
Arja Collin, vahtimestari-suntio

1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Mitä työtehtäviisi kuuluu?
3. Mitä harrastat?
4. Mikä kirja, elokuva tai teatteriesitys teki Sinuun vii-
meksi vaikutuksen?
5. Vietämme adventin aikaa. Miten Sinä valmistaudut
jouluun?
6. Mistä unelmoit?
7. Rakkain joululaulusi tai -virtesi?

1. Olen Arja Collin, syntymäpitäjäni on Saarijärvi, mut-
ta olen jo pitkään asunut täällä pääkaupunkiseudulla.

2. Hakavuoren vahtimestarin työhön kuuluu monenlai-
nen huolehtiminen kirkon tiloista ja erilaisten tapahtumien
sujumisesta sekä tietenkin seurakuntalaisten rinnalla kulke-
mista ja auttamista. Uskon, että yhteistyö talon henkilökun-
nan kanssa sujuu hyvin. Ajatukseni on, että työpaikalle on
kiva tulla joka päivä, ja että aina oppii jotain uutta.

3. Kaikenlainen kulttuuriin liittyvä juttu on minulle mie-
luista, kuten teatteri ja musiikki. Luen paljon ja teen käsi-
töitä. Liikunta eri muodoissaan on minulle tärkeää. Käve-
len joskus pitkiäkin matkoja. Rakkaita harrastuksia ovat
myös sienestys ja marjastus sekä mökkeily Keski-Suomes-
sa.

4. Noin kuukausi sitten olin Virossa Viljandissa konser-
tissa, jossa esiintyi henkisyyteen luotaava folk-yhtye Oort.
He esittivät kappaleen Hukka läinud laev. Tämä vanha lau-
lu Muhun saarelta kertoo surullisen tarinan kaipauksesta ja

Siionin virressä 14 lauletaan joulun lapsesta: ”Nyt kapa-
loidaan kaikkein vaatettajaa ja imetetään ruuan lahjoittajaa.
Nyt itkee hän, ken ilon meille antaa ja heikko äiti kanta-
jaamme kantaa.”
Joulun suurin ihme on tässä ihmiseksi, pieneksi lapseksi,
tulevassa Jumalassa. Kaikkivaltias Jumala, Herrojen Her-
ra, uskotaan heikkona ja avuttomana ihmisen käsiin, mei-
dän käsiimme. Jokainen vastasyntynyttä sylissään heijan-
nut voi samaistua äiti Marian kohtaloon – miten meihin
luotetaankaan, kun syliimme lasketaan kaikessa autettava,
jatkuvaa hoivaa, rakkautta ja huolenpitoa tarvitseva ihmi-
sen lapsi.
Hän, joka meidät vaatettaa armollaan, kapaloidaan itse sei-
men oljille. Hän, joka on meille elämän leipä, saa ensim-
mäisen ravintonsa äitinsä rinnoista.
Katso siis tänä jouluna ihmistä, katso ihmisen lasta, jon-
ka kasvoista Kaikkivaltiaan kasvot heijastuvat. Katso ih-
mistä, katso lasta, ja anna sen liikuttaa sitä, mikä on sisim-
mässäsi kylmää, kovaa ja kankeaa.
Siunattua adventin aikaa ja riemullista joulun juhlaa Sinul-
le!

Mari Järvinen

Hakavuoren kirkolla
Aino Acktén tie 14
p. 2340 3220

La 6.12. Itsenäisyyspäivä – ”Kiitos isänmaasta”
klo 9 Lipunnosto Pohjois-Haagan ala-asteen pihalla. Poh-
jois-Haaga Seura järjestää.
klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus – Miika Ko-
lari, Mari Järvinen ja Sanna-Liisa Untamala.
n. klo 11.15 Partiolippukunta Haagan Sirkkujen lupauksen-
anto kirkossa.
klo 15 Itsenäisyyspäivän juhla. Puhe TT, kirkkoherra eme-
rita Eija Köntti, säestys Sanna-Liisa Untamala. Järj. Poh-
jois-Haagan Lions Club. 

Su 7.12. II adventti – ”Kuninkaasi tulee kunniassa”
klo 10 Messu. Seppo Lappalainen, Miika Kolari ja Sanna-
Liisa Untamala. 

Su 14.12. III adventti – ”Tehkää tie Kuninkaalle”
klo 10 Messu. Marja Mäkilä, Seppo Lappalainen ja Ari
Häyrinen. 
klo 18 Kynttiläkirkko I.
klo 20 Kynttiläkirkko II. Laulamme rakkaita, tuttuja joulu-
lauluja toivomusten mukaan kynttilän valossa, jokainen saa
oman kynttilän. Mari Järvinen, juonto, Ari Häyrinen, säes-
tys. 

Su 21.12. IV adventti – ”Herran syntymä on lähellä”
klo 10 Messu. Miika Kolari, Marja Mäkilä ja Ari Häyrinen.
klo 18 Kauneimmat joululaulut. Seppo Lappalainen, juon-
to, Ari Häyrinen, säestys. Mukana myös Hakajuniorit-lau-
luryhmä. Kolehti Suomen Lähetysseuralle.

Ke 24.12. Jouluaatto – ”Teille on syntynyt Vapahtaja”
klo 15 Jouluaaton perhehartaus. Marja Mäkilä ja Elo Jaani-
vald.
klo 17 Jouluaaton hartaus. Jukka Palola ja Elo Jaanivald.
klo 23 Jouluyön messu. Mari Järvinen ja Inka Kinnunen.

To 25.12. Joulupäivä – ”Sana tuli lihaksi”
klo 10 Messu. Seppo Lappalainen, Marja Mäkilä ja Asko
Rautioaho sekä Haagan kirkkolaulajat.

Pe 26.12. Tapaninpäivä – ”Kristuksen todistajat”
klo 10 Messu. Marja Mäkilä, Seppo Lappalainen ja Asko
Rautioaho.

Su 28.12. Viattomien lasten päivä – ”Jeesus pakolaise-
na”
klo 10 Messu. Jukka Palola, Mari Järvinen ja Ari Häyrinen.

Ke 31.12. Uudenvuodenaatto – ”Aikamme on Jumalan
kädessä”
klo 18 Ehtoolliskirkko. Seppo Lappalainen ja Ari Häyrinen.

To 1.1.2009 Uudenvuodenpäivä - ”Jeesuksen nimessä” 
klo 10 Messu. Marja Mäkilä, Seppo Lappalainen ja Ari
Häyrinen.

Su 4.1.2009 II sunnuntai joulusta - ”Herran huoneessa”
klo 10 Messu. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Jukka Pa-
lola ja Ari Häyrinen.

Ti 6.1.2009 Loppiainen - ”Jeesus, maailman valo”
klo 10 Messu. Seppo Lappalainen, Mari Järvinen ja Ari
Häyrinen. 

Lassilan seurakuntakodilla
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Su 7.12. klo 12 II adventin messu. Seppo Lappalainen ja
Sanna-Liisa Untamala. 
La 20.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut. Seppo Lappa-
lainen, juonto, Ari Häyrinen, säestys. Kolehti Suomen Lä-
hetysseuralle.
Su 21.12. klo 12 IV adventin messu. Miika Kolari ja Ari
Häyrinen. 
Ke 24.12. klo 16 Jouluaaton hartaus. Mari Järvinen ja Elo
Jaanivald.
Su 4.1. klo 12 Messu. Seppo Lappalainen ja Ari Häyrinen.

muuta:

Vivamon Raamattukylän jouluvaellusnäytelmä – 
Ihmeellinen valo
Lähde matkalle joulun salaisuuteen to 18.12. Lähtö Haka-
vuoren kirkolta klo 8.40. Hinta aikuisilta 24 €, lapsilta 12
€ (3 – 12 v.), hinta sis. matkat, näytelmän, joulupuuron ja
pullakahvit. Ilmoittautuminen 11.12. mennessä virastoon p.
2340 3200. Lisätietoja Sofia Tolonen p. 2340 3224. Järj.
Hakavuoren ja Huopalahden seurakunnat.
Eläkeläisten perinteiset puurojuhlat
Ti 9.12. ja ke 10.12. klo 14 kirkolla. HUOM. aika!
Luoteis-Helsingin musiikkiopiston joulukonsertti
ti 16.12. klo 18 kirkolla. Luoteis-Helsingin musiikkiopis-
ton opettaja Satu Garamin huiluoppilaat esiintyvät.
Joululaulujen säkitys 
Ti 13.1.2009 klo 10 kirkolla. Lauletaan vielä kerran tutut,
rakkaat joululaulut.

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 9/2008
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Jukka Palola
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Ihmisen lapsi Adventin ja joulun aikaa

Hilkka Valasti 82 v.
Kirsti Jokipii 85 v.
Eila Terttu Kaarina Koskinen 76 v.
Saara Marjatta Gummerus 85 v.
Aili Emilia Savolainen 86 v.
Solveig Elisabet Lautala 64 v.
Sirkka Judit Sofia Levänen 80 v. 
Helmi Turunen 90 v.
Anneli Margareta Kaila 74 v.
Eki Eugen Similä 86 v.
Helvi Kaarina Lehtinen 101 v.
Eila Marja Kajela 74 v.

Herra, me muistamme Sinun edessäsi
poisnukkuneita rakkaitamme, lohduta su-
revia ylösnousemuksen ja iankaikkisen
elämän toivolla.

Kuolleet

Rakas Vapahtaja, varjele nämä
kastetut aina kasteen armossa ja
anna heidän kasvaa Sinun tuntemi-
sessasi. Siunaa heidän vanhempi-
aan, kotiväkeään ja kummejaan.

Kastetut

Aatu Jesse Matias Salo
Petrus Wiljami Rocha
Emmanuil Karaminas
Alexis Karaminas
Riitta Karamina
Nino Nikolaos Karaminas
Aamos Oskari Kultalahti
Linnea Helmi Matilda Rahnasto
Siiri Sofia Pylkkänen

Uusia työntekijöitä

surusta, jonka haaksirikko ja läheisten menettäminen
saavat aikaan. Se oli vaikuttava ja koskettava esitys.

5. Joulun aika alkaa minulle Hoosiannan laulami-
sesta tai kuulemisesta. Sytytän paljon kynttilöitä ja
kuuntelen rauhallista musiikkia. Nykyisin yritän jät-
tää turhan hössötyksen vähemmälle ja vietän aikaa
perheen ja ystävien kanssa.

6. Näin pimeään vuodenaikaan haaveilen istuva-
ni lämpimänä päivänä laiturin nokassa ja ihailevani
auringonvalon leikkiä veden pinnalla, ongen koho-
kin siellä voisi pomppia! Pitkän tähtäimen haaveeni
on hankkia lemmikki, sitten joskus eläkepäivien
iloksi. Niin ja tietenkin matkustelu jonnekin tosi kau-
as…

7. Kaikkein rakkain jouluvirsistä minulle on vir-
si 30: Maa on niin kaunis, siinä on sanottu lyhyesti
kaikki oleellinen.

Mari Järvinen

Siunattua Joulua ja 
Rauhallista Uutta Vuotta 2009!
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