
- Pikkaisen erikoisuuksia
oli, muistelee Kupsu kirkon
rakentamista. Sisäänkäyn-
nin yläpuolella ja tapulissa
osa tiilistä muurattiin poik-
keuksellisesti pystyasen-
toon. - Meillä oli selvä tieto,
että kirkon arkkitehti asui
aivan kirkon naapurissa.
Piirustusten mukaan tehtiin,

jatkaa Kupsu ja kertoo vie-
lä, miten kuitenkin yhdessä
kohdin kirkon pihan puolel-
la jouduttiin poikkeamaan
työn valvojan ohjeista. -
Teimme oman laskelman
mukaan, toteaa Kupsu.
Taannoin kirkolla vierail-
lessaan tekijä ei kuitenkaan
tätä kohtaa seinän muurauk-

sesta enää löytänyt. - Silmä
näyttää muurarille, miten
työ tehdään, Kupsu kertoo. 

Suvilahden kappeli oli
ensimmäinen kirkkoraken-
nus, jota Kupsu oli muuraa-
massa, Hakavuoren kirkko
järjestyksessä toinen. - Nor-
maali muuraustyö muiden

joukossa se oli, muistelee
Kupsu, joka sai nuorena
miehenä oppinsa vanhem-
man ja kokeneemman muu-
rarin mukana kesällä kul-
kiessaan. 

- Isäni oli myös muurari,
mutta kuoli, kun olin 8-vuo-
tias, jatkaa Kupsu ja toteaa,
ettei kahdeksankymppinen
jaksa enää muurata.

Kupsu muistelee, miten
kirkon muuraustyö keskey-
tyi kevättalvella 1963 kuu-
deksi viikoksi lakon vuoksi.
– Tapuli oli viimeinen, mi-
kä silloin vielä oli muuraa-
matta, Kupsu kertoo. Muis-
tissa on myös se, miten lau-
laja Tuure Ara kulki lähes
päivittäin rakennustyömaan
ohitse ja katseli työn etene-
mistä. - Ara sanoi meille, et-
tä jos hän ei olisi laulaja,
niin hän olisi muurari, Kup-
su naurahtaa.

Teksti: Mari Järvinen
Kuvat: Arvo Aho ja 

Eino Kupsun kotialbumi

Katekismus, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kris-
tinoppi, opettaa Pyhästä Hengestä seuraavasti: "Pyhä
Henki tuo Jumalan hyvyyden ja Kristuksen rakkauden
meidän keskellemme. Ilman eläväksi tekevää Henkeä
emme voi uskoa ja emmekä lähestyä Kristusta. Pakenem-
me Jumalaa ja käännymme hänestä pois. Pyhä Henki kut-
suu meitä ja synnyttää meissä uskon ja uuden elämän.
Hän antaa meille Kristuksen kaikkine lahjoineen ja varje-
lee meidät oikeassa uskossa."

Lutherin Vähä katekismus selittää kolmatta uskonkohtaa
näin: "Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani
uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen enkä päästä hä-
nen luokseen, vaan että Pyhä Henki on minut kutsunut
evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan,
pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa."

Usko on näin Pyhän Hengen työ ja lahja meissä. Usko ei
ole omien ponnistelujemme tulos, vaan jotakin, joka an-
netaan ja lahjoitetaan sanan ja sakramenttien välityksellä.

Maailmassa, joka jatkuvasti kysyy ansioitamme, suori-
tuksiamme, kykyjämme ja saavutuksiamme, usko on jo-
takin, jonka voi vain ottaa vastaan. Jonka Jumalan Pyhä
Henki vaikuttaa. Eikö ole lohdullista?

Riemullista helluntain jälkeistä aikaa Sinulle!

Mari Järvinen

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 4/2008
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Helluntaijuhlan jälkeen

Rakkaat ihmiset!

Sanassa kiitos on kuusi kirjainta. Kun sen ko-
rottaa 10:nenteen potenssiin alkaa olla lähellä
niitä tuntoja, tunteita ja tunnelmia, joihin Te,
rakkaat eläkkeelle lähettäjäni, nostitte minut.
Kääritte minut sydämellisyyteen, lämpöön ja
rakkauteen. Järjestämänne juhlat, monet
muistamiset ja siunauksen toivotukset kanta-
vat minua eläkevuosiin.

Jääkää Herran huomaan!

Eija Köntti

Eija Köntti kiittää

Helvi Katriina Markkanen 85 v.
Jaakko Niemeläinen 85 v.
Margit Sylvia Nortamo 76  v.
Elof Torvald Olander 76 v.
Rauha Kaarina Rouvinen 76 v.
Jaakko Juhana Liikanen 83 v.
Mirjam Irene Tuulos 95 v.
Merja Hannele Vilavaara 51 v.
Kaija Margareta Rautapalo 90 v.
Vieno Lahja Ontermaa 93 v.
Juho Paavo Suutarinen 77 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.

Eetu Julius Valkokallio
Timjami Hugo William Merensilta
Alex Chukwubuikem Benjamin
Ezinwa
Ashton Chukwuebuka Sylvester
Ezinwa

Kastetut

Joseph Edward Benjamin Schutte ja
Venla Selja Maaria Märkälä

Heikki Petteri Saarelainen ja
Mari Pauliina Korhonen

Tulevia tapahtumia
Su 18.5. klo 10 Luomakunnan sunnuntain messu kirkos-
sa Pyhän Kolminaisuuden päivänä. Mari Järvinen, Miika
Kolari ja Ari Häyrinen.
Su 18.5. klo 12 Pyhän Kolminaisuuden päivän messu
Lassilan seurakuntakodilla. Mari Järvinen ja Ari Häyrinen.
Su 18.5. klo 12 Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlas-
ku vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudalla Runar
Schildtin puistossa. Seppo Lappalainen tuo rovastikunnan
tervehdyksen.
Ti 20.5. klo 17.30 Hetki perheille – perheiden pihailta
kirkolla. Mukana Mervi Itälinna, Kati Heinonen ja Marja
Mäkilä.
Ke 21.5. klo 18.30 Nuorten messu kirkossa. Miika Kolari.
Ti 27.5. klo 18 Taizé-messu PERUTTU.
Ti 3.6. klo 12 - 14 Pappi tavattavissa yläostarin asukasti-
lassa. Paikalla Mari Järvinen.

Keskeneräinen tapuli rakennustelineiden ympäröimänä.

Kirkon kelloja tuodaan.

Kirkkoa muuraamassa

Eino Kupsu tapulissa.

Parikymppisenä muurarintyöt aloittanut Ei-
no Kupsu Pornaisista oli muuraamassa nel-
jän muun ammattilaisen kanssa Hakavuoren
kirkkoa syksystä 1962 maaliskuuhun 1963.

- Varsinainen muuraustyö toteutettiin ns.
avosaumana, paitsi kirkon tapulissa, kertoo
Eino Kupsu ja jatkaa, että saumaajat vii-
meistelivät työn jälkikäteen. 

Diakoniapäivystys kirkolla kesä-, heinä- ja elokuussa 
ti klo 9–11. 
Kirkkoherranvirasto avoinna kesäkuun alusta lähtien
seuraavasti: ma, ti, to ja pe klo 9–14 sekä ke klo 12–18
(HUOM!). 
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