
Tapahtumalla juhlitaan
Helsingin hiippakunnan 50-
vuotista historiaa. Messun
jälkeen on Suomen Lähetys-
seuran 150-vuotisjuhlakon-
sertti, jonka yhteydessä kuul-
laan mm. presidentti Martti
Ahtisaaren tervehdys.

Messu ulkoilmassa
Helatorstaina järjestettä-

vässä torimessussa seurakun-
ta asettuu Tuomiokirkon por-
taille ja penkeille. Alttari ra-
kennetaan Aleksanteri II:n
patsaan läheisyyteen. Ennen
varsinaista messua torilla lau-
letaan kello 11.15 alkaen yh-
teislauluna nuoren seurakun-
nan veisuja. Messussa saar-
naa piispa Eero Huovinen ja
liturgeina toimivat pastorit
Marja Heltelä ja Hans Tuo-
minen. Tekstinlukijana on
ylipormestari Jussi Pajunen.
Musiikista vastaavat urkuri
Harri Viitanen ja kanttori-
kuoro kanttori Seppo Mur-
ron johdolla, seurakunnista
koottu suurkuoro sekä Kaar-
tin soittokunta. Yhdessä lau-
letaan mm. virsi 490 ”Mä sil-
mät luon ylös taivaaseen” se-
kä Samalla matkalla -teema-
laulu (ks. teksti ohessa).

Kirkkokahvit ja 
enkeliteltta

Ehtoollisenjaossa avustaa
80 jakoparia. Juhlatilaisuu-
den juontajina toimivat näyt-
telijä Ritva Oksanen ja
muusikko Jukka Leppilam-
pi. Messun jälkeen torilla
nautitaan Helsingin kaupun-
gin tarjoamat kirkkokahvit.
Lisäksi torilla on lapsiper-
heille tarkoitettu Enkeliteltta.
Juhlamessu televisioidaan ja

lähetetään TV 2:ssa sunnun-
taina 24.5. kello 10.

Juhlailo jatkuu 
musiikilla

Kirkkokahvien jälkeen
kello 15 Senaatintorilla esiin-
tyy Suomen Lähetysseuran
kuoroista (Amani, Furaha-
kören, Jakaranda ja Safari-
kuoro) koottu suurkuoro sekä
Exit-yhtye. Tämä Juhlailo-
konsertti liittyy Suomen Lä-
hetysseuran 150-vuotisjuhla-
vuoteen. Juhlapäivän päättää
piispa Eero Huovinen. 

Hiippakunta täyttää
50 vuotta

Hiippakunta on piispan
toiminta-alue. Hiippakunnan
pääkirkkoa kutsutaan tuo-
miokirkoksi. Englanninkieli-
sissä maissa käytetään nimi-
tystä katedraali. Hiippakuntia
on maassamme yhdeksän.
Pääkaupunkiseudun hiippa-
kunta erotettiin Tampereen
hiippakunnasta vuonna 1959,
jolloin uusi piispanvirka ja
tuomiokapituli perustettiin
Helsinkiin. 

39 seurakuntaa
Tällä hetkellä hiippakun-

nassa on 39 seurakuntaa.
Näistä suurin osa kuuluu
Helsingin ja Vantaan suuriin
seurakuntayhtymiin. Hiippa-
kunnan itäinen alue käsittää
Porvoon suomalaisen seura-
kunnan lisäksi joukon pieniä
maalaisseurakuntia. Vuoteen
2004 asti nykyinen Espoon
hiippakunta oli osa Helsingin
hiippakuntaa. Helsingin hiip-
pakunnan ensimmäinen piis-
pa oli Martti Simojoki, jos-
ta tuli myöhemmin myös

arkkipiispa. Nykyinen piispa
Eero Huovinen on toiminut
tehtävässään vuodesta 1991. 

Kirkkovaellus 
Hiippailu

Helatorstaina kävellään
ristisaatossa Senaatintorin
juhlamessuun. Kävely alkaa
aamulla klo 6.30 Vantaan
puolelta Hämeenkylän kir-
kon nuorten tilasta, mutta
mukaan pääsee myös matkan
varrelta. Hiippailureitti kul-
kee seuraavasti: Vapaalan
seurakuntatalo klo 7, Mal-
minkartanon seurakuntakoti
klo 7.50, Lassilan seurakun-
takoti klo 8.29, Hakavuoren
kirkko klo 8.55 (WC), Huo-
palahden kirkko klo 9.30 ja
Länsi-Pasilan kappeli klo
10.20 (WC).

Kirkkovaellukseen ei tar-
vitse ilmoittautua etukäteen.
Hiippailuun osallistuvia
muistutetaan pukeutumaan
sään mukaisesti ja ottamaan
mukaan myös juotavaa ja
tarvittavat vaihtovaatteet. Pa-
luukyyti on syytä myös itse
järjestää, sillä kirkkovaellus
on yksisuuntainen! Hiippai-
lun järjestää Hämeenkylän
seurakunta ja Helsingin hiip-
pakunta. Lisätietoja antaa 
jouni.salko@evl.fi. Torimes-
susta löydät lisätietoja netistä
www.torimessu.fi tai www.
helsinginhiippakunta.fi.

Rukousta tarvitaan
Piispa Huovinen on pyy-

tänyt kaikilta hiippakunnan
seurakunnilta esirukousta
juhlamessun valmisteluihin,

itse juhlapäivään ja myös
kaikille juhlamessuun osallis-
tuville. Yhteinen pyyntömme
on, että Jumala armossaan
antaisi suotuisan sään ja teki-
si messusta ikimuistoisen Ju-
malan kansan juhlan.

Yhtä matkaa
Pia Perkiö on sanoittanut

hiippakunnan juhlamessua ja
-vuotta varten seuraavan tee-
malaulun Yhtä matkaa. Sä-
velenä on Hjalmar Backma-
nin Sunnuntaiaamuna.

Yhtä matkaa

Tien Herra meille antoi
ja voiman askeliin
jo aivan ensimmäisiin
ja vielä viimeisiin.
Kun yhtä matkaa mennään,
niin Herraan turvataan.
Hän antaa meille uskon
ja hoitaa armollaan.

Tie, jolle Herra johtaa,
on luottamuksen tie,
ja huolienkin alla
se uuteen aamuun vie.
Kun yhtä matkaa mennään,
niin Herraan luotetaan.
Hän antaa meille toivon
ja hoitaa armollaan.

Nyt kanssamme on Herra,
ja itse Hän on tie.
Hän armahtaa ja siunaa
ja viimein kotiin vie.
Kun yhtä matkaa mennään,
niin Herraa palvellaan.
Hän rakkauden antaa
ja hoitaa armollaan.

Mari Järvinen

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 4/2009
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Jukka Palola

IL
M

O
IT

U
S

Tyhjän haudan ihme

Toivo Albert Koskela 88 v.
Helvi Roosa Ström 91 v.
Lilja Orvokki Paukku 79 v.
Terttu Hellin Raitamo 87 v.
Aune Tuulikki Niskanen 85 v.
Siiri Ester Maria Vaininen 87 v.
Juho Eino Urpio 93 v.
Sirkku Helena Vehviläinen 55 v.
Kerttu Kyllikki Järvinen 84 v.
Urpo Aulis Ensio Puumalainen 79 v.
Pirjo Aino Maritta Taari 57 v.
Aune Edith Nerg 76 v.
Sirkka Kyllikki Niinikoski 95 v.

KuolleetAvioliittoon
kuulutetut

Kastetut

Heikki Juhani Hirvonen ja 
Sanna-Maria Karoliina Haverinen
Janne Mikko Juhani Hiltunen ja 
Pauliina Savolainen
Timo Tapio Karppinen ja 
Katri Mari Parkkonen
Jarno Antero Känkänen ja 
Heidi Natalia Pitkänen

Nils Eljan Marc Åkerfeldt
Mila Amanda Jussilainen
Iiris Maija Helena Höök
Aatu Johannes Viljami Pöyhönen

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.

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

Suvivirttä veisataan Senaatintorilla
avoimen taivaan alla

Tyhjällä haudalla enkeli ilmoitti ihmeellisen viestin: Jee-
sus on noussut kuolleista! Haudalta lähti silloin kiireisiä ih-
misiä: naiset riensivät opetuslasten luokse. Naiset eivät al-
kaneet pohtia tunteittensa kaaosta tai väittelemään sanoman
uskottavuudesta. He toimivat enkelin ohjeen mukaan. 
Ensimmäisinä maailmassa heidät oli lähetetty kertomaan
ilosanomaa! He julistivat Jeesuksen ylösnousemusta. He
veivät viestiä ihmeestä: Jeesus on voittanut kuoleman!
Toinenkin kiireinen joukko juoksi pois Jeesuksen haudal-
ta: hautaa vartioineet miehet juoksivat kaupunkiin kerto-
maan ylipapeille, mitä haudalla oli tapahtunut. Vartiomie-
hetkin julistivat Jeesuksen ylösnousemusta, mutta heidät
vaiennettiin suurella rahasummalla.
Jeesuksen ylösnousemus on järjellemme mahdottomuus.
Kysymys on ihmeestä ja uskosta. Kristuksen ylösnouse-
musta ei kukaan nähnyt: nähtiin vain enkeli, joka siitä ker-
toi ja nähtiin Kristus ylösnousseena. Jumalan toiminta on
uskon asia, ei ymmärtämisen asia.
Hauta on tyhjä – se on ihme. Ylösnoussut Jeesus nähtiin,
monet puhuivat hänen kanssaan, tunsivat hänet ristiinnau-
lituksi Jeesukseksi – ja näkemisen seurauksena pelokkaat,
arat ja epäuskoiset opetuslapset muuttuivat rohkeiksi Jee-
suksen todistajiksi. Se oli ihme. 
Ylösnoussut Jeesus on luvannut olla joka päivä kanssam-
me – se on ihme. Alussa vain muutamat uskoivat Jeesuk-
sen ylösnousemukseen. Uskovien joukko kasvoi kuitenkin
maailmanlaajuiseksi Kristuksen kirkoksi. Se on ihme. Hän
on kanssamme tässä elämässä, ja kerran taivaassa me olem-
me Hänen kanssaan ikuisesti. Se on ihme.

Seija Jokilehto

Tervetuloa juhlamessuun 
Senaatintorille

helatorstaina 21.5.

klo 11.15 Nuorten veisut – yhteislaulua
klo 12 hiippakunnan 
50-vuotisjuhlamessu ja 
kirkkokahvit torilla
klo 15 ”Juhlailo” – Suomen 
Lähetysseuran hiippakunnallinen
150-vuotisjuhlakonsertti

Eero Huovinen
Helsingin hiippakunnan piispa

Tuleva helatorstai 21.5. tarjoaa Helsingin Se-
naatintorilla ainutlaatuisen tapahtuman.
Piispa Eero Huovinen on esittänyt kaikille
kutsun saapua yhteiseen juhlaan tunnuksella
”Samalla matkalla”. Pääkaupunkiseudun
39:ssa seurakunnassa ei järjestetä tuolloin
jumalanpalveluksia, vaan väki kokoontuu
kello 12 avoimen taivaan alla vietettävään
juhlamessuun.

Kuva: Harri Hemmilä

Suvivirttä veisataan Senaatintorilla
avoimen taivaan alla
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