
Hakavuoren kirkon
uusien tekstiilien neljäs sar-
ja otettiin käyttöön hellun-
taina, Pyhän Hengen vuo-
dattamisen päivänä. Kirk-
kovuoden liturgisen punai-
sen värin symbolinen mer-
kitys on moninainen. Se on
tulen, veren, uskosta todis-
tamisen, Pyhän Hengen ja
marttyyrien väri, jota käyte-
tään helluntain lisäksi py-
häinpäivänä marraskuussa
ja Tapaninpäivänä eli Stefa-
nuksen muistopäivänä. Pu-
nainen on myös perinteinen
rakkauden väri.

Miten löytää sopiva sä-
vy, joka kuvaisi kaikkea tä-
tä, ja joka samalla muodos-
taisi ehjän kokonaisuuden
kirkon arkkitehtuurin, ma-
teriaalien ja värien kanssa?
Tehtävä ei ollut helppo.

Keskeiseksi symboliksi
nousi tuli, sen koko kirjo
kellanoransseista lieskoista
tummanpunaiseen hiillok-
seen ja hopeisenharmaana
väreilevään tuhkaan. En-
simmäisen kankaiden väri
ei syttynyt liekehtimään,
vaan työ piti aloittaa alusta.
Uudet kankaat löytyivät on-
neksi jo seuraavalla yrittä-
mällä.

Alttarivaatteeseen on

koottu sanoja, joista kukin
toivottavasti löytää jonkun
tai joitakin mukaansa mat-
kalleen. Stolissa on ristit,
joissa voi yhtä aikaa hah-
mottaa ankkurin ja ristin,
uskon ja toivon merkkeinä.
Kalkkiliinaan on ikuistettu

sanat: ”Sinun puolestasi an-
nettu, sinun puolestasi vuo-
datettu”. 

Koko työn ajan on työ-
pöydällä ollut arkkitehti Ee-
vi Aholta ja kirkkoherra Ei-
ja Köntiltä saatu Hakavuo-
ren kirkon tiiliskivi. Se on
ollut jatkuva innoituksen
lähde, eräänlainen kulmaki-
vi.

Punaisen kalkkiliinan
tumman hiilloksen äärellä

palautuu usein mieleen sa-
nat: ”Totuus ei pala tulessa-
kaan.”

Sarjan suunnittelu ja to-
teutus: Päikki Priha ja Bir-
gitta Mavromichalis, ompe-
lutyö Riitta Ojala ja Kati
Pajunen /Ateljé Solemnis,
Tampere.

teksti: Päikki Priha
kuvat: 
Riikka Messo-Järvinen

Kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina kalliokielot (Polygona-
tum odoratum) kukkivat Nuuksion kansallispuistossa. Har-
maanvihreät, tuoksuvat kasvustot leviävät rutikuivalla kallion-
laella kuin yllätyksenä, kukintonsa piilottaen. Alempana polun
varressa kevätlinnunherneet  (Lathyrus vernus) pilkuttavat ojan
sinipunertavaksi. On kesä, kesä, ja kauneutta kaikkialla.

Virressä 572 Elias Lönnrot runoilee psalmin 65 pohjalta seu-
raavasti: "Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja
laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt
iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi." Kesäinen
luonto on Jumalan hyvä lahja, osoitus Jumalan kaikkeutta yllä-
pitävästä, uutta luovasta työstä, työstä keskellä elämän hauraut-
ta ja katoavaisuutta.

Ihminen on kutsuttu luomakunnan osana Jumalan työtoveriksi,
"viljelemään ja varjelemaan" luomakuntaa. Vastuumme nousee
kyvystämme erottaa oikea ja väärä toisistaan, vastuumme nou-
see kyvystämme käyttää järkeämme ja tehdä valintoja hyvän ja
pahan välillä.

Jeesus korosti usein, miten kristityn tehtävä on palvelijan ja
orjan työ. Kristittyä ei kutsuttu herraksi hallitsemaan, vaan pal-
velijaksi, kuten Kristus palveli ihmiskuntaa. Kun tuhoamme
korvaamatonta luomakuntaa, riistämme Jumalalta ja lähimmäi-
siltämme heidän omaansa, yhteistä hyväämme.

Meillä on paljon valtaa, paljon vastuuta. Todelliset arvomme,
todellinen tärkeysjärjestyksemme mitataan arkisissa valinnois-
samme, tässä ja nyt. 

Siunattua, iloista kesää Sinulle!

Mari Järvinen

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 5/2008
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Kesää

Aune Helena Syversén  85 v.
Aini Vilhelmiina Tiitinen 86 v.
Pekka Anton Matila   69 v.
Anna-Liisa Mikkonen 70 v.
Osmo Urho Ilmari Järvenpää 81 v.
Inneli Vilkka Suoma Anna-Helena
Hiitola 83 v.
Anna Leena Turunen 87 v.
Kaisa Leena Hovitie 85 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.

Lassi Iivari Multamäki
Aleksi Tapani Tiainen
Vilho Eeli Antinpoika Kokko
Eemil Johannes Toivo
Katariina Eva Aurora Koskinen
Iida Aino Sofia Nyyla
Tommi Ilmari Torkko
Iisa Elina Koste
Jaakko Ilmari Kena
Veera Johanna Heikkilä

Kastetut

Thomas Per-Erik Christian Häggström ja
Milka Maria Emilia Sauvala
Vesa-Petteri Rauhala ja 
Mervi Anneli Ylimannila
Iván Adolfo Òrdenes Jara ja 
Kaisa Inkeri Väkiparta
Alexandre Marcel Désiré Chireux ja 
Elina-Maria Christina Johanna Vanamo
Markku Juhani Pitkänen ja
Anu Bettina Boman

Hakavuoren seurakunnan kesää 2008
www.helsinginseurakunnat.fi/hakavuori

Tapahtumia kirkolla
Aino Acktén tie 14
puh. 2340 3220

Messu joka sunnuntai- ja pyhäpäivä klo 10.

Kesäillan musiikkia
Ke 25.6. klo 19 Eppuli Kuoppala, sopraano ja Sanna-Liisa Untama-
la, urut sekä piano. 
To 31.7. klo 19 Johann Tilli, basso ja Ari Häyrinen, urut sekä piano. 
Pe 22.8. klo 18 ”Alkusoitto Taiteiden yöhön”. Bernd Wahl, urut (Saksa). 

Kaikkiin konsertteihin vapaa pääsy ja ohjelma.

Kansanlaulukirkko juhannusaattona
Pe 20.6. klo 18 Hakavuoren kirkon pihalla, sateen yllättäessä kirkos-
sa. Mukana Seppo Lappalainen, Marja Mäkilä ja Sanna-Liisa Unta-
mala, piano sekä Terhi Sjöblom, harmonikka.

Kesän perhekerho
Elokuussa keskiviikkoisin 6., 13., 20. ja 27.8. klo 10-12 Hakavuoren
kirkon pihalla, sateen yllättäessä sisällä. Mukana Mervi Itälinna ja Ka-
ti Heinonen.

"Wanhan ajan jumalanpalvelus" Karunan kirkossa Seurasaares-
sa 
Su 3.8. klo 13. Mukana Seppo Lappalainen ja Ari Häyrinen.

Kouluun lähtevien siunaus
Ma 11.8. klo 18. Seppo Lappalainen, Miika Kolari, Kati Heinonen se-
kä Sanna-Liisa Untamala. 

Eläkeläisten leiri Villa Göösissä Janakkalassa 19.-21.8.2008 
Ohjelmassa ulkoilua, saunomista, hartaushetkiä ja yhdessäoloa. Lisä-
tiedot diakoniatyöntekijä Helena Sipilä, p.2340 3223.

Retki Kotkaan
Torstaina 28.8. retki Kotkaan Vanhaa kuninkaantietä yhdessä  Huo-
palahden seurakunnan kanssa. Lisätiedot diakoniatyöntekijä Helena
Sipilä, p.2340 3223.

Eläkeläisten Torstaikerho
torstaisin klo 13 koko kesän ajan. Aiheena Kirkon symbolit. Hartaus
kirkossa, kahvit ja ohjelmatuokio seurakuntasalissa.

Taidetta kesässä Jumalan kunniaksi
Ke 2.7. klo 12-20 Victoria Alatalon Pyhää laulua - kurssi. 
Ke 9.7. klo 12-20 Nelly Jurvéliuksen Akvarellimaalauskurssi.
Tule laulamaan ja maalaamaan kesän iloista sanomaa Hakavuoren
kirkolle. Ilmoittaudu ajoissa kurssin pitäjille, heiltä saat hinta- ja muu-
ta infoa kursseista. Kurssit on tarkoitettu vasta-alkajille, tule mukaan!
Ilmoittaudu: Victoria 0400-729112, Nelly 09- 4587541

Tapahtumia Lassilan seurakuntakodilla
Naulapolku 1 tai Leiviskätie 4
puh. 2340 3221

Lassilan seurakuntakodissa ei messuja kesä-elokuussa

Tapaamistupa
parillisten viikkojen maanantaisin klo 13 - 15 koko kesän ajan. Tule
kahvittelemaan ja tapaamaan uusia ihmisiä!

Helluntain alttari uusine kirkkotekstiileineen. Seuraavan
kerran punaisia alttarivaatteita voi ihailla Apostolien päi-
vän messussa 22.6.

Lähikuva punaisesta antependiumista.
Ehtoollismaljan ylle asetettava kalkkiliina helluntain vä-
reissä.

Pastori Marja Mäkilä yl-
lään uusi punainen messu-
kasukka.

Hakavuoren 
kirkon punainen 
tekstiilisarja
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