
1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Mitä työtehtäviisi kuuluu?
3. Mitä odotat työltäsi seurakunnassa?
4. Mitä harrastat?
5. Mikä kirja, elokuva tai teatteriesitys teki Sinuun vii-
meksi vaikutuksen?
6. Mistä unelmoit?
7. Raamatunkohta, virsi tai hengellinen laulu, joka pu-
huttelee Sinua?

Ulla Kurikka, lastenohjaaja

1. Olen uusi lastenohjaaja Hakavuoren seurakunnassa.
Nimeni on Ulla Kurikka, olen 52-vuotias, ja valmistuin Si-
belius-Akatemiasta pianonsoitonopettajaksi 1980-luvulla.
Minulla on pitkä kokemus lasten parissa: olen toiminut pia-
nonsoitonopettajana, musiikkiterapeuttina, musiikinopetta-
jana sekä luokanopettajana. Opiskelen lähihoitajaksi, ja ke-
sän toimin hoitoapulaisena vanhusten palvelutalossa.

2. Vedän päiväkerhoa Hakavuoren kirkolla, olen muka-
na perhekerhossa ja joskus myös iltapäiväkerhossa. 

3. Toivon, että lapset kokevat päiväkerhon turvallisena
ja hyvänä paikkana leikkiä ja kasvaa. Haluan tutustua lap-
siin ja näyttää heille, että maailmassa on paljon iloa, rak-
kautta ja välittämistä.

4. Harrastan musiikin ohella lukemista ja saksan kieltä.
Tilaan kirjastosta mielenkiintoisia uutuuksia luettavaksi.

5. Olen rakastanut oopperaa teini-ikäisestä lähtien. Vii-

meksi kävin katsomassa Iloisen lesken Kansallisoopperas-
sa, operetin, jonka on säveltänyt itävaltalainen Franz Lehàr.
Kivaa oli, että kerrankin libretossa on onnellinen loppu. Itä-
valta on toinen rakkauteni. Minua kiinnostaa koko sen
maan kulttuuri Freudista Hitleriin, Mozartista Lehàriin.

6. Unelmoin matkasta Itävaltaan. Kun olen lomaillut
siellä, alan heti kotona suunnitella seuraavaa reissua!

7. ”Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin ihmisen
sydän toisessa ihmisessä.” (San. 27:19)

Susanne Viinamäki, vahtimestari-siivooja

1. Olen Susanne Viinamäki. Olen syntynyt Ruotsissa.
Suurimman osan elämästäni olen viettänyt Pohjois-Pohjan-
maalla, täällä pääkaupunkiseudulla olen asunut kohta 10
vuotta ja tänne olen myös kotiutunut. Perheeseeni kuuluu
15-vuotias Jussi-poika ja 4 marsutyttöä.

2. Voisi sanoa että olen sellainen “näkymätön kirkonpal-
velija”. Kirkollisten toimitusten valmistelujen lisäksi työ-
höni kuuluu mm. vahtimestarin tehtäviä, siivousta, keittiö-
töitä sekä tietenkin seurakuntalaisten kohtaamista ja palve-
lemista.

3. Meillä kirkon työntekijöillä on oma vastuumme siitä,
mihin suuntaan kirkko kehittyy ja millainen se on, joten
omalta osaltani haluan tulla hyväksi suntioksi ja toivonkin,
että rakkauden kaksoiskäsky välittyisi ihmisille minunkin
työni kautta.

4. Harrastan musiikkia, lukemista, elokuvia sekä kult-
tuuria.

5. Elokuva, joka teki minuun suuren vaikutuksen, oli
The Passion of the Christ. Kirjoista pappismunkki pyhittä-
jä Serafim Sarovilaisen elämänkerta oli myös vaikuttava.

6. Haaveilen Israelin matkasta.
7. Raamatussa minulle on tärkeä Johanneksen ensim-

mäinen kirje. Musiikissa pidän mm. israelilaisesta ylistys-
musiikista, kirkkomusiikista sekä Terry MacAlmonin mu-
siikista.

Mari Järvinen

Jeesus Kristus.
Sinulle kaikki on mahdollista.

Sinä voit korjata sen, mikä on mennyt rikki.
Tule koteihimme.

Hoida meitä rakkaudellasi.
Opeta meitä luottamaan sinuun

ja turvautumaan apuusi
kaikissa elämämme vaiheissa.

Kiitos, ettei mikään tilanne ole sinulle liian 
vaikea ratkaistavaksi.

Aamen.

(Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja II,
Evankeliumikirja, 1999)

Tule kuulemaan lisää
perheen sunnuntain messussa 

Mikkelinpäivänä 5.10. klo 10 kirkossa!

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 7/2008
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Jukka Palola
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Perheen sunnuntain rukous

LOKAKUUN TAPAHTUMIA

Uusia työntekijöitä

Verna Margit Jokinen 82 v.
Aili Amanda Tukiainen 94 v.
Eero Juhani Pulkkinen 73 v.
Aune Aliisa Lyly 95 v.
Elvi Unelma Perälä 75 v.
Mailis Marjatta Joutsela 86 v.
Ritva Helena Strömberg 68 v.
Markku Tapani Tiainen 62 v.
Urpo Tapio Joronen 79 v.
Sanni Helena Torniainen 84 v.
Irja Orvokki Holmberg 83 v.
Lempi Lahja Nenonen 95 v.
Maija Liisa Korhonen 79 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
poisnukkuneita rakkaitamme, lohduta su-
revia 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

Vesa-Matti Väistö ja 
Sari Eeva-Maria Vainio
Antti Petteri Halonen ja 
Lissu Liisa Anniina Heikkilä

Touko Antti Uusi-Rauva
Alisa Johanna Rahikainen
Johannes Heikki Sakari Meretniemi
Arttu Topias Leinonen
My Viktoria Tuomala
Kasper Petteri Keskinen
Lotta Susanna Pennanen
Elea Helmi Ingela Kalliola
Aksu Ilmari Viktor Neiglick
Otto Werner Aaltonen
Alisa Aleksandra Hanhike

Välähdyksiä kirkon historiasta ke 1.10. klo 18 – 20
kirkolla. ”Paavalin puhevalta – mitä Paavali puhui
Areiopagilla ja mitä voimme oppia siitä?” TT, puhekou-
luttaja Juhana Torkki alustaa.
Perheen sunnuntain messu Mikkelinpäivänä 5.10. klo 10
kirkossa. Tervetuloa kaikki lapset ja lapsenmieliset!
Messukekkerit seurakuntasalissa. Mukana Marja Mäkilä ja
lapsityön tiimi.
Esikoisvauvojen kerho alkaa ma 13.10. klo 13.30 – 15
Lassilan seurakuntakodilla (Leiviskäpolku 4). Muut tapaa-
miset 20.10., 27.10., 3.11., 10.11. ja 17.11. Ryhmä on
tarkoitettu äideille ja heidän alle 8 kuukauden ikäisille
vauvoilleen. Ilmoittautuminen diakoni Sofia Toloselle p.
2340 3224.
Syyslomalla 16. – 17.10. klo 9 – 15 kirkolla toimintapäi-
vät varhaisnuorille. Aamupäivällä Tanjan taidekurssi ja 
iltapäivällä ulkoilua, leikkiä ja pelaamista. Hinta sis. 
keittolounaan 2 €/päivä. Ilmoittautumiset Kati Heinoselle
p. 2340 3204.
Raamattupiiri Apostolien teoista jatkuu ke 8.10. ja 22.10.
klo 18 kirkolla. Mukana Seppo Lappalainen.
Sanan ja rukouksen ilta ke 15.10. klo 18.30 kirkolla. 
Mukana Seppo Juntunen, Hakaseniorit, joht. Ari Häyrinen.
Esirukousta, sielunhoitoa ja yhteislauluja.
Nuorten messu kirkossa ke 22.10. klo 18.30. Olet terve-
tullut suunnittelemaan ja toteuttamaan messua yhdessä tai
vain istumaan hiljaa penkkiin. Mukana Miika Kolari ja 
Hisao Sato.
Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun 
rukouspäivän ilta pe 24.10. klo 18 kirkolla. Rukoushetki
kirkossa, yhteislaulua ja Reilun kaupan -kahvit. Mukana
Mari Järvinen, Sofia Tolonen ja Ari Häyrinen.
Taizé-messu ti 28.10. klo 18. Tule laulamaan Taizé-laulu-
ja, hiljentymään ja rukoilemaan yhdessä. Yhteinen 
ehtoollinen. Mukana Mari Järvinen ja Sofia Tolonen.
(Tilaisuudet Hakavuoren kirkolla, os. Aino Acktén tie 14,
ellei toisin mainita)

UUTISIA
Lastenohjaaja Mervi Itälinna on vuorotteluvapaalla
16.8.2009 asti. Hänen sijaisenaan toimii Ulla Kurikka.
Vahtimestari-suntio Leena Juselius on siirtynyt toisiin 
työtehtäviin. Kiitämme Leenaa yhteisistä työvuosista ja 
toivotamme Jumalan siunausta tulevaan!
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