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Haagalainen-lehti tapasi
eläkkeelle 1. heinäkuuta
siirtyvän Hakavuoren seu-
rakunnan kirkkoherran Ei-
ja Köntin vuosilomallaan.
Köntti on työskennellyt
seurakunnassa vuodesta
1975, ja hänellä on näin ol-
len pitkä perspektiivi Poh-
jois-Haagaan ja sen asuk-
kaisiin. Merkittävin osa hä-
nen lähes 40 vuoden työ-
urastaan on kulunut poh-
joishaagalaisten sielunpai-
menena ja hän lienee eräs
alueen tunnetuimmista kas-
voista. Hän on kastanut,
vihkinyt avioliittoon ja
siunannut haudan lepoon
satoja haagalaisia.

Syntyperäinen helsinki-
läinen Eija Köntti kirjoitti
ylioppilaaksi 1964 ja aloit-
ti sen jälkeen teologian se-
kä germaanisen filologian
opinnot Helsingin yliopis-
tossa. Ensimmäisen vuo-
den jälkeen saksan kielen
opiskelusta kuitenkin oli
luovuttava aikapulan vuok-
si. Mielenkiinto Saksaa,
sen kieltä ja kulttuuria koh-
taan kuitenkin on säilynyt
lukioajan vaihto-oppilas-
ajoista alkaen. Se näkyi
mm. hänen DDR:ää koske-
vassa yleisen kirkkohisto-
rian väitöskirjassaan. Jat-
ko-opinnoista oli suuri hyö-
ty Köntin elämänuralla seu-
rakuntatyössä. Kutsumus
seurakuntatyöhön oli ole-
massa jo kouluaikoina, se
oli oikeastaan itsestäänsel-
vyys, kertoo Köntti; pohjaa
oli antanut toiminta seura-
kuntanuorissa sekä halu
auttaa ihmisiä "heidän
iloonsa, ei vallita heidän
uskoaan". 

Nuori teologian kandi-
daatti aloitti 1969 ylimää-
räisenä lehtorina Vartioky-
län seurakunnassa, missä
viihtyi aina vuoden 1975
alkuun jolloin siirtyi vas-
taavaan virkaan Hakavuo-
ren seurakuntaan. Lehtorin
virka on naisteologeille tar-
koitettu virka, pappisvirka

oli avoin vain miehille aina
vuoteen 1988, jolloin se
aukeni myös naisille. Leh-
torit ovat saman koulutuk-
sen saaneita ja tekevät sa-
moja töitä kuin papit, mut-
ta eivät kasta, vihi avioliit-
toon, siunaa haudan le-
poon, ts. jaa sakramentteja,
mihin tarvitaan pappi.

Eija Köntti muistelee
lämmöllä uransa alkupuol-
ta, työntäyteistä aikaa, jol-
loin pidettiin rippikouluja,
etsittiin uusia seurakunnal-
lisia toimintoja. Esimerkik-
si koulupastoritoiminta
aloitettiin 1970-luvun alus-
sa. Kouluissa on seurakun-
nan työntekijä käytettävissä
oppilaita ja opettajia varten.
Häntä kutsutaan koulutuk-
sesta riippumatta koulupas-
toriksi. Vartiokylän seura-
kunnassa hän työskenteli
lapsi-, nuoriso- ja rippikou-
lutyössä. Hakavuoressa
painopiste oli aikuistyössä
mm. ihmissuhde- ja raa-
mattukursseissa sekä kir-
kon historiaa ja jumalan-
palvelusta käsitelleissä pro-
jekteissa. 

Vuoden 1988 aikana vi-
hittiin Helsingin hiippakun-
nassa runsaasti lehtoreita,
ts. naispuolisia jo virassa

olevia teologeja papeiksi.
Köntti kertoo olevansa tätä
"ensimmäistä aaltoa" nais-
pappeja, joita hiippakun-
nassa oli koko maata ajatel-
len huomattavan paljon.
Pappisvihkimys toi uusia
tehtäviä, kun vakinaisen
lehtorin virka muutettiin
kappalaisen viraksi. Seu-
raavana vuonna hänet valit-
tiin luottamustehtävään
tuomiokapitulin asessorik-
si, ensimmäisenä naisena
koko maassa.

Köntti valittiin 1997 Ha-
kavuoren kirkkoherraksi, ja
hän oli tyytyväinen saades-
saan jäädä tuttuun seura-
kuntaa, tuttuun ympäris-
töön työtoveriensa jouk-
koon. Nainen kirkkoherra-
na ei nimityshetkellä eikä
nytkään ole kovin yleinen,
heitä on tätä kirjoitettaessa
noin 40 kaikkiaan 570 kirk-
koherrasta.

Muistellessaan uraansa
Köntti kertoo sen sisältä-
neen kaikkea mahdollista,
pappi jos kukaan näkee ih-
misten elämän onnen ja su-
run hetket. Työ on ollut an-
toisaa ja juuri sitä mitä hän
nuorena toivoi, ihmisten
auttamista ja heidän kans-
saan elämän jakamista. Va-

loisat ja rikkaat muistot
ovat jääneet lukemattomis-
ta tilaisuuksista ja suuresta
määrästä niin ahkerista seu-
rakuntalaisista kuin siitä
monipuolisesta harrastus-
toiminnasta, joka seurakun-
taan ja kirkkoon tukeutuu.

Pohdiskellessaan Haka-
vuoren seurakunnan tule-
vaisuutta Köntti ottaa esille
vuoden 2011 alusta toteutu-
van Huopalahden ja Haka-
vuoren seurakuntien yhdis-
tymisen, josta Kirkkohalli-
tus teki päätöksen tänä ke-
väänä. Yhdistyminen si-
nänsä saa hänen tukensa ja
uutta nimeä Haagan seura-
kunta hän pitää onnistu-
neena, kertoohan se nyt
suoraan mistä alueesta on
kysymys. Hakavuoren seu-
rakunta kun on nimenä jon-
kin verran aiheuttanut se-
kaannusta. Seurakuntien
yhdistäminen sinänsä on
paljon työtä vaativa asia,
mutta uusi tilanne ei käy-
tännössä seurakuntalaisille
ongelmia aiheuta, moni
asia säilyy entisellään, ar-

vioi Köntti. Tulevaisuudes-
sa ratkeaa, kumpi kirkko
määritetään uuden seura-
kunnan pääkirkoksi ja mi-
ten toimintoja keskitetään. 

Vuonna 1963 käyttöön
vihitylle Pohjois-Haagan
kirkolle Eija Köntti toivoi-
si pikaista peruskorjausta.
Pieniä korjauksia ja muu-
toksia on aika ajoin tehty,
mutta alkaisi olla aika vä-
hän suuremmallekin re-
montille. Uusien, professo-
ri Päikki Prihan suunnitte-
lemien kirkkotekstiilien
valmistuminen tänä kevää-
nä merkitsi unelman toteu-
tumista.

Omista suunnitelmistaan
eläkeläisenä Köntti ei vielä
oikein tiedä. "Päivä kerral-
laan" hän naurahtaa toimit-

tajan kysymykseen. Ai-
kaansa hän joka tapaukses-
sa aikoo suunnata suvun
nuorimman polven hyväk-
si. Kesämökille voi mennä
muulloinkin kuin lomalla
savusaunaa lämmittämään,
halkoja hakkaamaan ja
moottorisahaa sekä haitaria
laulattamaan. Hakavuoren
seurakunnan historiikin kir-
joittaminen on kuitenkin
suunnitelmissa ja eräitä kir-
kollisia toimia jo sovittu,
joten eiköhän häntä kirkol-
la vielä nähtäne.

Haagalainen-lehti ja
haagalaisen toivottavat
kirkkoherra Eija Köntille
antoisia eläkepäiviä ja
kiittävät yhteistyöstä.

KK

Olen juurtunut Haagaan
Hakavuoren kirkkoherra Eija Köntti:

Kiitän lämpimästi niistä lukemattomista 
lahjoista ja huomionosoituksista, 

siunauksen toivotuksista, 
jotka osakseni ovat tulleet eläkkeelle 

siirtymiseni yhteydessä.

Eija Köntti

Hakavuoren kirkko on ollut Eija Köntin työmaa yli 30 vuoden ajan. Hän toivoo peruskor-
jausta 1963 käyttöön vihitylle kirkolle. Kuvat KK.

Eija Köntin mielestä nykyaikainen pappi pukeutuu farkkui-
hin silloin kun muutkin ihmiset niin tekevät.

Yhdyskuntarakenteesta on käyty valtakunnan tasol-
la vilkasta poliittista keskustelua. Keskustelu on liitty-
nyt vaalirahoitusjupakkaan, jossa keskustelun kohteek-
si on noussut suunnitteluvaiheessa oleva Ideapark-os-
toskeskus Vihtiin. Ostoskeskusten ripottelu pitkin ke-
hyskuntia niin, että ihmiset joutuvat liikkumaan niihin
autoilla, ei ole kovin ympäristöystävällistä.

Kaikkien kuntien ja kaupunkien tulisi suhtautua va-
kavasti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Korulauseet ei-
vät nyt auta: tarvitaan oikeita ratkaisuja. Kunnallispo-
litiikan ratkaisuilla voidaan vaikuttaa suuresti ilmasto-
tavoitteisiin. Joukkoliikenneratkaisut ovat tärkeässä
asemassa. Haaga on ideaaliesimerkki hyvistä joukko-
liikenneyhteyksistä: raideliikenne sekä myös poikittai-
nen bussiliikenne kattavat alueemme hyvin. Haagalai-
sena voin todeta, että hyvät liikenneyhteydet ovat kau-
punkilaisen elämän laatua. Kun Helsingin keskustaan
pääse kymmenessä minuutissa ilman pelkoa ruuhkista,

voi puhua erinomaisista joukkoliikenneyhteyksistä.
Helsingin kehyskuntien tilanne on kuitenkin hyvin

toisenlainen. Joukkoliikenneyhteydet eivät ole kattavia
ja alueet on rakennettu harvaksi niin, että ilman autoa
ei pärjää. Huonot joukkoliikenneyhteydet kehyskunnis-
sa koskettavat myös Helsinkiä, joka kärsii ruuhkista,
kun ympäryskuntalaiset tulevat töihin autoilla. Raide-
ratkaisujen parantamien, esimerkiksi Länsi- ja Itä-met-
ro, ovat tulevaisuuden liikenneratkaisuja pääkaupunki-
seudulla. Asumisen ja toimistotilojen rakentaminen ra-
tojen varsiin on siten olennaista. Tiivis rakentaminen
kuuluu kaupunkiin. 

Tiivistä rakentamista tarvitaan pääkaupunkiseudul-
la kaikissa kunnissa. Tiivis ei tarkoita rumia taloja ja
ikäviä lähiöitä. Tiivis rakentaminen ei myöskään tar-
koita automaattisesti korkeaa rakentamista. Uudet ker-
rostaloratkaisut ja laadukas suunnittelu mahdollistavat
sen, että tiiviskin rakentaminen voi taata korkean asu-

misen laadun ja hyvän ym-
päristön.

Laadukas suunnittelu on
tärkeää Helsingin uusilla
alueilla, mutta myös täyden-
nysrakentamisessa on erit-
täin tärkeää panostaa laa-
tuun. Esimerkiksi Haagassa
on huomioitava alueelle ra-
kennettaessa tarkasti alueen
henki: tiivis rakentaminen sopii Haagaan, mutta pilven-
piirtäjiä tuskin kaipaamme. Puistomainen ja kaunis
ympäristö pystytään varmasti säilyttäminen hyvällä
suunnittelulla ja asukkaiden mielipiteitä huomioimal-
la.

Anna Mäenpää
Kiinteistölautakunnan jäsen (sd)

Tiivistä ja laadukasta asumista
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