
Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 8/2008
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Jukka Palola
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Mirja Orvokki Källbacka 70 v.
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Anita Louise Ahtola 85 v.
Aino Irja Myllynen 90 v.
Aili Inkeri Kaukinen 85 v.
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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.

Kastetut

Tomi Tapio Kuivalainen ja
Niina Pauliina Moilanen

Teemu Matias Heikkilä ja
Hanna Julia Valkonen

Kari Johannes Lankinen ja
Mari Katriina Salminen

Liam O`Connor ja
Sara Emma Sinikka Ojanen

Viivi Elisa Katariina Lipponen
Iiris Amalia Kolari
Tony Daniel Holmberg
Saila Iiris Emilia Laitinen
Lotta Aurora Kytömaa
Valtteri Toivo Johannes Puurtinen
Aurora Inkeri Lintu

Yhteisvastuukeräyksen 
tuotto kasvoi Hakavuoressa
Yhteisvastuukeräyksen 2008 ”Työ ja osallisuus” -tuotto julkistet-
tiin lokakuun alussa. Keräyksellä tehtiin töitä kehitysvammaisil-
le suomalaisille ja maataan jälleenrakentaville liberialaisille.

Hakavuoren seurakunnan tulos oli 13 427, 41€, joka tekee
1,58€ jokaista seurakunnan jäsentä kohti. Huopalahden rovasti-
kunnan alueella ylsimme kolmansiksi Munkkiniemen ja Munkki-
vuoren seurakuntien jälkeen. Seurakuntamme keräystulos parani
edellisestä vuodesta n. 2 500€ . Lämmin kiitos jokaiselle keräyk-
seen osallistuneelle lahjoittajalle ja vapaaehtoiselle. Teette arvo-
kasta työtä!

Ensi vuoden Yhteisvastuukeräys jatkaa Työ ja osallisuus -tee-
malla. Vuoden 2009 keräys tekee töitä Suomen maahanmuutta-
jille ja Bangladeshin köyhille. Pääset mukaan esim. la 8.11. klo
13–16 Sukkamarkkinoilla Lassilan seurakuntakodilla (ks. mainos
ohessa). Tule mukaan tekemään hyvää!

Poisnukkuneiden muistoilta pyhäinpäivänä 1.11. klo 18 Haka-
vuoren kirkossa. Luciano Carotenuto, huilu, Ari Häyrinen, urut ja
psalmi, Seppo Lappalainen, liturgia ja Marja Mäkilä, puhe. Mu-
kana myös Jukka Palola, Miika Kolari ja Mari Järvinen. Luem-
me seurakunnassamme viime pyhäinpäivän jälkeen hautaan siu-
nattujen nimet ja sytytämme jokaiselle kynttilän.

Psalmipiiri kirkolla ke 5.11. ja ke 3.12. klo 18–20. Jukka Pa-
lola.

Raamattupiiri Apostolien teoista kirkolla ke 12.11. ja ke
10.12. klo 18. Seppo Lappalainen.

Isänpäivän yhteysilta kirkolla su 9.11. klo 18. Vieraana nuk-
keteatteritaiteilija Mazhar Albekoglu. Illan aikana katsotaan Nuk-
ke-elokuva. Teetarjoilu.

Lähetysilta kirkolla su 16.11. klo 18. ”Evankeliumi etenee Is-
raelissa”, lähetystyöntekijä Anna-Liisa Viita Suomen Lähetysseu-
rasta. Teetarjoilu.

Taizé-messu kirkossa ti 28.10. ja 25.11. klo 18. Tule rauhoit-
tumaan Taizé-laulujen, hiljaisuuden ja rukouksen pariin. Yhteinen
ehtoollinen ja iltatee messun jälkeen.

Nuorten messu ke 26.11. klo 18.30. Voit tulla penkkiin istu-
maan ja laulamaan tai myös toteuttamaan ja suunnittelemaan mes-
sua yhdessä Miika Kolarin ja Hisao Saton kanssa!

I adventin messu su 30.11. klo 10 kirkossa. Tule veisaamaan
Hoosianna-virsi! Mari Järvinen, saarna, Jukka Palola, liturgia ja
Ari Häyrinen, urut sekä Haagan Kirkkolaulajat. 

Hoosianna! Joulun odotuksen urkumusiikkia ja yhteisvir-
silaulua su 30.11 klo 18 kirkossa. Ari Häyrinen, urut ja juonto.
Laulamme yhdessä mm. Hoosianna-virren. Vapaa pääsy.

Rakkaimmat joululaulut Pohjois-Haagan yläostarilla,
Työväenopiston tiloissa (2. krs) ti 2.12. klo 11–13. Pipari- ja glö-
gitarjoilu. Mukana Haagan Kirkkolaulajat ja Hakaseniorit Ari
Häyrisen johdolla sekä pastorit Mari Järvinen ja Marja Mäkilä.
Tule laulamaan yhdessä tuttuja, rakkaita joululauluja!

1. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen 54-vuotias teologian opiskelija. Tulen siis yliopistolta, tai oi-
keastaan kirkon läheltä Ohjaajantieltä, missä asun. Teologian li-
säksi taivaisiin kurkottautumiset ovat olleet mielessäni jo aiem-
minkin, sillä nuorena halusin hävittäjälentäjäksi, mutta kun en
päässyt, niin ryhdyin meteorologiksi, ilmakehän arvaamattomien
virtausten tietäjäksi. Teinkin sääennustuksia 18 vuoden ajan, pää-
asiassa lentoliikenteen puolella Helsinki-Vantaa lentoasemalla. 

2. Opiskelet teologiaa. 
Mitä teologian opinnot ovat Sinulle antaneet?

Opinnoissa olen saanut uuden ymmärryksen Raamatusta, lähin-
nä sen synnystä. Se ei ole yhdellä kertaa ylhäältä saneltu teos,
vaan teos, jonka useat ihmiset ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen
johdatuksessa. Myös kirkkohistorian opinnot ovat antaneet hui-
keita näköaloja siihen, mitä on tapahtunut Kristuksen ristiinnau-
litsemisesta 2000-luvun seurakuntiin. 

3. Mitä työhösi kuuluu seurakunnassa?
Tarkoituksenani on pitää paikat kunnossa, siisteys vallitsevana, ti-
lanne Hakavuoren kirkossa hallinnassa ja tapahtuvat toimitukset,
kuten kasteet, siunaukset, vihkimiset, messut ym., sujuvasti toi-
mivina. Itse asiassa olen hieman yllättynyt, että nykymaailmassa
on näinkin monipuolinen työtehtävä olemassa. Töihin kuuluu
myös osallistuminen avustajana kirkollisiin tilaisuuksiin. Itse ko-
en nämä hyvin juhlavina ja tunnen olevani suorastaan etuoikeu-
tettu, että saan osallistua osaltani esimerkiksi sunnuntain messui-
hin. 

4. Mitä harrastat?
Metsässä liikkuminen ja tuntureilla vaeltaminen ovat olleet lähin-
nä sydäntäni jo 37 vuoden ajan. Olen kalunnut tuntureita, metsiä,
kivikkoja ja ihania Lapin jokilaaksoja. Olen yöpynyt nuotioilla,
autiotuvissa, teltoissa, suoraan hangen päällä -43 asteen pakkases-
sa ja lumiluolissa. Harrastan myös suunnistusta, hiihtoa, romaa-
nien ja elämäkertojen lukemista ja pitkiä pyöräretkiä kesäisin. Kir-
joittelen myös mielelläni kokemuksiani pieniin tarinoihin. Aikoi-
naan lensin paljon purjelentokoneella, hyppäsin jonkun kerran las-
kuvarjolla, kävin jäätikkökiipeilykurssin, juoksin muutaman ma-
ratonin ja opiskelin kiinankieltä. Mutta ikä rauhoittaa, nykyään on
ihan mukava poimia puolukoita rauhallisessa mäntymetsässä ja
ajella polkupyörällä maalaismaisemassa kesäisten kumpupilvien
vaeltaessa pitkin sinistä taivaankantta. 

5. Mikä kirja teki Sinuun viimeksi vaikutuksen?
Viime kesänä luin kirjan "SatuRuijan maa", kirjoittanut Sodanky-
län kirkkoherra Arvi Järventaus vuonna 1930. Siinä kuvataan köy-

hän kautokeinolaisen suntion Abraham Kellonsoittajan matkaa
Pohjois-Norjaan Jäämeren rannikolle ja siellä tapahtuneita urote-
koja. Siinä on luovan hulluuden ilottelua, inhimillisyyttä ja kau-
nista optimismia. Ja ennen kaikkea, karu todellisuus ei sido lois-
tavaa ajatuksenjuoksua. Sadussa voi tapahtua mitä tahansa!

6. Raamatunkohta, joka puhuttelee Sinua?
Kaikissa kolmessa ns. synoptisessa evankeliumissa (Mt, Mk, Lk)
kerrotaan tapauksesta, jossa Pietari kieltää kolmasti Jeesuksen.
Kukon laulaessa Pietari kuitenkin muistaa Jeesuksen sanat ja ka-
tuu petostaan katkerasti itkien.  Ja kuitenkin – tälle Pietari-kalliol-
le Vapahtajamme perusti seurakuntansa. Jumala ei kutsu vahvo-
ja, vaan surkeita ja erehtyväisiä, Paavalin sanoin voima tulee täy-
delliseksi heikkoudessa.

Mari Järvinen

Ilmoittautuminen vuoden 2009 rippikouluihin on alkanut
27.10.2008, ja se tapahtuu internet-osoitteessa:

www.helsinginseurakunnat.fi/hakavuori

Tuolla sivulla on linkki, josta pääset sähköiseen ilmoittautumis-
lomakkeeseen (valitse pudotusvalikosta Hakavuori). 

Ilmoittautumisaikaa on 9.11.2008 asti. Ensisijaisesti rippikou-
luihin otetaan Hakavuoren seurakunnan jäseniä ja seurakunnan
alueella asuvia nuoria. Marras-joulukuussa ilmoittautuneille lähe-
tetään kirjeitse tieto siitä, mihin rippikouluun he ovat päässeet. 

Vuonna 2009 Hakavuoren seurakunta järjestää kaksi rippikou-
lua. Rippikoulut alkavat messulla Hakavuoren kirkossa sunnun-
taina 25.1.2009. Kesäloman aikana pidetään I-rippikoulun leiri-
jakso Villa Göösin leirikeskuksessa 1.6.–8.6.2009 ja II-rippikou-

lun leirijakso Honkalinnan leirikeskuksessa 24.7.–31.7.2009. Lei-
rijaksojen lisäksi rippikouluihin liittyy kokoontumisia sekä ennen
leirijaksoa että sen jälkeen. Rippikoulut maksavat 140 €. Rippi-
koulumaksu koostuu matka-, majoitus- ja ruokakuluista, muutoin
rippikoulu on ilmainen. Maksuun on mahdollisuus anoa avustus-
ta kirkkoherranvirastosta saatavalla kaavakkeella. Kannattaa
myös kysyä mahdollisuudesta käydä rippikoulu ilman leirijaksoa.

I-rippikoulu: Leirijakso Villa Göösin leirikeskuksessa
1.6.–8.6.2009. Konfirmaatio 14.6.2009.

II-rippikoulu: Leirijakso Honkalinnan leirikeskuksessa
24.7.–31.7.2009. Konfirmaatio 9.8.2009.

Tiedustelut: Miika Kolari, rippikoulutyön pastori 
p. 09–2340 3205, miika.kolari@evl.fi

MARRASKUUN TAPAHTUMIA

Sukkamarkkinat 
Yhteisvastuulle
la 8.11. klo 13–16 
Lassilan seurakuntakodilla. 

Tarjolla keittolounas, joulukortteja ja villasukkia. Tuotto Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. Voit tuoda kutomiasi sukkia,
lapasia, myssyjä ja huiveja myytäväksi keräyksen hyväksi
Lassilan seurakuntakodille, myös hyviä arpajaisvoittoja vas-
taanotetaan. Kuluneen vuoden Yhteisvastuutuotteita myyn-
nissä ALE-hintaan, tule viemään parhaat päältä!

Tule kerhonohjaajaksi!
Haemme varhaisnuorisotyöhön kerhonohjaajia. Tanssi-,
nikkarointi-, luonto-, lemmikki-, näytelmä-, kokki-, as-
kartelukerho… Olisiko Sinulla idea kerhoon? Jokaiseen
kerhoon otetaan kaksi ohjaajaa. Lisätiedot Kati Heinonen
p. 2340 3204.

2008

UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ
Pekka Tumme, vahtimestari-siivooja

Rippikouluilmoittautuminen alkanut
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