2/2019

Lasse-papin
aamen sinetöi
Kirsin ja Matin
onnen

TA R JA KO PA L A I NE N

Kirkkohäät olivat suodenniemeläisparille selvä valinta.
Tarja Kopalainen

Kirsi Niura ja Matti Väissi ovat olleet yhdessä kahdeksan vuotta. He
ovat 2-vuotiaiden Martan ja Kertun vanhemmat. Kesäkuussa 2019
pari vihitään Suodenniemen kirkossa.
Kirsin ja Matin tarina alkoi kesällä 2011. He tunsivat toisensa jo
aiemmin, mutta sen kesän aikana
he pyörivät usein samoissa paikoissa ja yhteinen kipinä syttyi.
Vuonna 2015 pari kihlautui ja
mietti häitäkin. Sen sijaan tulikin
tuplaristiäiset ja kaksosten myötä
puuhaa pitkäksi aikaa.
Vuonna 2018 kesällä kirkko sitten varattiin. Hääpäivä katsottiin
alkukesään, niin ei tarvitse koko
kesää jännittää. Tärkeää oli myös,
että peltohommat ovat häiden aikaan jo ohi.
Matti on paljasjalkainen suodenniemeläinen, Kirsi naapurista
Mouhijärveltä. Sukua ja ystäviä on
paljon ja vieraslista on pitkä. Juhlapaikaksi valittiin Suodenniemen
urheilutalo, jonne kaksisataapäinen vierasjoukko mahtuu.
Matti on kaivinkoneyrittäjä. Kirsi työskentelee Sinervön kaupassa Suodenniemellä. Kun perheessä on kaksi kaksivuotiasta, ovat
apujoukot häiden valmistelussa
enemmän kuin tarpeen. Kaasoja
ja bestmanejakin on kaksi. Myös
parin vanhemmat ja sisarukset on
valjastettu häävalmisteluihin.

Tv-jumalanpalvelus
Pyhän Marian
kirkossa
Sastamalassa pidettävän kirkkokuorokurssin jumalanpalvelus pidetään lauantaina 6.7. Pyhän Marin kirkossa klo 18. Messussa on
paljon musiikkia, ja kuorot esiintyvät. Kuorojen johtajina ovat Pekka Nyman, Maria Laakso, Paavo
Haapiainen ja Heikki Ali-Löytty.

Naimisiin meneminen tuntuu
Kirsistä ja Matista oikealta ja hyvältä.
– Ollaan pitkään oltu yhdessä, ja
aina olen ajatellut, että naimisiin
mennään, kertoo Kirsi.
Kirsi ja Matti odottavat erityisesti sitä, kun vihkiminen on ohi ja he
kävelevät kirkon käytävää avioparina. Siinä hetkessä on iloa ja helpotustakin, sillä kyllähän se vähän
jännittää, pari myöntää.
Hääjuhlassa on sopivasti perinteitä. Kirsin puku on salaisuus, ja
hääkimppu heitetään. Kirsin vihkisormus muokataan perintösormuksesta. Matin sormus korvaa
puintihommissa kadonneen kihlasormuksen.
Kirkkohäät olivat Kirsille ja Matille selvä valinta. Vihkipapiksi he
halusivat Lasse Hautalan, perheen
tyttöjen kastepapin.
Kirsi ja Matti aikovat mennä
kirkkoon myös kuulutuksia kuuntelemaan.
Vihkimisen jälkeen Kirsistä tulee Väissi, näin perhe saa yhteisen
sukunimen. Avioesteiden tutkinnan pari aikoo laittaa vireille netissä.
Tuleva aviopari katsoo tulevaisuuteen luottavaisesti.
– Luotamme toisiimme ja pystymme puhumaan kaikesta. Yhteistyömme tiivistyi tyttöjen syntymän jälkeen. Ja meillä on onneksi myös hyvät tukijoukot, Kirsi ja
Matti kiittelevät.

Messun liturgina toimii
Lasse Hautala, saarnaajana Kati Pirttimaa ja avustavana pappina Anu Jokinen-Lundén. Messussa on mukana Karkun kappeliseurakunnasta
avustajia.
Seurakuntaa pyydetään saapumaan kirkkoon 17.30–17.45.
Messun jälkeen on kirkkokahvit.
Jumalanpalvelus tulee tv:stä sunnuntaina 14.7. klo 10.

Kirsi Niura ja Matti Väissi hoitavat häävalmisteluja iloisella ja rennolla otteella hyvän apujoukon kanssa. Kaksivuotiaat kaksostytöt Kerttu ja Martta ovat innolla valmisteluissa mukana.

Hei, sinä
9-17-vuotias!
Toteutamme syksyllä 2019 Lasse
Heikkilän Joulun sankari -musikaalin, joka esitetään konserttiversiona 13-jäsenisen ammattilaisbändin ja ammattilaistasoisen
näyttelijäkaartin voimin. Esityksen ohjaa Janne Simola. Sastamalan seurakunnan kanttorit kutsuvat sinut mukaan tekemään tätä
hienoa projektia. Tule laulamaan
kuoroon tai miksei jopa solistiksi!
Koelaulut järjestetään Vamma-

lan seurakuntatalolla keskiviikkona 14.8. klo 17. Esitys on 1.12. Tyrvään kirkossa. Lisätiedot: Hanna-Riikka Inkeroinen p. 050 314
9025, Anu Mattila p. 050 314 9023
ja Jari Mattila p. 050 314 9024.

Kirkkohetki
Laaportaan
kodalla
Karkun kappeliseurakunnassa pidetään helatorstaina 30.5. klo 16
kirkkohetki Heinoossa Laapor-

taan kodalla,
Suotaalantie
150. Kirkkohetki on hyvällä säällä
ulkona ja sateen sattuessa kodassa. Heinoon
metsästysseura isännöi ja tarjoaa
makkarat paistettaviksi ja Heinoon maatalousnaiset tarjoaa kirkkokahvit.
Kirkkohetkessä lauletaan kansanlaulujen sävelillä ja iloitaan
keväästä.
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PÄÄKIRJOITUS

Kesä on tullut!

J

o vuosikymmeniä
sitten kuollut setäni Heikki oli eläessään huumorimiehiä. Hänellä oli ilmiömäinen kyky
nähdä hyvää asiassa kuin asiassa ja mahdollisuuksia siellä, missä muut näkivät uhkia tai esteitä. Kun toiset harmittelivat huonoja kesäkelejä, paistoi
sedän kasvoilta aurinkoinen hymy
hänen sanoessaan: Parempi tämäkin, kun ei keli ollenkaan. Kiitollinen mieli on siunattu päänalus,
totesi puolestaan edellisen isosisko Bertta, edesmennyt hänkin.
Käsissänne on seurakunnan kesän toiminnoista kertova Sananjalka. Lehti on täynnä mahdollisuuksia osallistua yhteiseen toimintaan ja juhlaan, hartauteen ja musisointiin.

Jos jokin Sastamalan
monista kirkoista on
sinulle vielä tuntematon,
kannattaa se tänä kesänä käydä
katsastamassa.”

”

Viikoittaiset messut ympäri Sastamalaa kutsuvat seurakuntaa
sanakuuloon. Tarjolla on perinteisiä jumalanpalveluksia, konfirmaatioita ja erityismessuja.
Jos jokin Sastamalan monista kirkoista on sinulle vielä tuntematon, kannattaa se tänä kesänä käydä katsastamassa. Kokeile
vaikka näitä: toukokuun lopussa Mouhijärven kirkolla on tarjolla
jytinää, kun motoristit kokoontuvat yhteiseen ajokauden avaukseen. Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa on messu joka kuukauden
viimeisenä sunnuntaina läpi kesän, joskin syyskuussa messu on jo
sunnuntaina 22.9. Juhannuspäivänä Pyhän Marian kirkossa Karkussa voi kokea Mittumaarin messun ja Kiikoisen kaunis kirkko
täyttyy pelimanneista kesäkuun viimeisenä pyhänä iltapäivällä,
kun kokoonnumme Kansanlaulukirkkoon.
Jumalanpalvelusten lisäksi on tarjolla leirejä ja retkiä sekä pihaseuroja, konsertteja ja lauluiltoja, joihin olette kaikki tervetulleita!
Virren 902 sanat houkuttavat meitä katsomaan kiitollisuudella
kaikkea sitä, mitä meillä on ympärillämme: Jumalamme, suuruuttasi luomakunta kuuluttaa, ihmeitäsi, lahjojasi onhan täynnä taivas, maa. Niissä loistaa hyvyytesi, niissä kutsut rinnallesi meidät
työhön toimintaan, luotujasi puoltamaan. (Virsi 902:1).
Siunauksentäyteistä kesäaikaa sinulle!

Kun valitsemme kirkkoherraa
– millaiseen työhön etsimme
pappia?
Syksyllä 2019 on
seurakuntalaisilla
mahdollisuus
äänestää Sastamalan
seurakuntaan uusi
kirkkoherra.
Ulla Ruusukallio

Kirkkoneuvosto on lausunut ajatuksensa Sastamalan kirkkoherranviran erityisistä tarpeista ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli oli tiivistänyt ne seuraavasti:
1. Organisointikyky sekä ymmärrys seurakunnan rakenteen
vaatimuksista. 2. Kyky ja tahto hallinnollisen ja hengellisen johtamisen yhteensovittamiseen. 3. Kyky
kunnioittavan keskusteluyhteyden luomiseen ja ylläpitämiseen
eri yhteistyötahojen kanssa.
Kirkkoherra valitaan Sastamalassa kirkkovaltuuston päätöksen
mukaisesti välittömällä eli suoralla
kansanvaalilla.
Kirkkoherranvirkaa ovat hake-

neet Maavoimien kenttärovasti
Vesa Aurén, 59, Martinus-säätiön
toiminnanjohtaja Mika Nokelainen, 50, ja Sastamalan seurakunnan kappalainen Jouni Pihlajamaa, 58.
Tuomiokapituli on haastatellut hakijat ja asettaa heidät vaalisijoille ansioituneisuuden ja viran vaateita vastaavan sopivuuden
perusteella. Syksyllä ehdokkaisiin
on mahdollista tutustua kolmena
näytepyhänä, jolloin he vuorollaan toimittavat messun Tyrvään
kirkossa kello 10. Vaalipaneeli järjestetään Vammalan seurakuntatalossa.
Kirkkoherranvaaliin on kaavailtu muutamaa ennakkoäänestyspäivää eri puolilla seurakuntaa
varsinaisen vaalipäivän lisäksi.
Monen mielikuvissa kirkkoherran päätyönä ovat jumalanpalvelukset, toimitukset ja hartaudet eri
puolilla seurakuntaa. Näin asia oli,
kun seurakunnat olivat pieniä, ja
kirkkoherran lisävastuuna lähinnä
kirkkoherranviraston hoito.
Nykyisin kirkkoherran työnkuva on toinen. Isoissa seurakun-

tayhteisöissä – kuten Sastamalassa – kirkkoherran työ on usein
näkymätöntä mahdollistamista ja
puitteiden luomista. Työ koostuu
hallinnosta ja esimiestyöstä, strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä virkamiesjohdon
ja luottamushenkilöiden kanssa.
Jos kirkkoherra ei tätä työtä tee,
on seurakunnan toiminta hunningolla.
Hengellisen työn käytännön
hoitamisesta päävastuu on seurakunnan muilla työntekijöillä sekä
seurakuntalaisilla itsellään.
Valintaprosessissa pitää miettiä
millaiseen tehtävään kirkkoherraa ollaan valitsemassa ja millaista
osaamista siinä tarvitaan. Ehdokkaita kannattaa kuunnella, haastaa ja arvioida. Mielipidettä ei kannata lukita liian varhain.
Seurakunta elää rukoillen. Pyydämme viisautta valitsijoille ja siunausta jo tässä vaiheessa niin valituille kuin niille kahdelle, joiden
tehtävänä on palvella kirkkoa jossain muussa tehtävässä kuin Sastamalan seurakunnan kirkkoherrana.
A R I PA AV I L A I NE N

Ulla Ruusukallio
Sastamalan vs. kirkkoherra

SASTAMALAN SEURAKUNTALEHTI 2/2019
Päätoimittaja: Ulla Ruusukallio
Toimitus: Hannu Grén, Tarja Kopalainen, Eemil Kulju,
Jouni Pihlajamaa

Kirkkoherranviran hakijoita päästään kuulemaan syksyllä, kun he toimittavat kolmena näytepyhänä vuorollaan
messun Tyrvään kirkossa kello 10. Hakijat esittäytyvät myös vaalipaneelissa.

Sarjakuva: Mikael J. Mäkinen
Julkaisija, kustantaja: Sastamalan seurakunta Aittalahdenkatu 12,
38200 Sastamala p. (03) 521 9090
Sivun valmistus: Tyrvään Sanomat
Paino: Alma Manu Oy, Tampere 2019

Sastamalan seurakunta siirtyy
Tampereen hiippakuntaan
Kirkolliskokous on päättänyt, että Sastamalan seurakunta siirtyy
Tampereen hiippakuntaan.
Jatkossa hiippakunnat muodostetaan niin, että ne vastaavat maakuntarajoja.

Tampereen hiippakuntaan kuuluvat Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat.
Uudet hiippakuntarajat astuvat voimaan vuoden 2020 alusta
alkaen.

JA NNE K A A R L A
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Kolme hakijaa Sastamalan
kirkkoherran virkaan

Sastamalan seurakunnan kirkkoherran virka kiinnosti kolmea hakijaa.
Pyysimme hakijoita vastaamaan kahteen kysymykseen: 1. Mitä voisit antaa
Sastamalan seurakunnalle? 2. Mitä Sastamalan seurakunta voisi antaa sinulle?
Vesa Aurén, 58,
maavoimien kenttärovasti vuodesta 2009
1. Haluan ohjata seurakuntaa toimimaan tavoitteellisena työyhteisönä, jonka toimintakulttuuri on lempeä ja nöyrä. Kristuksen
tavoin seurakunnan jäsenten tulisi olla toisiaan varten: ”otettuna,
siunattuna, murrettuna ja annettuna”. Pappina haluan kutsua Lutherin jalanjäljille: ”Jumala ei tarvitse meidän hyviä tekojamme, vaan
osoittaa meidät lähimmäisen luo.”
Työvuosi Eritreassa opetti arvostamaan lähetystyötä. Pienten alkujen aika, näky, rukous ja Jumalan
siunaus saavat oikeasti ihmeitä tapahtumaan!
Olen läpi työhistoriani opiskellut ja kehittänyt esimies- ja vuorovaikutustaitojani. Olen tottunut
säännöllisiin työilmapiirikyselyihin ja työyhteisön sekä sen jäsenten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Kiitosta olen työyhteisöltäni saanut luotettavuudesta, vastuun kantamisesta, rohkeudesta,
tavoitteellisuudesta, tahdonvoimasta, ammattitaidosta, ihmisen
ymmärtämisestä ja ihmissuhdeongelmiin liittyvistä taidoista.
Olen papin työssä 1984–2019
oppinut seurakunnan toiminnasta
ja hallinnosta paljon sellaista, jolle olisi Sastamalassa käyttöä. Minulla on lähes 30 vuoden kokemus
suunnilleen Sastamalan kokoisen
seurakunnan luottamustehtävistä, kirkkovaltuustosta ja –neuvostosta: on peruskorjattu vuosisatoja
vanhoja kirkkoja, rakennettu uutta
ja myyty kiinteistöjä sekä yhdistet-

Jouni Pihlajamaa,
58, Sastamalan
seurakunnan
kappalainen
1. Minulla on erittäin pitkä kokemus kirkkoherran viran hoitamisesta ja muun muassa paras mahdollinen arvosana virkaan vaadittavasta johtamisen tutkinnosta.
Tämän lisäksi minulla on kokemusta noin 33 vuoden ajalta lukuisten johtokuntien, rakennustoimikuntien ja työryhmien johtamisesta. Pitkän johtamiskokemuksen myötä uskon sisäistäneeni hyvään hallintoon kuuluvat
menettelytavat ja olen määrätietoisesti pyrkinyt kehittämään taitojani esimerkiksi henkilöstöjohtajana ja uuden toiminnan käynnistäjänä. Teen mielelläni yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa
ja haluan kuunnella seurakuntalaisten toiveita ja palautetta. Koen
tekeväni kutsumustyötä, siksi en
näe ristiriitaa hyvin hoidetun hal-

ty seurakuntia ja vähennetty hallitusti työntekijämäärää.
2. Sastamalasta voisi tulla koti. Seurakunta, hengel- Vesa Aurén.
linen koti minulle ja perheelleni. Hienoimpia
juhlahetkiämme oli, kun muutama vuosi sitten vihin esikoistyttäremme Tyrvään Pyhän Olavin
kirkossa avioliittoon, ja häitä juhlittiin Kiikoisten vanhalla kansakoululla. Seurakunta, sen tilat,
työntekijät ja toiminta voisivat olla mukana yhtä lailla elämän arjessa kuin juhlassa.
Sastamalan seurakunnan kirkot
ovat kulttuurihistoriallisia aarteita, mutta todellinen aarre kirkkoherralle on myös työntekijöiden
joukko, jonka rinnalla seurakunnassa toimivat luottamushenkilöt
ja lukuisat vapaaehtoiset.

Vesa Aurén
■■Kotoisin Nakkilasta.
■■Pappina vuodesta 1984 alkaen
Pohjois-Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Savossa ja kolme
vuoden jaksoa ulkomailla.
■■Harrastukset seurakunnan toiminta, partio (Ko-Gi 18), SPR, rotarit, lukeminen, kirjoittaminen,
historian tutkiminen, kuntoliikunta (23 Pirkan hiihtoa) ja puutyöt.
■■Puoliso Aija, neljä aikuista lasta ja kaksi lastenlasta.

linnon ja muun papin työn välillä.
Uskon, että antoisaksi kokemani
toiminta seurakuntalaisten parissa motivoi minua antamaan parhaani myös hallinnossa. Kymmenen vuoden aikana olen oppinut
tuntemaan hyvin seurakuntaamme, ja minun olisi todennäköisesti helppo tarttua ruoriin, koenhan
tuntevani hyvin tämän seurakunnan kulkuväylät ja karikot.
2. Kirkko- ja taidehistorian tuntijana minua on Sastamalassa viehättänyt se suuri kunnioitus, mikä täällä kohdistuu hienoon, satoja
vuosia vanhaan kulttuuriin. Siinä
kristillisellä uskolla on ollut ja on
edelleen oma näkyvä paikkansa.
Vahvojen perinteiden ja aktiivisen
uuden toiminnan seurakunnassa
on hyvä toimia pappina. Papilta
vaaditaan paljon, mutta tarvittaessa häntä myös rohkaistaan ja tuetaan. Näen seurakuntamme eräänlaisena palapelinä, jossa eri alueet,
ihmisryhmät ja kappeliseurakunnat tuovat oman erityisvärinsä ja

Mika Nokelainen,
50, Martinus-säätiön
toiminnanjohtaja
1. Ajattelen, että monipuolisen
työkokemukseni ja koulutukseni
pohjalta minulla voisi olla annettavaa Sastamalan seurakunnalle sen kirkkoherrana. Haluan pitää huolta työyhteisöstä, innostaa sitä ja olla sille toivon vahvistajana. Johtajana olen jämäkkä
ja johdonmukainen. Hallinto- ja
talousasiat sujuvat minulta hyvin. Työni ohessa olen koko ajan
opiskellut johtamista ja hallintoa.
Työn ja toiminnan kehittäminen
sekä yhteistyöverkostojen luominen eri toimijoiden välillä on ollut
keskeinen osa työtäni toistakymmentä vuotta. Olen toiminut myös
seurakuntaneuvoston jäsenenä ja
varapuheenjohtajana, joten osaan
katsoa asioita luontevasti myös
luottamushenkilön näkökulmasta. Seurakunta on olemassa seurakuntalaisia varten. Onnistunut
lopputulos syntyy, kun seurakunnan aktiiviset toimijat, luottamushenkilöt ja työntekijät puhaltavat
yhteen hiileen ja toimivat yhteisen
tavoitteen suuntaisesti.
2. Sastamalan seurakunta tarjoaisi minulle innostavan ja sopivalla tavalla haasteellisen työmaan. Sikäli kuin tiedän, seurakunnassa on hyvä tekemisen meininki. Olisi hienoa olla luotsaamassa tätä joukkoa. Sastamala tuntuisi olevan sopiva sekoitus vanhaa
ja tuttua sekä uutta ja innostavaa.
Sastamala kirkkoineen on ikivanhaa kristinuskon kanta-aluetta, jossa historia havisee joka as-

-panoksensa
isoon kokonaisuuteen.
Tämä moninaisuus voi
tuoda työhöni vaihtelua
ja jatkuvasti
uusia näkö- Jouni Pihlajamaa.
kulmia ja innostusta. Lukuisat toimintamuodot, kirkot ym. toimitilat näen pikemminkin rikkautena ja mahdollisuutena kuin taakkana. Harvinaisen kauniissa kaupungissa
mukavien ihmisten keskellä on
kiva liikkua!

Mukavien
ihmisten
keskellä on kiva
liikkua!”

”

keleella ja
uskonto on
edelleen monella tavalla näkyvä ja
merkityksellinen asia.
Lisäksi Sastamala on Mika Nokelainen.
kiehtova ja
kutkuttava yhdistelmä juurevaa
maaseutuelämää, monipuolista
ja elävää kulttuuritoimintaa sekä
vireää teollisuus- ja palveluelinkeinojen harjoitusta. Kaikki edellä sanottu yhdistettynä sastamalalaiseen luontoon ja maisemien
kauneuteen tekee tienoosta kerta
kaikkiaan innostavan.

Kirkot kutsuvat
kesään
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko on
avoinna 26.5.–31.8. su-pe klo 11–
17 sekä syyskuussa su klo 11–17.
Paikalla on opas. Säännölliset
opastukset klo 12 ja 14. Lauantaisin kirkko on avoinna vain ennalta varatuille ryhmille klo 12 asti.
Juhannusaattona 21.6. kirkossa ei
ole opastuksia, juhannuspäivänä
22.6. kirkko on avoinna klo 12–17.
Vanhan kirjallisuuden päivien aikana 28.–29.6. kirkko on avoinna
yleisölle klo 10–20. Kesäsunnuntaisin 2.6.–11.8. Pyhällä Olavilla
vietetään Pieni pyhä hetki klo 17.
Messua vietetään Pyhällä Olavilla 23.6., 28.7., 25.8. ja 22.9. klo 10.
Sastamalan Pyhän Marian kirkko
on avoinna ja opas paikalla 27.5.–
31.8. joka päivä klo 11–17. Muut
Sastamalan kirkot ovat auki sopimuksen mukaan. Lisätietoja kirkoista löytyy seurakunnan kotisivuilta.

Mika Nokelainen
■■Syntynyt Hämeenkyrössä,
asuu Tampereella.
■■Teologian tohtori.
■■Toiminut aiemmin Diako-

nia-ammattikoulun Porin yksikössä yliopettajana ja aluekoordinaattorina, Porin seurakuntayhtymässä pappina, siirtolaispappina Tanskassa ja Ruotsissa sekä
tutkijana Helsingin yliopistossa.
■■Puoliso pastori Elina Kaunisto,
20-, 18- ja 14-vuotiaat pojat.
■■Harrastukset juoksu, suunnistus, hiihto, kirjallisuus, kirjoittelu
ja musiikki.

Jouni Pihlajamaa
■■Kotoisin Alahärmästä, asuu
Nokian Tottijärvellä.
■■Toiminut Kiikan kirkkoherrana
16 vuotta sekä pappina Ikaalisissa.
■■Puoliso Pirkko on LVI-alan dip-

lomi-insinööri ja toimii sekä opettajana että yrittäjänä Tampereella.
■■Ensimmäisestä avioliitosta poika Joel.
■■Harrastukset: luontoretkeily,
valokuvaus ja matkailu, seuraa
tiiviisti mitä tapahtuu urheilussa,
tieteissä ja taiteissa.

Keskikesän
juhlaa vanhoilla
kirkoilla
Tyrvään Pyhän Olavin kirkolla vietetään juhannusaattoiltaa perjantaina 21.6. klo 18–22. Mukana ovat
pastorit Anu Jokinen-Lundén ja
Elina Kiili sekä kanttori Päivi Vuoristo. Ohjelmassa on yhteislaulua
ja hiljentymishetkiä, kahvia, lättyjä ja makkaraa on myynnissä lähetyksen hyväksi. Juhannuspäivänä, lauantaina 22.6. klo 10 Sastamalan Pyhän Marian kirkolla
on Mittumaarin messu. Liturgina
toimii Anu Jokinen-Lundén, kanttorina Upi Vuorenoja, Karkun Samoojat lukevat tekstit ja kantavat
kolehdin.

Houhajärvellä
gospellattareita
Lauantaina 25.5. klo 13–18 Houhajärven leirimajalla (Kangastie 275,
Sastamala) vietetään gospel-lattaripäivää. Tapahtuman ovat mahdollistaneet Sastamalan seurakunta, NNKY:n gospel-lattaritiimi, KRIK Sastamala ja Levorannan autoliike. Vierailijana on gospel-lattareiden pääkouluttaja Asta Lehtimäki. Mukana ovat myös
Heidi Laamanen ja Jenni Sisto.
Osallistumismaksu 5 euroa (maksu käteisellä) sisältää tanssitunnit,
kahvin, makkaran ja mehun. Mahdollisuus saunoa ja uida.
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MESSUT
PE 17.5.
Nuorten ja nuorten aikuisten messu, Vammalan srk-talo klo 19,
Kiili, Mattila J.
SU 19.5. 4. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ
Kaatuneitten muistopäivä, kunniakäynnit ja seppeltenlaskut sankarihaudoilla messujen ja iltakirkon jälkeen. Karkun ja Suodenniemen
kirkolla seppeleenlasku klo 10 sekä Mouhijärven kirkolla klo 16.30
Tyrvään kirkko klo 10, Järvi, Pihlajamaa, Mattila A.
Kiikan kirkko klo 10, Osmo Ojansivu, Leena Toivonen
Keikyän kirkko klo 10, Kopalainen, Vuoristo, Veteraaniveljet
Kehitysvammaisten rippikoulun konfirmaatio,
Tyrvään kirkko klo 13, Pirjo Tuiskunen, Mattila A.
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Bäckman, Pohjan pojjaat,
sankarihaudalla puhe Kalle Lomma, kahvit
Kiikoisten kirkko klo 13, Pihlajamaa, Hänninen, Kiikoisten kirkkokuoro
Iltakirkko, Salokunnan kirkko klo 18, toteutetaan maallikkovoimin,
Maritta Laiho, Mirjami Kaaja, Tuomas Reku, Jukka Laiho, Pirkko
Esko, Mauri Kaaja
KE 22.5.
Motoristikirkko, Mouhijärven kirkko 19, Hautala, Järvi, Mattila J.,
Kokoontuminen Häijään Nesteelle, josta lähtö klo 18.15 paraatiajona
Mouhijärven kirkolle ulkoilmajumalanpalvelukseen, Motoristikirkko
alkaa klo 19, ehtoollishetki kirkossa, kappeliseurakunta tarjoaa
Otamussillan rannassa mehut ja makkarat
SU 26.5. 5. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Airas-Laitila, Hänninen,
Kallialan kyläyhdistys tarjoilee kirkkokahvit
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Bäckman
Suodenniemen kirkko klo 10, Hautala, Inkeroinen
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Bäckman
Kiikan kirkko klo 18, Ruusukallio, Vuoristo
Pieni iltakirkko, Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala, Hänninen,
Kiikoisten kirkkokuoro, Hiljaisuuden messun lauluja, pientä tarjoilua
KE 29.5.
Partiomessu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18, Kiili, Mattila J.
Karkun Samoojat tarjoavat kirkkokahvit
TO 30.5. HELATORSTAI
Tyrvään kirkko klo 10, Heikkilä, Pihlajamaa, Hänninen
Perhemessu ja eskarin aloittavien siunaus, Sammaljoen kirkko
klo 13, Heikkilä, Inkeroinen, päivä- ja perhekerholaiset, kirkkokahvit
rukoushuoneella
Kirkkohetki Laaportaan kodalla (Suotaalantie 150) klo 16,
Jokinen-Lundén, Bäckman, Heinoon metsästysseura ja Heinoon
maa- ja kotitalousnaiset
LA 1.6.2019
Toukolan koulun kevätkirkko, Kiikoisten kirkko klo 8.30,
Airas-Laitila, Vuoristo
Suodenniemen koulun kevätkirkko, Suodenniemen kirkko klo 9,
Hautala, Mattila J.
SU 2.6. 6. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ
Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen, Mattila A.
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila J.
Keikyän kirkko klo 18, Airas-Laitila, Vuoristo
SU 9.6. HELLUNTAIPÄIVÄ
Kansanlähetyksen kirkkopyhä, Tyrvään kirkko klo 10,
Pihlajamaa, Inkeroinen, saarna TM, yhteisöinspiraattori Johanna
Sandberg, kirkkokahvit Vammalan srk-talo
Kiikan kirkko klo 10, Heikkilä, Mattila A., Tyrvään kirkkokuoro
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila Auli, saarna kesäteologi
Tiina Kinnunen, Bäckman, mukana 50 vuotta sitten ripille päässeet
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Mattila A., Sastamala Gospel,
kirkkokahvit
Helluntain messu ja kesän avaus Vuorenojilla Harsulla klo 13,
Pihlajamaa, Inkeroinen, sateen sattuessa sisällä
Suodenniemen kirkko klo 18, Hautala, Bäckman
SU 16.6. PYHÄN KOLMINAISUUDEN PÄIVÄ
Houhajärvi kesä I konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10, JokinenLundén, Pihlajamaa, Inkeroinen
Leiriaho kesä I konfirmaatio, Keikyän kirkko klo 10, Kopalainen,
Airas-Laitila, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 13, Pihlajamaa, Hänninen, kirkkokahvit
LA 22.6. JOHANNES KASTAJAN PÄIVÄ
Mittumaarimessu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10,
Jokinen-Lundén, kanttorina Urpo Vuorenoja
Mouhijärven vanhakirkko klo 18, Hautala, Bäckman
SU 23.6. 2. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA
Suodenniemen kirkko klo 10, Hautala, Hänninen
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Kiili, Inkeroinen
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Bäckman
Kiikan kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Vuoristo
SU 30.6. 3. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA
Kesä-Lappi konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10, Kiili, Kopalainen,
Bäckman
Lillienstedtin jalanjäjissä –juhlan perinnemessu, Mouhijärven
kirkko klo 10, Hautala, Vuoristo, juhla jatkuu srk-kodissa
Purpurisunnuntain kansanlaulukirkko, Kiikoisten kirkko klo 13,
Ruusukallio, Hänninen, saarna Tiina Kinnunen, Pelimannit
Pärinäkirkko, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18, JokinenLundén, mukana Zetoristit, kirkkokahvit Sastamalan Wanhassa pappilassa,
Tule kävellen, pyörällä, moottoripyörällä, autolla tai veneellä!

Kesä 2019

Motoristikirkko
2019

Keskiviikkona 22.5.2019
Mouhijärvellä!

Kokoontuminen Häijään Nesteelle,
josta lähtö klo 18.15 paraatiajona
Mouhijärven kirkolle
ulkoilmajumalanpalvelukseen.
Motoristikirkko alkaa klo 19.00
Ehtoollishetki kirkossa
*******
Tilaisuuden jälkeen kappeliseurakunta tarjoaa
Otamussillan rannassa mehut ja makkarat.

*******

Tervetuloa!!

Motoristikirkkokuvat osoitteessa: www.mototassun.net

LA 6.7.
TV-jumalanpalvelus, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18,
Hautala, Jokinen-Lundén, kirkkokuorokurssi, seurakuntaa pyydetään
saapumaan klo 17.30- 17.45, kirkkokahvit, TV1 lähettää messun 14.7.
SU 7.7. 4. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA
Tyrvään kirkko klo 10, Pihlajamaa, Karkun kirkkokuorokurssi
Sammaljoen kirkko klo 13, Kiili, Vuoristo
Keikyän kirkko klo 18, Kiili, Vuoristo
Luontokirkko Otamus klo 19, Hautala, Bäckman, saarna Reijo Arkkila
SU 14.7. 5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA
Houhajärvi kesä II konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10, Järvi,
Kopalainen, Bäckman
Kiikan kirkko klo 10, Airas-Laitila, Mattila A.
Leiriaho kesä II konfirmaatio, Kiikoisten kirkko klo 10, Ruusukallio,
Hänninen
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Mattila
A., Henriikka Malmi, huilu
SU 21.7. APOSTOLIEN PÄIVÄ
Tyrvään kirkko klo 10, Heikkilä, Hänninen
Keikyän kirkko klo 10, Kiili, Mattila J.
Houhajärvi kesä III konfirmaatio, Mouhijärven kirkko klo 10,
Hautala, Mattila A.
Kansanlaulumessu, Sammaljoen kirkko 13, Heikkilä, Mattila A.,
Entisten ”sammaalaisten” sekä Sammaljoella, Houhajärvellä ja Illossa
kesää viettävien kirkkopyhä, kirkkokahvit
Leiriaho kesä II konfirmaatio 2. osa, Suodenniemen kirkko
klo 13, Hautala, Jokinen-Lundén, Hänninen
SU 28.7. 7. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Järvi, Tiina Kinnunen, Mattila
A., kirkkokahvit
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Hänninen
Jumalanpalvelus Suodenniemen vanha hautausmaa klo 10, Hautala
Jaaran kylätalo Kiikoinen klo 13, Järvi, Tiina Kinnunen, Hänninen
Ellivuoren teatteri klo 13, Jokinen-Lundén, Ellivuori tarjoaa kahvit
Kiikan kirkko klo 18, Heikkilä
SU 4.8. KIRKASTUSSUNNUNTAI
Sanajumalanpalvelus, Mouhijärven kirkko klo 10, Tiina Kinnunen,
saarna Hautala
Kiikoisten kirkko klo 10, Pihlajamaa
Viron rippikoulun konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10, Kiili,
Heikkilä, Mattila J.
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, 50 vuotta sitten Sammaljoella
ripille päässeiden kirkkopyhä, kirkkokahvit
Keikyän kirkko klo 18, Pihlajamaa
SU 11.8. 9. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA
Esikoisten kirkkopyhä, Tyrvään kirkko klo 10, Pihlajamaa
Pirkanmaan maa-ja kotitalousnaisten Suvipäivät Sastamalassa,
sanajumalanpalvelus, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10,
Kopalainen, kirkon esittely, lounas ja juhla Vammalan srk-talo
Kiikan kirkko klo 10, Järvi
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 13, Järvi
Suodenniemen kirkko klo 18, Hautala
SU 18.8. 10. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA
Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen
Keikyän kirkko klo 10, Ruusukallio
Vanhan käsikirjan ehtoollisjumalanpalvelus, Tyrvään Pyhän Olavin
kirkko klo 10, liturgina Mikko Lempinen, kanttorina
Markus Halminen, avustaa Tauno Wikström

SU 18.8. 10. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Sammaljoen kirkon vihkimisen
95-vuotismuistopäivä, kirkkokahvit
Kiikoisten kirkko klo 13, Ruusukallio
Luontokirkko Vilpun laavulla klo 18, Hautala
PE 23.8.
Nuorten ja nuorten aikuisten messu, Vammalan srk-talo klo 19.30,
Kiili, Mattila J.
SU 25.8. 11. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Heikkilä
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10, Pihlajamaa
Suodenniemen kirkko klo 10, Kopalainen
Salokunnan kirkko klo 13, Pihlajamaa
Kiikan kirkko klo 18, Heikkilä
SU 1.9. 12. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA
Tyrvään kirkko klo 10, Jokinen-Lundén
Mouhijärven kirkko klo 10, Järvi
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä
Keikyän kirkko klo 18, Kopalainen
KE 4.9.
Motoristien kiitoskirkko, Mouhijärven kirkko klo 18, Järvi
KYLVÖN SIUNAUS
Ma 20.5. klo 19 Kärppälän ratsutilalla (Kärppälänraitti 112), Pihlajama
Ma 27.5 klo 19 Kiikoisissa, Myllymäen torpalla (Purpuritie 14), Järvi
PIENI PYHÄ HETKI
Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa 1.6-11.8. joka sunnuntai ilta klo 17
KIRKKOVAELLUS PYÖRÄLLÄ
Ti 27.8. klo 16.30 Tyrvään kirkolta Kiikan kirkon kautta Keikyän kirkolle
yhteistyössä retkeilijöiden kanssa

KONSERTIT
Su 19.5. klo 14 Mouhijärven kirkko, Naapurin Onnin Kirkkokonsertti,
Lauri Voipio, sello, Sanna Loikas, piano, Reijo Nieminen, harmonikka
ja Kyösti Aalto, kontrabasso
Pe 24.5. klo 19 Tyrvään kirkko Pohjoismaisen musiikin konsertti
”Jo joutui armas aika -Den blomstertid nu kommer” (mm. Sibelius, Grieg),
Vox Tyrvää, Pirkanmaan musiikkiopiston sinfoniaorkesteri, Jari Mattila,
Anu Mattila, Hanna-Riikka Inkeroinen, Elisabet Rantanen
Su 26.5. klo 15 Keikyän srk-talo, Kevään ilosäveliä -Yhteisvastuu
konsertti, yhteislaulua, runoja, Iltapäiväkuoro, Veteraaniveljet ja Virrestä
viis, Marja ja Jukka Ritanen, Erkki Grönman laulu, Vuoristo, kahvitarjoilu
To 30.5. klo 18 Mouhijärven kirkko, Konsertti ”Hän vie minut vihreille
niityille”, Viivi Björlin laulu, Niko Björlin piano, Hautala
Pe 7.6. klo 18 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, Saksalainen A Cappella
Quintetti Ensemble Nobiles konsertoi, vapaa pääsy, käsiohjelma 10 e,
ohjelmistossa mm. Edvard Grieg, Antonín Dvorák, Jean Sibelius, Kurt
Weill, Friedrich Hollaender, yhteistyössä Tyrvään Pappilan kanssa
Ke 19.6. klo 18 Tyrvään kirkko, Hengellisten laulujen konsertti
esiintyvät Ingrid Suoniemi, Eija Raskila, Virpi Teeri, Viivi Björlin, Tarja
Kopalainen, Lasse Hautala, Tarmo Marjamäki ja Hanna-Riikka Inkeroinen,
säestys Niko Björlin, kolehti nuorten mielenterveystyöhön, kakkukahvit
kirkossa (Tarja Kopalaisen 50v-konsertti)
Pe 28.6. klo 18 Kiikoisten kirkko, Purpurijuhlien kirkkokonsertti,
Merja ja Pekka Laaksonen ja Marjo Kotiranta, Hänninen
Pe 28.6. klo 20 Sastamalan Pyhän Marian kirkko, Scherzo-kuoron
konsertti, joht. Elisabet Rantanen
La 29.6. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko, Gospel Pasuna -konsertti
Su 7.7. klo 19 Suodenniemen kirkko, Konsertti ”Hän vie minut
vihreille niityille”, Viivi Björlin laulu, Niko Björlin piano
Pe 16.8. klo 18 Mouhijärven vanhakirkko, Vokaaliyhtye Lumouksen
kesäkonsertti, Kaisa Kelloniemi, sopraano, Anu Mattila, sopraano, Elina
Aho-Kuusama, kontra-altto, Debra Comez-Tapio, harppu, Vapaa pääsy
Su 18.8. klo 18 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, Bachia kesäillassa,
Seeli Toivio, sello ja laulu, Wanhat talot-tapahtuman konsertti
Su 25.8. klo 15 Etsijä-konsertti, musiikinopettajista koottu Open
Voice-kuoro johtajanaan Merzi Rajala, Eino Leinon runoihin sävellettyjä
lauluja, jotka ovat säveltäneet Perttu Hietanen ja Taisto Wesslin, ohjaus
ja kertoja Eija Ahvo - konsertin paikka varmistuu myöhemmin, seuraa
ilmoittelua!

SASTAMALA GREGORIANA Wanhan Musiikin Päivät

Lippujen hinnat ja lisätiedot sastamalagregoriana.fi
Pe 19.7. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko Versailles,
Fuoco E Cenere (FRA)
La 20.7. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko Les arts
florrissants, Kamarikuoro Utopia & SG Consort (FIN/UK)
Su 21.7. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko Mater floreat
- Pariisin mestareita, Lumen Valo (FIN)
Ke 24.7. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko Les voyages
de l’Amour, Ensemble Meridiana (SUI)
To 25.7. klo 19 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko Tant que vivrai,
FIRE: Finnish Renessaince Ensemble (FIN)
Pe 26.7. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko Seine,
mestarikurssin päätöskonsertti
La 27.7. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko Paganini
Pariisissa, Tubb, Fields, Lehtipuu, Ikäheimo (UK/FIN)
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SAUNAILLAT

To 16.5. klo 18 Keikyän srk-talo, Wirrenveisuuehtoo,
Kevätvirret, Vuoristo
To 16.5. klo 18 Ritajärven Paavinhatussa yhteislauluilta, keväisiä
lauluja laulattavat Elisa Hänninen, Marita ja Jukka Laiho, Urpo
Vuorenoja, makkaranpaistoa ja mukavaa yhdessäöoloa,
Järj. Vammalan retkeilijät, Sastamalan kaupunki: Elävä maaseutu,
Karkun kappelisrk ja Sastamalan srk
To 23.5. klo 18 Lähetyksen lauluilta Lahdenperän rantatuvalla
(Lahdenperäntie 1041), Hautala
Ke 5.6. klo 18 Runon ja laulun ilta, Salokunnan kirkko, yhteislauluja,
Karkun ja Kiikoisten kirkkokuorojen esityksiä, runoja, kahvitarjoilu
Ke 5.6. klo 18 Kiikoisten srk-talo, Lauluilta, Airas-Laitila, Hänninen
To 13.6. klo 18 Lähetyksen lauluilta Suutarilla (Kiviniementie 235)
To 13.6. klo 18 Pappilan amfiteatteri, Yhteislauluilta, Inkeroinen
To 27.6. klo 18 Lähetyksen lauluilta kyläseuran rannassa, kahvitus
Raija Ristimäki
To 11.7. klo 18 Lähetyksen lauluilta Tuula Heinosella (Päätie 8)
To 18.7. klo 18 Pappilan amfiteatteri, Yhteislauluilta, Hänninen
To 25.7. klo 18 Lähetyksen lauluilta Keikyän kirkonmäellä
To 1.8. klo 18 Mouhijärven vanhakirkko, Hengellisten laulujen
ilta, Hautala
Ke 7.8 klo 18 Lyhtylaulelot Kutalan Kasinolla, Anita Berg, haitari
To 8.8. klo 18 Lähetyksen lauluilta Isopahkalassa (Villiläntie 336)
To 15.8. klo 18 Pappilan amfiteatteri, Yhteislauluilta, Mattila A.
Su 18.8. klo 18.30 -19.30 Hiljaisuutta, Sanaa, musiikkia, rukousta, hiljaisuuskävelyä Sastamalan Pyhän Marian kirkossa, Tuulikki
Nyman ja Maija-Liisa Halme
To 22.8. klo 18 Lähetyksen lauluilta Rantasella (Keikyäntie 5)

To 23.5. klo 17.30 Kiikoisten kirkkotupa, Miesten saunailta
Pe 24.5., To 13.6. klo 18 Mouhijärven srk-koti, Miesten saunailta
Ke 29.5. klo 17.30 Houhajärven leirimaja, Naisten saunailta
To 6.6., To 4.7., To 1.8., To 5.9. klo 17.30 Kiikoisten kirkkotupa,
Tule ja hengähdä hetki - Naisten saunailta
Ke 26.6. klo 17.30 Kiikoisten kirkkotupa, Vammalan naisten
saunailta, yhteislähtö omin autoin Vammalan srk-talon pihasta klo 17
Ma 1.7. klo 18 Salmin leirikeskus, Naisten saunailta
Ti 30.7. klo 17.30 Kiikan leiriaho, Vammalan naisten saunailta,
yheislähtö omin autoin Vammalan srk-talolta klo 17.10
Ke 28.8. klo 17.30 Naisten saunailta Houhajärven leirimajalla

KEVÄTJUHLAT
Ke 22.5. klo 18 Illon rukoushuone, Illon perhekerhon ja koko
kylän kevätjuhla sekä eskarin aloittavien siunaus, Heikkilä,
Bäckman, Anneli Mäki-Laurila
Ti 28.5. klo 13 Vammalan srk-talo, eläkeikäisten ja näkövammaisten
kevätjuhla
To 16.5. klo 18 Suodenniemen kirkko, esikouluun menevien
siunaaminen ja kerhojen kevätjuhla , Hautala, Inkeroinen,
Memmu Nieminen, Tiina Isotalo
Su 19.5. klo 17 Mouhijärven kirkko, kerhojen kevätjuhla ja
eskariin menevien siunaus, Jokinen-Lundén, Mattila J., Anneli
Mäki-Laurila, Wassana Kaihlamäki, Marjo-Riitta Helminen
Ke 22.5. klo 18 Kiikan kirkko, esikouluun menevien siunaaminen ja
kerholaisten kevätjuhla, Jokinen-Lundén, Mattila A., Ilona Lakkonen,
Anita Kinnanen, kirkkokahvit Makasiinilla ja lapsille mehu ja jäätelö
To 23.5. klo 18 Kiikoisten kirkko, esikouluun menevien siunaaminen
ja kerholaisten kevätjuhla, Jokinen-Lundén, Hänninen, Anita Kinnanen,
Tiina Isotalo, Outi-Tuulia Haavisto
Su 26.5. klo 13 Salokunnan kirkko Messu ja esikouluun menevien
siunaaminen, päivä- ja perhekerholaisten kevätjuhla, JokinenLundén, Bäckman, Marjo-Riitta Helminen, Wassana Kaihlamäki
Ma 27.5. klo 18 Tyrvään kirkko, kerhojen kevätjuhla ja esikouluun
menevien siunaaminen, Jokinen-Lundén, Inkeroinen, Piia Vuori,
Memmu Nieminen, Anneli Mäki-Laurila, Ilona Lakkonen, Anita
Kinnanen, Wassana Kaihlamäki, Tiina Isotalo, Marjo-Riitta Helminen,
Outi-Tuulia Haavisto
To 30.5. klo 14 Sammaljoen rukoushuone, päivä- ja perhekerhon
kevätjuhla, Heikkilä, Anneli Mäki-Laurila, Ilona Lakkonen

HAUTAUSMAAKIERROKSET
Kesän 2019 hautausmaakierrosten teema on ammatit ja henkilöhistoria. Järj. Sastamalan Oppaat ry ja Sastamalan seurakunta
Ti 2.7. klo 18 Roismala, Tyrvään kappelihautausmaa,
Leena Myllyniemi ja Marjatta Karimäki
Ti 9.7. klo 18 Karkku, Suvi-Tuulikki Lakkinen
Ti 16.7. klo 18 Tyrvään kirkkohautausmaa, Terhi Pohjala ja Outi Metso
Ti 23.7. klo 18 Salokunnan hautausmaa, Eija Vaateri ja Pirkko Esko
Ti 30.7. klo 18 Roismala, Tyrvään kappelihautausmaa,
Leena Myllyniemi ja Marjatta Karimäki
Ti 6.8. klo 18 Kiikka, Vuorenojat
Ti 13.8. klo 18 Sastamalan Pyhän Marian kirkon hautausmaa,
Vuorenojat
To 4.7. klo 18 Mouhijärven vanhakirkko, Kivet puhuvat,
Raimo Vasara kertoo, Hautala
Su 14.7. klo 19 Suodenniemen kirkko, hautausmaakierros
kirkon ympärillä, kokoonnutaan kirkkoon, Saila Ahonen opastaa

RETRIITTI
Pe-su 4.-6.10. Hiljaisuuden ja tunnemaalauksen retriitti,
Houhajärven leirimaja. Alkaa pe klo 17, loppuu su klo 15.
Järj. Sääksmäen ja Sastamalan seurakunnat, ohjaajina Jouni
Kivimaa p. 040 7441638, Maija-Liisa Halme p. 050 314
9042 ja Petra Pajamäki. Retriitin hinta 120 e omin liinavaattein yhden hengen huoneessa. Tarkemmat tiedot ohjaajilta,
ilmoittautuminen Maija-Liisa Halme p. 050 314 9042 tai
maikku.halme@evl.fi pe 20.9.2019 mennessä.

DIAKONIAN TAPAHTUMAT
LEIRIPÄIVÄT JA RETKET

Tarkempia tietoja leiripäivistä ja ilmoittautumisista
paikallislehdissä myöhemmin
5.6. Mouhijärven Kyläparkin kiertoajelukevätretki
GOSPEL-LATTARIT
To 25.7. klo 10-16 Kiikan Leiriaho, Turvallisesti yhdessä
– järjestöjen yhteinen leiripäivä
To 16.5.klo 19 Vammalan srk-talo
15.8. Houhajärven leirimaja, diakoniakahvilan ja
To 23.5. klo 17.30 Vammalan srk-talo, Gospel-lattarit tutustumisilta asukastupien leiripäivä
La 25.5. klo 13-18 Houhajärven leirimaja, Gospel-Lattari-iltapäivä, 19.8. Koko seurakunnan eläkeikäisten, näkövammaisten
lattareita, saunomista, tarjoilua ja iltahartaus, osallistumimaksu 5 e
ja kuurojen leiripäivä Kiikan leiriaholla
21.8. Houhajärven leirimaja, kehitysvammaisten leiripäivä
22.8. Kiikan srk-talo klo 11, Kesäateria Sastamalan seudun
KESÄISET MENOT
sotainvalideille, puolisoille, leskille, naisjaostoille ja tukiTo 30.5. klo 12-16 Helahölkkä, Houhajärven leirimaja,
henkilöille
yhteistyössä Liikuttavat ry:n kanssa, matkat 6, 15 ja 20 km
lounas vapaaehtoisella maksulla, saunat ja suihkut
KESÄPUUHAA ALAKOULUIKÄISILLE
To 23.5. klo 11 Suodenniemen srk-talo, virkistyspäivä, lounas 5e
Pe 24.5. klo 14 Lähetystyö mukana Kiikoisten torilla
TOIMINTAHETKET
myymässä mm. Kansanlähetys, Kuurojen lähetys ja oman
Ma 3.6.- to 20.6. Vammalan srk-talo (Asemakatu 6)
kappelin väki! Myynnissä myös hernesoppaa, mukaan
Klo 10-12, 2013-2015 syntyneet ja klo 13-15 kouluikäiset.
ostettaessa oma astia mukaan! Kanttori laulatta klo 15-16
Voit osallistua joka päivä tai vain yhtenä päivänä.
Pe 24.5. klo 16-18 kevättapahtuma Karkussa Maisan
Toimintahetkissä on ruoka klo 12-13. Ruokailua varten
kyläkaupalla, tarjoilua, Jokinen-Lundén, Teemu Tamminen
ilmoittautuminen toimintahetkestä saatavalla lomakkeella.
Ti 28.5. klo 13 Heinoon kevätdiakoniapiiriAila ja Seppo
Lisätiedot: Salme Kuukka.
Koivistolla (Riippiläntie 491)
Ti 4.6., Ti 25.6., Ti 23.7., Ti 27.8. klo 10 Salmi-kävely,
LEIRIKIVAA LEIRIMAJALLA Kangastie 275
Salmin leirikeskuksessa Suodenniemellä kahvit ja mukavaa
yhdessäoloa, lähtö kävellen Salmiin klo 9 Suodenniemen srk- Ti 11. - to 13.6. Taideleiri tytöille ja pojille.
Yhteistyössä MLL:n kanssa, Ohj. Rauni Rantakytö
talolta järj. Eläkeliitto ja seurakunta
Ti 18. - to 20.6. Tyttöleiri 9-10 v., Ohj. Salme Kuukka
Ti 4.6. klo 18 Kesäiset kotiseurat Marja Ravantilla
Ma 24.6. Leiripäivä 6-9 vuotiaille tytöille ja pojille (5 e),
,Hyötiöntie 9, Outi ja Tommi Cappel, Maija-Liisa Halme
Ohj. Salme Kuukka
Ke 5.6. klo 9 Mouhijärven Kyläparkin kevätretki
Ti 25. - to 27.6. Tyttöleiri 7-9 v., Ohj. Salme Kuukka,
Suodenniemelle ja Laviaan, ilmoittautumiset ja ruokavaliot
Leirille voi tulla myös yhdeksi yöksi.
31.5. mennessä: Mira Ranta p. 050 3149048, mira.ranta@evl.fi
Pe 28. - su 30.6. Poikaleiri., Ohj. Teemu Tamminen
To 6.6. klo 12 Ekojärven-Kivijärven kylälähetysjuhla ja
Ma 1. - ke 3.7. Tyttöleiri yli 11-14 v., Ohj. Salme Kuukka
myyjäiset Aira Säterillä (Ekojärventie 238)
La 17.8. Ekaluokkalaisten ja kotiväen leiripäivä
To 6.6. klo 18 Patsaspuistotapahtuma Keikyän voimaSu 25.8. Koko perheen kalastus-ja melontailtapäivä
laitoksen rannassa, sateen sattuessa Keikyän sk-talossa, Järvi
yhteistyössä Urheilukalastajien kanssa.
Ke 12.6. klo 18 Siionin virsiseurat Ojalan mökillä,
Ma 17.6. - to 20.6. Pyöräily- ja telttaleiri tytöille ja poPihlajamaa, Vuoristo
jille Pääjärvellä, ilmoittautumislomake ja Pääjärven leirikirje
To 13.6. klo 8-17 Karkun kamarin kaikille avoin
kesäretki Kangasalalle, tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset www.sastamalannuoret.fi. Lisätiedot Teemu Tamminen
Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.5.
Maija-Liisa Halme p. 050 314 9042 tai maikku.halme@evl.fi
Su 16.6. klo 11 Suodenniemen srk-talo 50 vuotta sitten
LEIRIKIVAA LEIRIAHOLLA Halmeentie 26
Suodenniemellä ripille päässeitten kokoontuminen,
Ma 17. - ti 18.6. Sekaleiri tytöille ja pojille 7-9 v. (15 e),
rippikoulumuistoja ja kahvittelua
Ohj. Rauni Rantakytö
Pe 21.6. klo 18-22 Juhannusaattoilta Tyrvään Pyhän
Ti 18. - to 20.6. Sekaleiri tytöille ja pojille yli 9 v.,
Olavin kirkolla, yhdessäoloa, yhteislaulua, hiljentymistä,
Ohj. Rauni Rantakytö
kahvia, lättyjä ja makkaraa myynissä lähetyksen hyväksi
Ma 24. - ke 26.6. Poikaleiri, Ohj. Tarmo Marjamäki
La 22.6. klo 15 alkaen aina iltamyöhään juhannusilta
Huikean hieno Pisara-suurleiri 10-14-vuotiaille
nuorille aikuisille ja nuorekkaille aikuisille
Partaharjulla, Pieksämäellä 24.-29.7.2019. OsallistumisErityisesti kutsutaan paikalle reilun parinkymmenen vuoden
maksu 100 e, Viimeinen ilmoittautuminen 15.5.
aikana jossakin vaiheessa srk:n nuorten kuvioissa mukana
pyörineitä. Hyvä mahdollisuus tavata tuttuja kuulumisia
Ilmoittautuminen leirille
päivittäen ja menneitä muistellen! Saunakin lämpenee.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 7 päivää ennen leirin
To 27.6. klo 19 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, Pyhän kosketus
alkua www.sastamalanseurakunta.fi. Leirien osallistumis-kirjan julkaisutilaisuus
maksu on 25 e ja sisaralennus 5 e ellei toisin mainita.
Pe 28.- La 29.6. Lähetyksen kirjakahvila
Leirit alkavat klo 10 ja päättyvät klo 14, ellei toisin mainita.
Su 7.7. klo 14 Karkun kappeliseurakunnassa Runon ja
suven päivä Pirunvuorella, Romulan Taiteellinen Teatteri
Sinä nuori tai aikuinen olisiko sinulla aikaa ja
esiintyy, Danielssonin kiviateljee on avoinna
kiinnostusta tulla syksyllä ohjaamaan jotakin kerhoa?
Ke 10.7. klo 18 Karkun työväentalon pihassa (sateen sattuessa
Tehtävässä ohjataan ja tuetaan kaikin tavoin, pieni palkkio.
sisällä), kesäiset seurat, Jokinen-Lundén, Bäckman
Jos asia vähänkin kiinnostaa, ota yhteyttä Salme Kuukkaan.
To 11.7. klo 20 Tervamäen rukoushuone, Iltahartaus, Hautala
Ke 17.7. klo 18 Kesäseurat Inkeri ja Lauri Haapisevalla
23.-24.8. Leirimajalla Kerhonohjaajakurssi
Sammaljoella (Luuntie 109), Reijo Telaranta, Heikkilä
Ke 24.7. klo 18 Kesäseurat Päiväniemen rannassa
NUORET
(Päiväniementie 113)
Nuorteniltoja perjantaisin klo 19 Vammalan srk-talossa
To 1.8. klo 16 Kiikan leiriaho, kaikille avoin kesäehtoo,
pe 9.8. klo 19 jatkorippis-nuorteniltaan kutsutaan
erityisesti odotetaan illolaisia ja kämmäkkäläisiä, sauna
erityisesti tänä vuonna riparin käyneitä sekä isosia
klo 17-19, ohjelmaa klo 19-20, Heikkilä
La 24.8. klo Klo 12 Kiikan leiriaho, Naisten leiripäivä,
Pe 21.6. klo 18 alkaen nuorten juhannuskuviot
lounas, ohjelmaa ja mahdollisuus saunomiseen ja uintiin,
Leiriksellä. Nautiskellaan rennosti keskikesän illasta ja
osallistuminen 10 e, ilm. viim. 16.8. klo 12 p. 03 521 9090
yöttömästä yöstä vaikkapa saunan lämmössä, järven
Ma 2.9. klo 12 Karkun kamarin syysretki Telle ja Matti
viileydessä ja sään salliessa nuotion hehkussa.
Tammiselle ( Riippiläntie 232), ateria, ota mukaan muki,
lautanen ja lusikka!
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Sastamalan Sammaljoelta:
Punaisen mökin tyytyväinen emäntä
TA R JA KO PA L A I NE N

Seurakunnan
toiminta on
”Sammaljoen
Sankarille”
tärkeää. Muita
palveluja kylällä ei
juuri enää ole.
Tarja Kopalainen

Pienellä tontilla Sammaljoen Sampolaa vastapäätä ei ole semmoista
kohtaa, mitä mökin emäntä ei olisi lapiolla kääntänyt. Helena Saarisen pihamaalla on marjapensaita, mansikkamaata ja kukkamaita.
Tielle päin tonttia hallitsee valtava määrä tulppaaneita. Myös pieni
pelto tontille mahtuu.
– Tässä kasvatan ruokaa elukoilleni, Helena Saarinen kertoo.
Hän avaa oven piharakennukseen, missä asustaa kolme kuttua,
kaksi kukkoa ja kaksitoista kanaa.
– Ne ei ole mulle aikataulua antanut, hän naurahtaa kun kyselen,
onko eläinten pito kovin sitovaa.
Tälle tontille Helena tuli asumaan vuonna 1983. Hän on kotoisin Sammaljoen Anttilankulmalta. Lapsuudenkoti oli hyvä, mutta

Helena Saarisen tontilla on varmasti tuhansia narsissin ja tulppaanin sipuleita. Kukkaloisto on vasta alkamassa.

köyhä, lapsia oli seitsemän. Helena lähti 11-vuotiaana töihin Kestilän taloon juurikasta harventamaan ja lattioita luuttuamaan.
Hän oli onnellinen, koska sai talossa riittävästi syödäkseen.
Elämä vei Helenan Loimaalle,
Turkuun ja Pöytyälle. Erilaisten,
vaikeidenkin vaiheiden jälkeen,
hän palasi juurilleen. Helena kokee Sammaljoelle paluun johda-

tuksena.
– Tässä mökissä olin heti ensimmäisenä iltana kotonani. Kun tulin tähän, minulla oli vapaus tehdä, Helena kertoo.
Ja kyllä hän sitten on tehnytkin.
Seuratalolla Helena kävi kudontakursseilla, hän siivosi maamiesseuran majaa Sammakkojärven
rannalla ja toimi 17 vuotta talonmiehenä ja emäntänä Vesarannas-

”Diakonian tärkein tehtävä
on olla ihminen ihmiselle”
H AN N U G RÉ N

Hannu Grén

Vs. johtava diakoniatyöntekijä
Aira Putkonen aloitti nykyisessä
tehtävässään Sastamalassa 11. päivä maaliskuuta.
Alun perin Savosta kotoisin oleva Putkonen ei ole diakoniatyössä mikään keltanokka: hänellä on
takanaan ainakin 20 vuoden työkokemus sekä tavallisena että johtavana diakoniatyöntekijänä. Kaiken kaikkiaan työkokemusta kirkon ja terveydenhuollon palveluksessa hänelle on kertynyt noin 36
vuoden edestä.
– Kirkko on minulle kuin toinen koti. Olen aina viihtynyt kirkon palveluksessa. Olen myös tyytyväinen siitä, että Sastamalassakin olen päässyt toimimaan seurakunnan parissa. Työntekijät seurakunnassa ovat olleet auttavaisia
ja huomaavaisia, kun olen kysynyt neuvoja. Seurakuntaan on ollut helppo tulla uutena työntekijänä, hän sanoo.
Sastamala ei ole Putkoselle entuudestaan tuttu paikka, mutta hänen vaikutelmansa paikkakunnan
ihmisistä on positiivinen.
– Olen todella tykännyt olla täällä. Ihmiset ovat hyvin kohteliaita.

Olen erityisesti huomannut autoilijoiden antavan tietä liikenteessä.
Sitä ei juuri muualla Suomessa näe
tapahtuvan.
Diakonialle on tarvetta, sillä Putkosen mukaan taloudellisen avun
kysyntä on lisääntynyt. Syiksi hän
mainitsee köyhyyden ja työttömyyden lisääntymisen: moni iso
työpaikka on sulkenut ovensa ja
työntekijät ovat menettäneet työpaikkansa.
– Kirkon antamaa taloudellista avustamista on nykyään ehkä
enemmän kuin esimerkiksi 1980ja 1990-luvuilla. Ihmisten hätä näkyy siten meidänkin työssämme.
On monia lapsiperheitä, joissa molemmat vanhemmat ovat työttöminä ja tulot ovat pienet. Tämä
vaikuttaa kaikkiin perheessä oleviin.
Diakonian tärkeimmästä tehtävästä Putkosella on selkeä mielikuva.
– Diakonian tärkein tehtävä
on olla ihminen ihmiselle ja pyrkiä auttamaan ihmisiä. Aina ei
pysty apua antamaan siten, että se poistaisi ihmisen kaikki ongelmat, mutta jos ainakin jonkin
verran. Toisaalta on tärkeää olla

sa. Kirkollekin hän on välillä ehtinyt kahvinkeittoon.
Palveluita Sammaljoella ei enää
ole.
– Tulee kalliiksi, kun pitää maitopurkki Vammalasta hakea, Helena harmittelee.
Hän on luopunut omasta autosta ja käy nykyisin kerran viikossa
kaupalla ystävänsä Inkeri Haapisevan kanssa.

Kirjoitin
kerran
sinisillä kukilla
tekstin: onni on
oma piha. Sitä se
mulle on.”

”

Seurakuntatoiminta on Sammaljoella Helenan mielestä aika
hyvällä tolalla. Jumalanpalveluksissa käy väkeä, samoin torstaikerhossa. Kylän hengelliseen elämään
tuo lisänsä Betania-koti monine tilaisuuksineen. Sielläkin Helena on
joskus ollut auttamassa.
Vuonna 2006 Helena sai kyläseuralta hienon kunnianosoituksen, Sammaljoen Sankari -palkinnon.
– Ensimmäisen kerran sain silloin tunnustusta, monissa vapaaehtoistöissä mukana ollut Helena
kertoo.
Sen jälkeen kiitosta töistä on tullutkin.
Entäpä mikä on parasta elämässä tässä iässä Sammaljoella?
– Mulla on sitä paljon: saan rauhassa herätä ja tehdä mitä haluan.
Saan myllätä maata. Kirjoitin kerran sinisillä kukilla tekstin ”onni on oma piha”. Sitä se mulle on,
Helena Saarinen sanoo.

Ilmaiset toimintahetket
tarjoavat kesätekemistä
lapsille Sastamalassa
H A NNU G R É N

Vs. johtava diakoniatyöntekijä Aira
Putkonen on kirkossa kotonaan.
Hän on työskennellyt seurakuntatöissä jo yli 20 vuotta.

myös kanssakulkija ja kuuntelija. Monessa muussa paikassa tehdään hakemuksia lomakkeiden ja
koneiden välityksellä, mutta täällä
kohdataan kasvokkain. Ehkä meidän luoksemme on helpompi tulla, kuin mennä johonkin muualle virastoon. Me olemme ihmisiä
varten.

Hannu Grén

Seurakunta järjestää 3.–20.6.
Vammalan seurakuntatalossa toimintahetkiä lapsille.
Vuosina 2013–2015 syntyneet
kokoontuvat kello 10–12 ja kouluikäiset kello 13–15.
Kullakin toimintapäivällä on
oma erillinen teemansa ja ohjelmansa: luvassa on esimerkiksi leivonta- ja keppariteemaiset päivät.
Toimintahetkissä lapsille on tarjolla ruoka kello 12–13 50 sentin
hintaan. Ruokailuun tulee ilmoittautua toimintahetkestä saatavalla
lomakkeella. Itse toimintahetkiin
ei tarvitse ilmoittautua.
Anne-Mari Mielonmäki toimii
ohjaajana toimintahetkissä.
– Oli jotenkin itselle luontaista
riparin jälkeen olla isosena ja lähteä ohjaamaan kerhoja. Myös ohjaajalle toiminta on antoisaa, Anne-Mari kertoo.

►►Lisätietoja toimintahetkistä saa

Salme Kuukalta puh. 050 314 9081
tai salme.kuukka@evl.fi.

Lapsi- ja nuorisotyössä toimitaan
yhteispelillä. Kuvassa Salme Kuukka (vasemmalla) ja Anne-Mari
Mielonmäki.

Oli itselle
luontaista
riparin jälkeen olla
isosena ja lähteä
ohjaamaan
kerhoja.”

”

Anne-Mari Mielonmäki
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Tean ja Sinikan käsissä
hautausmaa kaunistuu
TA R JA KO PA L A I NE N

Kestää vähän
aikaa, ennen kuin
kroppa tottuu
raskaaseen työhön
hautausmaalla,
kertovat Tea AlaKokko ja Sinikka
Karlsson.
Tarja Kopalainen

Kiikan hautausmaalla silmä ja sielu lepää. Tea Ala-Kokko ja Sinikka Karlsson tekevät hautausmaan
hoitotyötä pitkällä kokemuksella
ja suurella sydämellä.
Tea Ala-Kokko on toiminut Kiikan hautausmaan kausityöntekijänä vuodesta 1997.
Sinikka Karlsson aloitti kausitöissä Tyrvään kirkolla vuonna
2002 ja siirtyi sieltä Kiikkaan vuonna 2014. Naiset ovat työssä toukokuusta lokakuuhun, puoli vuotta
kerrallaan.
Tämän kesän työkausi on juuri
alkanut ja se tuntuu kipeytyvissä
jäsenissä. Kestää vähän aikaa, että kroppa tottuu fyysiseen, raskaaseen työhön.
– Havut ja kynttilät ovat jo poissa haudoilta, kertoo Tea.
Äitienpäiväksi haudat siivotaan
ja hiekkahaudat kuvioidaan. Myös
vesipisteet saadaan toimintaan.
Lähes 300 hoitohaudan lisäksi Tea ja Sinikka hoitavat sankarihaudan. Työtä tehdään resurssien
mukaan.
Kesäkuun alkupäivinä hautausmaalle saapuu noin 2000 kukkasentainta. Ennen istutushommiin
pääsyä on siistitty haudat talven
jäljiltä, tehty kukkapesät ja lisätty

Kevät soi
Tyrvään
kirkossa
Tyrvään kirkossa kuullaan perjantaina 24.5. klo 19 konsertti ”Jo
joutui armas aika – Den blomstertid nu kommer”. Pohjola-Norden
-säätiön vuositapaamisen kunniaksi järjestettävässä konsertissa esiintyvät Vox Tyrwää -kuoro,
jonka ovat harjoituttaneet Hanna-Riikka Inkeroinen, Anu Mattila
ja Elisabet Rantanen. Pirkanmaan
musiikkiopiston sinfonikoita johtaa kapellimestari Tiina Kaukinen.
Ohjelmassa kuullaan helmiä mm.
pohjoismaisten suurten säveltäjien Edward Griegin ja Jean Sibeliuksen tuotannosta. Konserttia
varten Miikka Lehtoaho on mm.
tehnyt sovituksen Suvivirrestä sekakuorolle ja sinfoniaorkesterille.
Konserttiin on vapaa pääsy, ovelta
voi ostaa käsiohjelman.

Yhteislauluiltoja Tyrvään
Pappilan
amfiteatterissa
Kiikan hautausmaan ”erikoisuus” on hiekkahautojen kuviointi. Viivat antavat hiekkapinnalle viimeistellyn ilmeen.

uutta multaa. Taimien istutuksen
jälkeen niitä pitää kastella ja lannoittaa.
Hautojen hoitoon kuuluu lisäksi
hiekan lisäys ja mahdollisten pensasaitojen leikkaus. Hoitohaudat
siimuroidaan ja hiekkahaudoille
vedetään koristeelliset viivat.
Suntio Jukka Ahola on kiitollinen siitä, että Kiikassa on niin ammattitaitoisia ja työlleen omistautuvia kausityöntekijöitä.
– Hautausmaalla kausityöntekijät kohtaavat suuren joukon myös
sellaisia seurakuntalaisia, jotka
eivät seurakunnan tilaisuuksissa käy. Heille seurakunta on yhtä
kuin hautausmaa ja seurakunnan
kasvot ovat hautausmaan kausi-

Yhteys on avattu!
Sastamalan
seurakunta pyysi
keväällä kirjoituksia
siitä, miten pyhä
on koskettanut.
Tässä juttusarjassa
julkaisemme
kirjoitusten satoa.

Eemil Kulju.

Ensimmäinen päivä helmikuuta,
perjantai-ilta. Olen sopinut treffit
tyttöystäväni kanssa. Tapaaminen
on sovittu Rautatientorille kello 18.
Hän on järjestänyt minulle yllätyksen syntymäpäiväni kunniaksi.
Minulla ei ole harmainta aavistustakaan alkavan illan kulusta. Hän
on onnistuneesti saanut minut va-

kuutettua, että tänä iltana menemme johonkin tapahtumaan, mutta minne menemmekin, menemme kahdestaan. Samaan aikaan
useat ystäväni odottavat minua
hänen asunnollaan. He odottavat,
että pääsevät toivottamaan minut
huutaen tervetulleeksi omille yllätyssynttäreilleni.

työntekijän kasvot. Rooli on suuri, toteaa Jukka Ahola.
Tämän kesän kukat tilattiin jo
viime syksynä. Kukkavalinnoissa
Tea ja Sinikka pyrkivät vaihteluun.
Hoitohaudoille istutetaan erilaisia
kukkia, sen mukaan mikä mihinkin tuntuu sopivan.
Kastelemisessa on kova työ, ainakin jos kesästä tulee kuuma.
Vain sankarihauta kastellaan sadettimella. Haudoille vesi kannetaan kannuilla käsin.
Hautaa itse hoitavia varten hautausmaalla on työvälineitä siisteissä katoksissa.
Hautausmaalla on myös palautelaatikko, johon kävijät voivat jät-

Eemil Kulju
■■”Olen elänyt lapsuuden ja nuoruuden Vammalassa. Vuonna
2018 lähdin opiskelemaan Helsinkiin teologiaa.
■■Harrastan urheilua mahdollisimman monissa eri muodoissa
ja seuraan jalkapalloa. Go Liverpool!
■■Unelmani on tehdä hengellistä
työtä ja toteuttaa kutsumustani
siellä, mihin ikinä Herra johdattaakin.
■■Jos haluat seurata seikkailujani, niin pyydä minut Facebookissa
kaveriksi tai seuraa minua Instagramissa: @eemilchristian.

Lähdemme tyttöystäväni kanssa kävelemään kohti bussiasemaa, kun tyttöystäväni yhtäkkiä
havahtuu tarkistamaan, muistiko
hän ottaa tapahtuman ”liput” mukaan. Yllättäen hän on unohtanut

tää viestejään.
Työntekijöilläkin on muutama toive. Orvokit olisi hyvä hakea
pois, kun kesäkukkien istutus alkaa. Haudoille ei pitäisi tuoda lasisia maljakoita, eikä hautakivien
taakse saisi laittaa mitään, koska
se vaikeuttaa siimurointia. Havuja ja gallunoita toivotaan haudoille
vasta lokakuusta alkaen.
Vielä tekee mieli kysyä mistä
hautakukista Tea ja Sinikka itse
pitävät eniten. Pienen mietinnän
jälkeen Sinikka nimeää lempikukakseen annansilmän, Tealle mieleisin on uuden quinean ahkeraliisa. Nyppimistähän ne vaativat – ja
paljon vettä. Mutta sen homman
he kyllä osaavat.

ne ”keittiön pöydälle”. Minä kuuntelen vieressä, uskon joka sanan ja
yritän rauhoitella, että ehdimme
hakea ne vielä. Hänen on täytynyt
hymyillä sisäisesti tässä vaiheessa, mutta naama pysyy huolestuneena ja stressaantuneena hänen
vastatessaan: ”Toivottavasti ehdimme”.
Lähdemme hänen asunnolleen ja sinne päästyämme nopea
hämmennys valtaa mieleni, kun
ystäväni huutavat minulle: ”YLLÄTYS”. Hämmennystä seuraa
kuitenkin suunnaton ilo ja kiitollisuus. Ettäkö ihan minulle, vain
minua varten, ja kaikki tämä, vaikea uskoa todeksi.. Ja kakkukin!
Kaikki tämä on niin poikkeavaa
arjesta, käsin kosketeltavaa ainutlaatuisuutta, ihan kuin pyhä koskettaisi. Ystäväni ovat onnistuneet
vedättämään minua ja olen siitä
äärimmäisen kiitollinen.
1. Joh. 1:7 ”Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on
valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikan-

Kesä-elokuussa järjestetään kolmena torstaina kesäisiä lauluiltoja Tyrvään Pappilan amfiteatterissa. Luvassa on yhteislaulua virsistä iskelmiin. Laulattajina toimivat
13.6. klo 18 Hanna-Riikka Inkeroinen, 18.7. klo 18 Elisa Hänninen ja
15.8. klo 18 Anu Mattila.

Björlinit
konsertoivat
Mouhijärveläiset Viivi ja Niko Björlin pitävät musiikki-illat teemalla
”Hän vie minut vihreille niityille”.
Tilaisuuksissa Viivi Björlin laulaa
ja Niko Björlin soittaa pianoa. Tapahtumat ovat Mouhijärven kirkossa 30.5. klo 18 ja Suodenniemen kirkossa 7.7. klo 19. Tapahtumiin on vapaa pääsy.

sa, veri puhdistaa meidät kaikesta
synnistä.”
Yhteys on avattu! Pyhän Jumalan, itse valon lähteen kautta meillä on yhteys toisiimme. Saamme
kulkea valossa, koska Jeesus on
valaissut tien. Valo ei peittele eikä salaa.
Valo ei tahdo vahingoittaa, mutta sen perusluonteeseen kuuluu
valaista pimeimmätkin kolkkamme, joita joskus tahtoisimme peitellä ja salata. Se ottaa ne käsittelyyn, mutta rakkaudellisesti ja erittäin hienovaraisesti. Kaiken kivun
jälkeen valo kuitenkin tuo yhteen.
Se sitoo meidät toisiimme ja saa
haluamaan vain parasta toisillemme. Toisinaan tämä halu saattaa
näemmä johtaa yllätykseen.
Pimeydessä ystävän näkeminen
voi olla hankalaa. Valossa ystävän
voi nähdä vaivatta. Ja jos hyvin
käy, hänet voi jopa huomata.

Eemil Kulju
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H AN N U G RÉ N

Pyhiinvaellus kutsuu
hiljentymään
UR P O V UO R E NOJA

Sastamalassa kulkee
41 kilometriä pitkä
vaellusreitti kauniissa
kulttuurimaisemassa.

Heidi Piipon ympäristötaideteos koostuu naamioista. Myös taiteilijan omat
kasvot ovat teoksessa mukana.

Naamiot elävät
rantamaiseman
mukana
Heidi Piipon
ympäristötaideteos
Pyhän Marian kirkon
rannassa muuttuu
ympäristön mukana.
Hannu Grén

– Tähänhän on jo muodostunut
pieni polku, toteaa kuvataiteilija Heidi Piippo kulkiessaan kohti
Sastamalan Pyhän Marian kirkon
rantaa.
Kirkon rannassa on Piipon tekemä ympäristötaideteos. Teoksella
on siis ollut jo näkijöitä.
Komeassa rantamaisemassa
puissa riippuu naamioita, joita kuvataiteilija on tehnyt muun muassa seurakunnan Arkiehtoo-tapahtumissa halukkaiden sastamalalaisten kasvoista otettujen kipsimuottien avulla.
Teoksen nimi on Matkalla. Piippo on halunnut saada ihmiset ajattelemaan paikallisuuden lisäksi
muinaisten kirkkovieraiden historiaa ja vaivannäköä. Juuri siksi
tämä teos on sijoitettu kirkon rantaan.
– Väki on tullut pitkien matkojen päästä, eikä silloin ollut maanteitä, joita olisi voinut hyödyntää.

KANANJALKA

Nykyihmisen näkökulmasta kulkeminen oli todella haasteellista.
Tätä asiaa moni vierailija ihmetteli ollessani oppaana Pyhän Marian
kirkolla. Lisäksi halusin yhteyden
myös nykyisiin sastamalalaisiin,
Piippo kertoo.
Vaikka moni ympäristötekijä on
otettu huomioon teoksen luomissuunnitelmissa, niin yllätyksiinkin
on varauduttu. Sekä Piippo että
museoamanuenssi Emma Kurki
kertovat, että teosta korjaillaan tarpeen vaatiessa sen esilläoloaikana.
Ympäristön muutosten vaikutus
on osittain tarkoituksellista.
– Teos muuttuu sitä mukaa kuin
sää ja ympäristö muuttuvat. Veden
ja tuulen yhteisvaikutus aiheuttaa
naamioiden pintaan pientä kupruilua. Se antaa niille sielukkuutta
verrattuna siihen, jos ne vain pysyisivät sileinä ja virheettöminä,
Piippo tarkentaa.
Ympäristötaideteos on osa Sastamalan seudun museon näyttelyä Jälkemme – Aika, taide, historia, jonka kuvataiteilija ja museo
ovat toteuttaneet yhdessä. Näyttely koostuu Sastamalan 10-vuotisen taipaleen kunniaksi tehdyistä,
alueen kulttuurihistoriaa käsittelevistä teoksista. Sekä ympäristötaideteos Matkalla että muut teokset
Sastamalan Tornihuvilassa ovat
esillä elokuun loppuun asti.

Jouni Pihlajamaa

Pyhiinvaellusten suosio on kasvanut viime vuosina vastapainona hektiselle elämäntyylillemme.
Tunnen monia, jotka ovat käyttäneet esimerkiksi suuren osan kesälomastaan patikoimalla kenties
kuuluisimmalla reitillä, Ranskassa
ja Espanjassa kulkevalla Camino
de Santiagolla.
Vuosi vuodelta suurempi joukko ihmisiä kertoo hakevansa tällä
tavalla hiljaisuutta, mielenrauhaa
ja ihmissuhteiden syvenemistä,
joihin lomittuu kuntoa kohentava liikkumisen ilo. Myös historia
ja vaikkapa sivistyksemme syvimmät tasot aukeavat aivan uudella
tavalla lähietäisyydeltä.
Yhä useammat meistä viettävät niin työssään kuin vapaa-ajallaankin paljon aikaa virtuaalimaailmassa: on terveellistä välillä irtautua siitä ja saada elämyksiä vaikkapa luonnosta, fyysisestä
ponnistelusta ja uusien ihmisten
kohtaamisesta.
Tänä keväänä on avattu käyttöön
Suomen ensimmäinen virallisiin
eurooppalaisiin kulttuurireitteihin
kuuluva pyhiinvaellusreitti, Pyhän
Olavin merireitti. Se alkaa Turun
Tuomiokirkosta ja kulkee Ahvenanmaan saariston kautta Ruotsiin yhtyen Pyhän Olavin reittiin.
Sen päätepiste on Atlantin rannalla Trondheimissa, jonne Pohjolan ensimmäinen kristitty kuningas, norjalainen Pyhä Olavi (995–
1030), on haudattu.
Turun yliopiston koordinoima
Pyhän Olavin mannerreitti tulee
kulkemaan läpi Manner-Suomen
ja sen itäinen päätepiste on Venäjän Novgorodissa, jossa kuningas
Olavi vietti kaksi vuotta maanpakolaisena ennen marttyyrikuolemaansa kotimaassaan. Tämä reitti tulee kulkemaan luonnollisesti
kaikkien viiden hiippakuntamme
Pyhälle Olaville omistetun kirkon
kautta. Pelkästään Manner-Suomessa piakkoin valmistuvalla rei-

Sastamalan kirkkovaellusreitit kulkevat kauniissa luonnossa ja ikivanhassa
kulttuurimaisemassa.

On terveellistä välillä irtautua ja
saada elämyksiä luonnosta,
fyysisestä ponnistelusta ja uusien
ihmisten kohtaamisesta.”

”

tillä on mittaa jopa 800 kilometriä
Pyhiinvaelluksen ei tarvitse
kestää viikkokausia, vaan sen voi
tehdä paljon lyhyemmässäkin
muodossa.
Eri puolilla Sastamalaa on jaossa 16-sivuista Sastamalan kirkkovaellusvihkosta, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti kauniissa luonnossamme ja ikivanhassa kulttuurimaisemassa kulkevasta vaellusreitistä.

41 kilometrin mittaisen, hyvin
viitoitetun reitin varrella on muun
muassa kuusi eri aikakausia edustavaa kirkkoamme, majoitus- ja
ruokailupalveluita ym. matkailijaa kiinnostavia kohteita.
Reitin suunnittelusta ovat vastanneet Sastamalan kaupungin
ja seurakunnan lisäksi Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus sekä Joutsenten reitti.

