
Seurakunnan uutena vt. kirkkoher-
rana 1.7.2008 alkaen työskentelee
TM, pastori  Jukka Palola. Jukka joh-
taa seurakuntaa, kunnes Huopalahden
ja Hakavuoren seurakunnat yhdistyvät
vuoden 2011 alussa ja uusi Haagan
seurakunta aloittaa toimintansa.

1. Tervetuloa takaisin Hakavuo-
reen, Jukka! Mitä kaikkea olet tääl-
tä poissa ollessasi tehnyt?

- Olin 1,5 vuotta diakoniapappina
Huopalahden seurakunnassa. Tämän
vuoden alkupuoliskon olin tutkimus-
vapaalla ja tein väitöskirjaa, jonka ai-
he liittyy Psalmien kirjan vanhurs-
kaus-sanueen semantiikkaan ja suo-
mentamiseen.

2. Mitkä ovat kirkkoherran tär-
keimmät tehtävät seurakunnassa?

- Johtaa seurakuntaa, sen hallintoa
ja työtä, seurakuntaneuvostoa ja työ-
yhteisöä. Ajattelen, että kirkkoherran
tärkeimpiä tehtäviä on tukea ja kan-
nustaa työntekijöitä ja vastuunkanta-
jia.

3. Millaisia haasteita Hakavuoren
seurakunnalla on tällä hetkellä ja
tulevaisuudessa?

- Lähivuosien suurin haaste on yh-
distyminen Huopalahden seurakun-
nan kanssa ja Haagan seurakunnan
syntyminen. Suurten ikäluokkien elä-
köityminen on haaste: pystymmekö
tarjoamaan seurakunnassa mielekästä
tekemistä eläkepäiviksi. Oma haas-
teensa on myös miettiä, mitä voisim-
me tehdä, jotta ihmiset voisivat kokea
kirkkoon kuulumisen tärkeäksi ja mie-
lekkääksi. 

4. Kirkossa kiistellään edelleen nais-
pappeudesta ja homoseksuaalien
asemasta. Mitä haluat sanoa kirk-
koherrana tähän keskusteluun?

- Naispappeuden osalta kirkko teki
päätöksen 22 vuotta sitten ja sen mu-
kaisesti täytyy kirkossa kaikkien toi-
mia. Sen sijaan kysymys homosek-
suaalien asemasta kirkossa on sillä ta-
voin keskeneräinen kysymys, että kir-
kon työryhmä etsii parhaillaan yhteis-

tä näkemystä asiasta. En lähde enna-
koimaan kirkon tulevia linjauksia.
Kaiken kiistelyn sijasta toivoisin kan-
sankirkon olevan kansansa näköinen
eli aidosti moniarvoinen. Toivoisin,
että hyväksymme sen, että meillä on
erilaiset näkemykset joistakin asioista.
Näistä erilaista näkemyksistä huoli-
matta voimme kunnioittaa toisiamme,
tehdä yhteistyötä ja arvostaa toistem-
me työpanosta. Kaikki koemme var-
mastikin vilpittömästi ajavamme us-
kon, toivon ja rakkauden asiaa, vaikka
meillä saattaakin olla joistakin asiois-
ta jopa aivan päinvastaiset näkemyk-
set.

5. Lestadiolaisuus on hengellinen
kotisi. Mitkä asiat ovat tässä perin-
teessä Sinulle tärkeimpiä?

- Kristuksen täydellisen sovitus-
työn ja ylösnousemuksen sekä ian-
kaikkisen elämän toivon korostami-
nen, syntien anteeksiantamuksen va-
kuuttaminen sekä uskon tuoma sisäi-
nen vapaus, rauha ja ilo.

6. Mitä sanoisit ihmiselle, joka
suunnittelee eroavansa kirkosta?
Miksi kannattaa kuulua kirkkoon?

- Toivottaisin hänet tervetulleeksi
keskustelemaan seurakunnan työnte-
kijän kanssa. Luulen, että seurakunnat
ovat niitä harvoja paikkoja, joissa ih-
miset voivat asiallisesti ja kunkin va-
kaumusta kunnioittaen keskustella
kaikista elämänalueista, myös hengel-
lisyyteen, uskonnollisuuteen ja us-
konnottomuuteenkin liittyvistä kysy-
myksistä. Kirkkoon kuulumista en ha-
lua ensisijaisesti mainostaa rahallisil-
la jäseneduilla kuten siunaustilaisuu-
den maksuttomuudella. Kirkko on
olemassa sitä varten, että ihmiset voi-
sivat uskoa Jumalaan ja rakastaa lä-
himmäisiään ja että heillä olisi toivo
sekä paremmasta huomisesta että ian-
kaikkisesta elämästä. Jokaisen, joka
kokee nämä asiat tärkeäksi, kannattaa
kuulua kirkkoon.

7. Olet Vanhan testamentin eksege-
tiikan asiantuntija. Miten Raamat-
tua pitäisi lukea? 

- Riippumatta raamatunkohdan

luonteesta (vertaus, historiankerronta,
runo, ennustus, profeetallinen puhe,
kirje yms.) kannattaa aina miettiä en-
sisijaisesti sitä sanomaa, jonka raama-
tunkirjoittaja haluaa meille välittää.
Raamattu ei myöskään ole kokoelmia
toisistaan irrallisia lauseita. Siksi kan-
nattaa lukea laajempia kokonaisuuk-
sia.

8. Mikä Raamatunkohta on Sinulle
tärkeä?

- Tärkeitä raamatunkohtia on pal-
jon. Ehkä tärkein on pienoisevankeliu-
mi (Joh.3:16).

9. Mikä on rakkain virtesi tai hen-
gellinen laulusi?

- Virsi 316 ”Käyn armoalttarillesi”.
Siinä korostuvat ihmisen oma mahdot-
tomuus pelastua, Kristuksen sovitus-
työn täydellisyys ja iankaikkisen elä-
män elävä toivo. Virressä käytetyt raa-
matulliset kielikuvat ovat minulle rak-
kaita. 

10. Mistä unelmoit?

- Unelmoin elämästä, jossa vallit-
see harmoninen tasapaino perheen,
työn ja vapaa-ajan välillä. 

Jumalan siunausta, Jukka! Voimia,
viisautta, iloa ja rohkeutta työssäsi!

Mari Järvinen

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 6/2008
Toimittaja Mari Järvinen, päätoimittaja Jukka Palola
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Syksyn toimintaa Uutta kirkkoherraa tapaamassa

Martta Johanna Halonen 86 v.
Kerttu Kyllikki Hämäläinen 85 v.
Väinö Antero Ikonen 66 v.
Vappu Maria Niemi 83 v.
Minna-Liisa Riitta Tanskanen 85 v.
Zaida Kaijotar Aroharju 96 v.
Irma Tuulikki Vähävirta 91 v.
Pekka Tapani Marjalahti 47 v.
Hilda Puranen 78 v.
Vilma Sanelma (Malla) Virtanen 79 v.
Veikko Aho 90 v.
Elvi Kastanja Kalliomaa 90 v.
Sakari Johannes Muhonen 51 v.
Maila Annikki Mustonen 87 v.
Toini Impi Britwin 101 v.

Evert Samuli Laakso 86 v.
Lempi Siviä Lehtelä 91 v.
Aune Sylvi Nousiainen 76 v.
Lyyli Sisko Mielikki Aaltonen 89 v.
Kauko Johannes Impivaara 71 v.
Toini Kirsti Haanpää 77 v.
Saara Anneli Ranka 74 v.
Martta Hellin Juutinen 86 v.
Arnold Albert Gesterberg 77 v.
Matti Antero Heinonen 71 v.
Väinö Untamo Koskinen 78 v.
Liisa Katarina Viheriävuori 88 v.
Maire Gunilla Sainio 91 v.
Saara Orvokki Siuru 76 v.
Martta Kaarina Siitonen 79 v.

Jumala, avioliiton asettaja, siunaa näitä liittoja, anna aviopuolisoille yksimielisyyt-
tä ja rakkautta ja tee heidän kodistaan kristitty koti.

Herra, me muistamme Sinun edessäsi poisnukkuneita rakkaitamme, lohduta sure-
via 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.

Kastetut

Antti Henrikki Jokinen ja
Riina-Milla Marjaana Virtanen
Pauli Eemil Pekkala ja
Saara Kaisa Emilia Lehtola
Jarmo Sakari Sievänen ja
Noora Kristina Timonen
Juha-Matti Kyntäjä ja
Piia Kaarina Ruutikainen
Jussi Heikki Ylä-Liedenpohja ja
Emilia Margareta Tirri
Matti Mikael Honkkila ja 
Tytti Mari Mattila

Tapio Juhani Heinola ja
Liisa Tellervo Linna
Petri Olavi Kokkonen ja
Tytti Emilia Huttunen
Paavo Ilmari Laaksonen ja
Anna Katariina Salo
Marko Tapio Mäenpää ja
Anne Helena Harriet Mäenpää
Terho Jukka Tapani Leijamaa ja
Riitta Hannele Ruti
Hannu Uolevi Toivo ja
Riikka Maria Anttila

Aida Anna Isabel Väyrynen
Jonathan Dawit Kilian Girma
Elsa Louna Pihlaja Halonen
Joel Elias Ikävalko
Sammeli Eino Anselmi Säisä
Isabella Kristiina Yrttiaho
Sanni Ilona Hiltunen
Joonas Viljami Gylén
Enja Alisa Jokinen
Iina Julia Josefiina Piitulainen
Thomas James Cullen  
Mila Alina Siira
Arttu Elias Pursianen
Ossi Aleksi Käyhkö

Hakavuoren kirkolla
os. Aino Acktén tie 14
p. 2340 3220

Messu
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10.
Psalmipiiri   
keskiviikkoisin 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12. klo 18 – 20.  
Mukana Jukka Palola.    
Raamattupiiri
keskiviikkoisin 8.10., 22.10., 12.11. ja 10.12. klo 18. 
Mukana Seppo Lappalainen.
Lähetyspiiri  
parittomien viikkojen maanantaisin klo 13. Aloitus ma 8.9. 
Mukana Seppo Lappalainen.
Torstaikerho 
torstaisin klo 13 – 14.30. Syyskauden aloitus 11.9.
Taizé-messut
kuukauden viimeinen tiistai 26.8., 30.9., 28.10. ja 25.11. klo 18.
Tiedustelut Mari Järvinen, mari.h.jarvinen@evl.fi.
Nuorten messut
ke 22.10. ja ke 26.11. klo 18.30. Tiedustelut Miika Kolari,
miika.kolari@evl.fi.
Lapsi- ja nuorisokuoro Hakajuniorit 
keskiviikkoisin klo 16.15–17. Aloitus 27.8. Kaikki uudet 7–14 -
vuotiaat laulajat tervetuloa. Tiedustelut Ari Häyrinen,
ari.hayrinen@evl.fi.
Haagan kirkkolaulajat (entinen Hakavuoren kirkon kuoro) 
torstaisin klo 19–20.30. Aloitus 11.9. Uudet, kuorolaulukokemus-
ta omaavat laulajat tervetuloa tutustumaan. Tiedustelut 
Ari Häyrinen, ari.hayrinen@evl.fi. 
Hakaseniorit-lauluryhmä 
torstaisin klo 11.45 – 13. Aloitus 11.9. Kaikki laulamisesta innos-
tuneet tervetuloa. Tiedustelut Ari Häyrinen, ari.hayrinen@evl.fi.
Varhaisnuorten kerhot
aloittavat syyskauden viikolla 36. Tiedustelut Kati Heinonen, 
kati.heinonen@evl.fi.

Lassilan seurakuntakodilla
os. Naulapolku 1 (tai Leiviskätie 4)
p. 2340 3221

Messu
joka kuukauden 1. ja 3. sunnuntai. Aloitus 7.9.
Pyhäkoulu
sunnuntaisin klo 12. Aloitus 21.9.
Miestenpiiri  
parillisten viikkojen maanantaina klo 19. Aloitus ma 15.9. 
Mukana Matti Selin.   
Käsityöpiiri   
joka viikko keskiviikkoisin klo 10–12. Aloitus ke 3.9.   
Kimppakävely ja aamupuuro 
parittomien viikkojen maanantaisin klo 9–11. Aloitus 25.8.
Tapaamistupa 
parillisten viikkojen maanantaisin klo 13–15.

HUOM!
Pappi tavattavissa yläostarin asukastilassa 
joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 12–14. Ti 2.9. 
paikalla Mari Järvinen.
Diakoniapäivystys kirkolla syyskuussa
vain tiistaisin klo 9–11.

Saksalainen urkuri Bernd Wahl konsertoi 
Hakavuoren kirkossa su 14.9. klo 18.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.
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