen myös ennen
kaikkea muistanut ja muistellutkin monia ihmisiä, syväl-
lisiä kohtaamisia.  Elämän jakamista ilossa ja surussa.
Olen saanut elää Hakavuoren seurakunnan eri vaiheita.
Samalla olen muistanut sitä kolmekymppistä ylimääräistä
lehtoria, joka ensi kertaa tuli Pohjois-Haagan kirkkoon
marraskuussa 1974. Ja kaikkea sitä, mitä elämässä on sen
jälkeen tullut vastaan tähän mennessä.

* * *
Jumala on näyttänyt kasvonsa monella tapaa. Ihmisten ja
asioiden kautta ja niissä. 
Pilvisen jaakobinpainipäivän jälkeen Jumalan valo valai-
see tienoot: ”Aurinko nousi, ja hän (Jaakob) jatkoi mat-
kaansa Penuelista eteenpäin.” Jokainen uusi päivä on ol-
lut Jumalan antama. Niin jatkuu elämän matka juuri sen
mittaisena kuin on tarkoituskin. Jumalan  kasvojen edes-
sä.

Sydämellinen kiitos vuosikymmenistä!
Jumala siunatkoon Sinua!

Eija Köntti

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 3/2008
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Elämän painit ja 
Jumalan kasvot

Matti Ari Einari Hartikainen 68 v.
Aili Rauha Mikkonen 98 v.
Tauno Kalevi Akujärvi 66 v.
Katriina Elisabet Heikkilä 95 v.
Saku Pietari Arvisto 19 v.
Mary Irene Kekkonen 91 v.
Teemu Anton Sipilä 28 v.
Marja Sisko Tanskanen 77 v.
Aarne Matti Sakari Tiainen 67 v.
Vappu Matilda Sabelström 93 v.
Veikko Pellervo Airaksinen 87 v.
Lassi Aulis Räisänen 79 v.
Simo Matias Korhonen 23 v.
Aura Elina Halme 92 v.
Meeri Tuulikki Holopainen 78 v.
Anelma Maria Kankkunen 75 v.
Vieno Karin Lehmusvyöry 92 v.Jumala, avioliiton asettaja, siunaa näitä liitto-

ja, anna aviopuolisoille yksimielisyyttä ja rak-
kautta ja tee heidän kodistaan kristitty koti.

Herra, me muistamme Sinun edessäsi poisnuk-
kuneita rakkaitamme, lohduta surevia ylös-
nousemuksen 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.

Tuomas Erik Olavi Sahlstedt
Aaro Iisakki Eela
Inkeri Aino Kristiina Vilén
Seela Maria Sanelma Tuuri
Seela Ida Ester Suortti
Sara Olivia Tolonen
Emilia Fredrika Onnela
Iida Matilda Onnela
Nella Vendla Safira Karisalmi
Miska Matias Kanerva
Hertta Greta Lumia Rummukainen
Leo Into Antero Ristiluoma
Minea Josefiina Koskela
Arttu Luka Daniel Tuomaala
Jimi Johannes Rautajoki
Ellen Kristiina Nurmimäki

Kastetut

Oskari Eero Lauri Pylsy ja 
Sanna Marika Kähkönen
Mikko Pekka Kinnunen ja 
Annukka Terhi Hannelore Sohlman

Tulevia tapahtumia
Su 20.4. klo 10 Messu kirkossa. Saarna ja liturgia Eija
Köntti, joka toimitti ensimmäisen messunsa pappina Las-
silan seurakuntakodissa 17.4.1988. Kirkkokahvit, ei puhei-
ta. HUOM! Lassilassa ei messua.

La 26.4. klo 13 Yhteisvastuulounas Lassilan seurakunta-
kodilla. Lounaslippuja 10 euroa (aikuiset) ja 5 euroa (lap-
set) voi ostaa ennakkoon diakoniapapilta ja -työntekijöiltä.
Tuotto suomalaisten kehitysvammaisten nuorten työllistä-
miseen ja länsi-afrikkalaisen Liberian jälleenrakennukseen.

Ti 29.4. klo 18 Taizé-messu kirkossa. Mari Järvinen ja So-
fia Tolonen.

Ti 6.5. klo 19 Siionin laulujen ja virsien ilta kirkossa.

Su 11.5. klo 10 Helluntain messu ja punaisten kirkko-
tekstiilien käyttöön siunaaminen kirkossa. Seppo Lappa-
lainen, Marja Mäkilä, Eija Köntti ja Ari Häyrinen.

Su 11.5. klo 18 äitienpäivänä Neljän kanttorin konsertti
kirkossa. Heikki Poutanen ja Timo Olli Malmin seurakun-
nasta, Hannu Leskinen Käpylän seurakunnasta ja Ari Häy-
rinen Hakavuoren seurakunnasta. Vapaa pääsy.

Ke 14.5. klo 19 Sibelius-Akatemian pianistiopiskelijoi-
den konsertti kirkossa. Vapaa pääsy.

Vihreän kirkkotekstiilisarjan värimaailma on saanut innoi-
tuksensa Hakavuoren kirkon rakennusmateriaalista - rus-
keasta tiilestä. Silkkiseen antependiumiin on kirjailtu sano-
ja, jotka tulivat seurakunnan työntekijöiden ja luottamus-
henkilöiden mieleen vihreästä liturgisesta väristä.

Professori Päikki Priha kertoi messun jälkeen kirkkoteks-
tiilien symboliikasta. Uudet, kevyet alttari- ja liturgiset
vaatteet korvaavat tämän kevään aikana Dora Jungin
suunnittelemat vanhat kirkkotekstiilit, jotka jäävät pois ar-
kikäytöstä.

Uusia kirkkotekstiilejä käyttöön

Pappien kasukat, stolat ja kalkkiliinat vaihtavat värisävyä
valon määrän mukaan - ruskeanvihertävästä hentoon vaa-
leaan kevään vihreään, tummasta, syvästä liilasta vaalea-
na hohtavaan malvaan. Alttarilla pääsiäisen iloa ja valoa
hohtavat valkoiset kirkkotekstiilit, jotka siunattiin käyttöön
pääsiäisenä 2007.

Paastonajan violetissa kirkkotekstiilisarjassa ei tarkoituk-
sella haluttu käyttää orjantappurakruunusymbolia, vaan
innoitus tuli Suomen luonnosta - puolukanvarvuista ja pa-
junoksista. Tiimalasi kuvaa ajan kulumista ja elämän ka-
toavaisuutta. Kolmiossa voi nähdä myös Pyhän Kolminai-
suuden symbolin.

Toisena pääsiäispäivänä siunattiin käyttöön professori,
tekstiilitaitelija Päikki Prihan suunnittelemat violetti ja
vihreä kirkkotekstiilisarja. Suunnittelussa oli mukana teks-
tiilitaiteilija Birgitta Mavromichailis. Siunauksen suorit-
ti kirkkoherra Eija Köntti avustajineen. Messun jälkeen
seurakunta sai tekijän kertomana kuulla uusien kirkkoteks-
tiilien suunnittelusta, valmistamisesta ja symboliikasta. Pu-
nainen sarja puuttuu vielä joukosta - se valmistuu hellun-
taiksi, jolloin se siunataan käyttöön.

teksti: Mari Järvinen   kuvat: Miika Kolari
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