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Pappien kasvot vaihtuvat
Seurakunnassa
pohditaan
parhaillaan, miten
jakaa pappien
työ palvelemaan
paremmin koko
seurakuntaa.

Ari Paavilainen

Moni Sastamalan seurakunnan
pappi lähestyy eläkeikää. Miten
heidän työnsä jaetaan tulevaisuudessa? Entä jos heidän vastuullaan
olisikin koko seurakuntaa koskevat tehtävät ja jotkut keskittyisivät
vain kappeliseurakuntiin?
Kuusi kappeliseurakuntaa on
Sastamalan erityispiirre. Ne on
liitetty nykyiseen kaupungin keskustaan, jossa asuu yli puolet väestöstä. Kappeliseurakunnilla on
omat kappalaisensa.
Kappelien ohella papit osallistuvat myös muuhun seurakuntatyöhön. Seurakunnan yhteiset
työmuodot kattavat kaiken toiminnan. Samoin talous, hallinto
ja kiinteistöt hoidetaan yhteisesti.

Mitä seurakuntalaiset ajattelevat
mahdollisesta muutoksesta?
Sini Lahtinen, maatilan emäntä
Sastamalan Kiikoisista:

Torilla tavataan!

Syksyn mehusatoa. Lähetystorilla
tavataan!

H A NNU G R É N

– Oman kappeliseurakunnan
koen läheisenä ja sen työntekijät
helposti lähestyttävinä, vaikka en
kovin aktiivinen seurakuntalainen
olekaan. Iso kuva on kuitenkin jäänyt hieman etäiseksi.
– Menetetäänkö muutoksen
myötä kappelimme nykyinen hyvä
yhteistyöhenki ja toiminnat, jotka
vasta on saatu vakiinnutettua kuntaliitoksen jälkeen? Haluaisin säilyttää juuri nuo edellä mainitut.
– Oman kappelin näkökulmasta
katsottuna en koe muutostarvetta. Koko seurakunnan kannalta on
tietenkin järkevää selkiyttää pappien ja muidenkin työntekijöiden
työnjakoa, mikäli koetaan tai on
vaarana, että työt kasautuvat epätasaisesti.
Päivi Kuutti-Uusitalo, englannin ja ruotsin opettaja, eläkkeellä:
– Asun lähellä Sammaljoen
kirkkoa. Iltaisin valaistu kirkon
torni loistaa kuin majakka ikkunaan.
– Seurakunta on tehnyt paljon
uusia avauksia: Tärppi, avoin kohtaamispaikka, diakoniakahvila, iltisparkki, avoimet ovet seiskaluokkalaisille, hautausmaakierrokset.
Erityisen hienoja ovat monet seurakunnassa järjestetyt musiikkitilaisuudet, kiitos upeiden kanttoriemme! Sammaljoella on perhekerho, torstaikerho ja tietysti messut. Kaikki hyvin!
– Mutta mitä muutos sitten tarkoittaisi? Kuka hoitaa esimerkiksi
Sammaljoen messun? Onko messu
koko seurakuntaa koskeva tehtävä? Vapaaehtoisten hankkiminen
esimerkiksi kirkkokahveja keit-

L

ähetys- ja kansainvälinen
tori perjantaina 8.9. klo
10–13.30 ja klo 16–19 Vammalan torilla. Tule maistelemaan
lähetyspuffetin herkkuja, hernekeittoa ja ohrapuuroa — nyt myös
illalla! Samalla voit ostaa käsitöitä, arpoja, leivonnaisia ja syksyn
satoa. Torilla on myös lähettien
haastatteluja, musiikkia ja ohjelmaa lapsille. Tapahtuman päättää
klo 19 alkava kuorokonsertti. Päivän tuotto menee Sastamalan seurakunnan lähetystyön hyväksi. Tavataan torilla!

►►Talkooväkeä tarvitaan! Pystytystalkoot pe 8.9. klo 6–10. Purkutalkoot klo 20–22.

tämään tai musiikkia esittämään
varmasti vaikeutuu, jos messun pitäjä vaihtuu tiuhaan. Vaarantuuko
tai väheneekö seurakuntalaisten
osallistuminen? Häviääkö paikallinen identiteetti? Ja työntekijän
puolesta voi ihmetellä, miten yksi pappi oppii tuntemaan monen
kappelin asukkaat. Varmasti stressaavaa.
– Meillä Etelä-Tyrväällä on ollut ”oma” pappi. Uskon, että kaikki olemme olleet tyytyväisiä, kun
olemme voineet hoitaa asioitamme tutun, turvallisen henkilön
kanssa.
– Onko mahdollista, että pääsääntöisesti sama kanttori olisi
paikalla? Etuina olisi paikallisiin
esiintyjiin tutustuminen ja ehkä
musiikkielämän monipuolistuminen. Toisaalta on hienoa kuulla erilaisia esityksiä, kun kanttorit
vaihtuvat.

Kirkkoneuvosto päätyi
suosittelemaan pappien
työnjaon uudistamista.

KUVAT: UP I V UO R E NOJA
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PÄÄKIRJOITUS

Näin se homma
etenee!

T

erve! Mitä ajattelet tulevasta arkkipiispanvaalista?
– Hei! Tulee tosi mielenkiintoinen vaali.
Arkkipiispa voisi tulla nykyisten piispojen
joukosta. Näin hänelle olisi kokemusta
kirkon hallinnosta ja piispan toimenkuvasta. Kansainvälinen kokemus ja kielitaito ovat merkittäviä asioita tänä päivänä. Lähes poikkeuksetta arkkipiispat
ovat olleet tohtoreita tai jopa opettaneet yliopistossa. Mutta kunnollinen kokemus seurakuntien elämästä on aika ratkaiseva.
– Mitä ajattelet naisehdokkaasta?
– Tuo piispojen ryhmäkuva näyttää kyllä aika harmaan miehiseltä. Piispan sukupuoleen liittyvät asiat ovat täysin toisarvoisia.
Miehet ja naiset ovat ihan yhtä hyviä piispaksi. Minusta sukupuolen merkitystä korostetaan liikaa. Sukupuoleen liittyvät kiistat ovat jo takanapäin. Piispa on piispa. Mielestäni ehdokkaan
kyvyt ja kokemus ovat ratkaisevia. Sopivia naisehdokkaita ei nyt
taida olla.
– Kyllä tuo piispojen joukko on aika ”all mail panel”, sori vaan
piispat. Uskon, että kaikki heistä ja muutkin tähän mennessä
ääneen lausutut ehdokkaat varmasti kasvaisivat virkaansa ark-

”

Toivon todella, ettei naiskorttia vedettäisi mukaan
arkkipiispan vaaliin!”

kipiispana.
– Onko sulla omaa ehdokasta?
– Katotaan bongaatko: Tunnetaan erityisesti pappina kasvatuksen kentältä. Ollut kirkolliskokouksessa ja kirkon hallinnossa pitkään. Tuomiokapitulissa on perehtynyt erityisesti työnohjaukseen
ja työyhteisöasioihin. Teki väitöskirjansa espanjaksi ja suomeksi
Salvadorin kirkosta. Opettaa tällä hetkellä yliopistossa. Pätevyys
on huomattu muuallakin kuin teologian parissa. Osaa täydellisesti
suomea, ruotsia, saksaa, espanjaa ja englantia. Hänen nöyryytensä
ja palvelualttiutensa on hämmästyttänyt ja hän on tehnyt minuun
suuren vaikutuksen ihmisenä.
– Näin juuri! Pätevyys ja sopivuus ratkaisevat. Arkkipiispan pitää tuntea kirkon kenttä laajasti hallintoa myöten. Pitää olla kirkon ihminen, mutta käypä myös yliopistossa ja tutkimuksessa.
Arkkipiispa vastaa kansainvälisistä yhteyksistä, joten kielitaito
on tärkeä. Elämme monikulttuurisessa maailmassa. Mutta ketä
tarkoitat?
– Heli Inkistä. Siis entinen Heli Aaltonen. Muistat varmaan hiippakunnasta?
– Minusta naisarkkipiispan aika ei ole nyt. Toivon tosiaan, ettei
naiskorttia vedettäisi mukaan arkkipiispan vaaliin!
Ari Paavilainen
kirkkoherra
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100-vuotias Helvi Ojansivu:
”Kai se enempi parempaan
suuntaan on muuttunut”
Usko on Helville voimavara. Jokaisen päivän hän aloittaa
Raamatun ja rukouskirjan lukemisella.
KUVAT: TA R JA KO PA L A I NE N

Tarja Kopalainen

Kohta sata vuotta täyttävä Helvi
Ojansivu elää yksin omassa asunnossa Vammalassa. Lapset auttavat ja kotiapu käy kerran viikossa.
Iltapäivällä Helvin 90-vuotias sisko on tulossa siivoamaan.
Olemme sopineet haastattelun
tälle aamulle, mutta viisaasti Helvi
ennen oven avaamista varmistaa,
kuka on sisälle pyrkimässä. Kaikista kulkijoista kun ei tiedä.

Istahdamme keittiön pöydän
ääreen ja alamme kerrata Helvin
pitkän elämän vaiheita.
Kun pääsemme sota-aikaan asti,
keskeytyy rupattelu hetkeksi, kun
poika Tauno Ojansivu tulee hoitamaan Helvin kauppaostoksia.
– Kun nyt kaiken muistaisi, Helvi tuskailee ja keskittyy kauppatarpeiden pohtimiseen.
Tauno lähtee lapun kanssa
kauppaan ja me jatkamme tarinaa.
Helvi Ojansivu omaa sukua Karimäki, syntyi melkein sata vuotta
sitten Kotajärvenmaassa. Perheessä oli yhdeksän lasta.
– Tietää sen nyt mimmoista se
oli, toteaa Helvi, ja tarkoittaa, että
puutetta oli vähän kaikesta.
Nälkää Helvi ei kuitenkaan koskaan joutunut kärsimään. Helvin
koti oli hyvä ja lapsuus turvallinen,
joskin työteliäs.
Helvi löysi elämänkumppaniksi kiikkalaisen Yrjö Ojansivun. He
asettuivat asumaan Vaununperälle, missä pojat Taisto ja Tauno syntyivät.
Nuoremman pojan ollessa vain
päivän vanha, joutui isä-Yrjö sotaan. Onneksi ei rintamalle kumminkaan, vaan hevosmieheksi.
Reissu oli pitkä, ja kotilomilla käydessä poika vierasti isäänsä.
– Teki mieli isän syliin, mutta
kun ei rohjennut suoraan mennä, niin meni takaperin, muistelee Helvi.
Helvi oli 31,5 vuotta töissä vaneritehtaalla. Työ oli raskasta ja jalka
vaivasi jo silloin.

Sinivalkoiset istutukset –
Suomen juhlavuosi näkyy
hautausmaalla
Keikyän hautausmaan kausityöntekijät Eija Hopia ja Johanna Mustalahti aloittivat Suomen satavuotisjuhlavuoden suunnittelun jo viime syyskuussa kukkatilausta tehdessään. Sankarihauta sai kauniit,
sinivalkoiset kukat ja edustalleen
kukkivan Suomen lipun.

Helvi Ojansivu juhlii sataa vuottaan perheen ja suvun kesken. ”Millään en
olisi juhlinut, mutta lapset vaatimalla vaativat,” Helvi nauraa.

Raamattu ja Rukouskirja ovat ahkerassa käytössä kuluneet.

Puoliso Yrjö sairasteli paljon
ja Helvillä oli hoidettavana myös
Yrjön äiti. Lopulta Yrjö halvaantui ja Helvi kävi häntä töiden jälkeen katsomassa sairaalassa Yrjön
kuolemaan asti.
Pitkäikäisyys saattaa olla Helvillä
perintöä äidin suvusta: ”Teillä on
hyvät geenit”, on lääkäri todennut
Helville.
Muita satavuotiaita Helvi ei kuitenkaan tiedä suvussaan olleen.

– Eikä sitä vielä tiedä, onko nytkään.
Entä, miltä tuntuu elämä satavuotiaana?
– Jos olis terve, niin miksei se
elämä mukavalta tunnu, kun itsensä pitää ihmisenä, vastaa Helmi iloisesti hymyillen.
Terveyttä Helvillä on muuten
riittänytkin, mutta kovin kipeät
jalat haittaavat liikkumista.
Helvi ei voivottele nykyajan maailmanmenoa, vaan on sitä mieltä, että parempaan suuntaan on
menty.
Usko Jumalaan on Helville voimavara lapsesta saakka. Jokaisen
aamunsa hän aloittaa Raamatun ja
rukouskirjan ääressä. Samoja kirjoja luki jo Helvin miesvainaja aikoinaan.
Rukouskirja on käytössä kulunut jo lähes irtolehtipainokseksi,
mutta jälleen huomenna Helvi sen
käteensä ottaa – jos Jumala suo.
J UK K A A H O L A
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Luther toi eläkepäiviin ilon ja
itsenäisyyden
Leskeksi jääneet
Eero ja Tuire
Heitto kokevat,
että Jumalalla oli
sormensa pelissä, kun
pari kohtasi yllättäen.
Jouni Pihlajamaa

Eero ja Tuire Heitto tuntuvat viettävän hyvin aktiivisia eläkepäiviä,
joihin kuuluu mökkeilyä ja puutarhanhoitoa Pomarkussa, osallistumista Sastamalan ja Huittisten
seurakuntien toimintaan, uuden
kodin etsintää, lentosimulaattoriharjoittelua ja Lutherin teosten innoittamaa teologista keskustelua.
Heitot kertovat lukeneensa viimeisen vuoden aikana jokseenkin
päivittäin ääneen jotain Lutherin

keskeisistä teoksista, niiden lisäksi myös tunnustuskirjoja ja monia
muita luterilaista uskoa syvästi
luotaavia teoksia.
Moni nykykristitty saattaa kavahtaa sellaisia järkälemäisiä
opuksia kuin Sidottu ratkaisuvalta
tai Galatalaiskirjeen selitys, mutta Heittojen mielestä silloin saattaa jäädä jännittävä löytöretki kokematta.
Heille Lutherin kirjoituksiin tutustuminen on merkinnyt ennen
kaikkea monien vapauttavien ja
uskoa syventävien löytöjen tekemistä. Onnelliselta vaikuttavaa
ja herkästi nauravaa pariskuntaa
kuunnellessa heidän teesinsä on
helppo uskoa.

mielenterveyshoitajana.
Molempien edellinen avioliitto päättyi pitkän ja raskaan
omaishoitajajakson jälkeen puolison kuolemaan.
Nykyisessä avioliitossaan he
ovat olleet vasta vajaat neljä vuotta. He molemmat ovat kokeneet
vahvasti, että tämä uusi avioliitto
on Jumalan yksityiskohtaisen ja
humoristisiakin käänteitä sisältävän johdatuksen tulos.
– Kumpikaan meistä ei leskeksi jäätyään osannut kuvitella, että
näin onnellinen ja värikäs elämänvaihe voisi vielä alkaa, he ihmettelevät useampaan kertaan haastattelun aikana.

Jumala johdatti yhteen

Usko ei ole
nuorallatanssia

Molemmilla on pitkä työura takana: Eerolla peruskoulun yläasteella kielten opettajana ja Tuirella yrittäjänä, lähetyssihteerinä ja

Heitot ovat Lutherin tekstejä lukiessaan huomanneet, että hänhän puhuu juuri niistä kysymyksistä, jotka heitä itseään sekä us-

Pieni yöretki Karkun
kirkossa

kossa että etiikassa ovat vuosikymmeniä askarruttaneet ja joskus jopa ahdistaneet.
Luther on heille ennen kaikkea
ajallista elämää ja ihmistä laajasti ymmärtävä realisti, joka kehottaa meitä pingottamisen sijasta
jatkuvasti turvautumaan Kristukseen syntien sovittajana ja pelastuksen takaajana. Hänestä virtaa
sisimpäämme se henki, vapaus ja
ilo, jotka auttavat elämään Jumalan tahdon mukaan.
Luterilaisten seurakuntien tilaisuuksissa Heittoja on viehättänyt
erityisesti ilmapiiri, jossa jokainen
voi kokea olevansa tervetullut ja
jossa ketään ei yritetä väkisin prässätä samaan muottiin.
– Niin perinteiset virret kuin aivan uudet työmuodot, kuten tunnemaalauskurssi, ovat auttaneet
prosessoimaan kaikkein kipeimpiäkin elämänvaiheita. Koemme
palanneemme pitkän matkan jälkeen kotiin.
J O UNI P I H L A JA M A A

Seitsemän henkilöä pääsee Karkun kirkkoon yöpymään perjantaina 6.10. Mukana pitää olla yöpymistarvikkeet ja eväät. Kirkossa on wc ja pieni keittiö. Ilta alkaa
klo 20, jolloin tutustutaan kirkon
sisätiloihin ja yöpyjä saa valita
oman kohtansa kirkosta. Kanttori soittaa pienen iltasoiton, jonka
jälkeen kirkkoon laskeutuu hiljaisuus ja yörauha. Miten mahtaa kirkossa nukuttaa? Miten kirkon tunnelma ja sanoma vaikuttavat nukkujaan? Aamulla lauantaina 7.10.
saa heräillä omassa tahdissa, kirkosta poistutaan yhdessä klo 10.
Ilmoittautumisohjeet annetaan
myöhemmin seurakuntatiedoissa.

Saattohoito- ja
lähimmäiskoulutusta
Sastamalan seurakunta ja Sotesi
järjestävät saattohoito- ja lähimmäiskoulutuksen vapaaehtoisille. Tarkemmat tiedot ja
ilmoittautuminen 12.9.
mennessä:
Paula Peurala, Sotesi p. 040 669
4202, paula.peurala@sastamala.
fi tai Maija-Liisa Halme, Sastamalan seurakunta p. 050 314 9042,
maikku.halme@evl.fi.

►►Koulutus tiistaisin 19.9., 3.10.,

24.10.,31.10., 7.11. ja 14.11.2017
klo 17.30–19.30 Vammalan srk-talon Rantasalissa, paitsi 31.10, jolloin on opintokäynti Hopulla ja terveyskeskuksessa.

Kipinät-yhtyeen
40-vuotiskonsertti

Jumala antoi surun jälkeen ilon ja johdatti yhteen leskeksi jääneet Eeron ja Tuiren. Nyt he ovat neljä vuotta vanha, onnellinen aviopari.

Saattohartaus voi
lohduttaa surussa
Tarja Kopalainen

Saattohartaus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimitusten
kirjan mukainen toimitus, joka kirkossamme on jäänyt hyvin vähälle
käytölle. Osasyynä siihen saattaa
olla se, että omaiset eivät tiedä tästä mahdollisuudesta eivätkä siksi osaa sitä seurakunnasta pyytää.
Saattohartaudeksi kutsutaan rukoushetkeä, joka toimitetaan kuo-

leman tapahduttua. Mukana on
tavallisesti vainajan läheisiä, ehkä myös hoitohenkilökuntaa. Laitoksissa on tavallisesti jäähyväishuone tai kappeli, missä hartaus
voidaan järjestää. Se voidaan pitää
myös potilashuoneessa tai kotona.
Rukoushetken voi toimittaa
pappi tai muu seurakunnan työntekijä tai vainajan läheinen.
Rukoushetkessä rakas vainaja jätetään Jumalan haltuun. Ni-

MARK KU P IH L AJA

mensä mukaan hetkeen
kuuluu rukousta, sen lisäksi raamatunlukua ja virsiä.
Rukoushetkessä vainaja voidaan kohdata
ja hyvästellä rauhassa.
Omaiset saavat halutessaan itse
pukea tai olla mukana kun vainaja
puetaan arkkuun. Asiasta pitää sopia hautaustoimiston kanssa. Tämä on usein omaisille tärkeää erityisesti, kun vainaja on lapsi.
Ajatuksen tämän jutun kirjoittamiseen antoi omainen, joka sai

olla mukana äitinsä kuoleman
jälkeen järjestetyssä saattohartaudessa. Omainen koki tilaisuuden erittäin hyvänä. Läheiset saivat sairaalan kappelissa rauhassa
itkeä äidin arkun äärellä, katsoa
ja koskettaa häntä ja jättää hänelle jäähyväiset. Omainen koki, että saattohartaus antoi tukea surutyössä. Saattohartauden jälkeen
siunaustilaisuus ei enää tuntunut
yhtä raskaalta kestää.
Saattohartautta toivova omainen voi ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Seurakunnan työntekijät ovat kuoleman kohdattua
omaisten käytettävissä myös luottamuksellista keskustelua varten.

Kipinät on kuusihenkinen lauluyhtye, joka koostuu kahden perheen sisaruksista sekä kitaristista, joka on yhden ”kipinän” aviomies. Yhtyeeseen kuuluvat Marjo
Kotiranta Porista, Sirkku Salonen
Porista, Raija Järvensivu Haapamäeltä, Merja ja Pekka Laaksonen Vammalasta, Tellervo Inkinen
Valkeakoskelta ja Tuulikki Nyman
Vammalasta. He kaikki ovat lähtöisin Kiikoisista. Yhtye keikkaili 80-luvulla eri puolilla Suomea
ja teki kaksi levyä. Viime vuosina
yhdessä laulaminen on jäänyt pitkälti omiin perhejuhliin. Pyöreää
merkkivuotta halutaan juhlistaa
konsertilla. Konsertissa puhuu
Seija Hirvikoski.

►►Konsertti Kiikoisten kirkossa la
16.9. klo 18.

Villalankoja kaivataan
Kädentaitajat ahertavat syksyn aikana sukkia vauvoille (Nalle-lanka
tms.) ja muille (erilaiset sukkalangat). Jos haluat lahjoittaa lankoja
ota yhteys p. 050 314 9042, maikku.halme@evl.fi.
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Poimi syksyn tapahtumat talteen!
MESSUT

TÄRPPI

- 10.9. 14. sunnuntai helluntaista
Su

Kaikille avoin kohtaamispaikka (Puistokatu 10, käynti Onkiniemenkatu 5)
Kahvila to ja pe klo 9-13, kahvimaksu 0,50 e
Katulähetys pe klo 10, kahvitarjoilu, musiikkia, sanaa ja hyvää
seuraa

Tyrvään kirkko klo 10, Väänänen, Muraja
Karkun kirkko klo 10, Heikkilä, Mattila J.
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Vuoristo
Kansanlaulumessu, Suodenniemen kirkko klo 18, Heikkilä,
Hänninen, Päivälaulu, Vesa Jokela, haitari, kirkkokahvit srk-talo

Su 17.9. 15. sunnuntai helluntaista

DIAKONIA

Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen, Väänänen, Mattila A.
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Vuoristo
Kiikoisten kirkko klo 13, Sorva, Mattila A.
Sammaljoen kirkko klo 13, Väänänen, Vuoristo
Mouhijärven kirkko klo 18, Paavilainen, saarna Timo Vänttilä,
Mattila J.

Vammala

Su 24.9. 16. sunnuntai helluntaista

Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Airas-Laitila, Mattila A.,
Muraja
Suodenniemen kirkko klo 10, Heikkilä, Mattila J., Irja Ruusuvuori, 70 ja 75 -vuotiaiden syntymäpäivämessu, syntymäpäiväjuhla jatkuu messun jälkeen srk-talossa
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Inkeroinen, Erkki
Aaltonen kertoo viininviljelystä sanoin ja kuvin
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Inkeroinen, Erkki Aaltonen
kertoo viininviljelystä sanoin ja kuvin
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Vuoristo

to 21.9. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko - Tuhkasta
uuteen elämään. Hartaus klo18, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko,

Osmo Ojansivu ja kirkko-oppaat, kirkkokahvit

KONSERTIT SYKSY 2017

La 16.9.
Kipinät 40 vuotta -Juhlakonsertti, Kiikoisten kirkko klo 18,
puhe Seija Hirvikoski
La 23.9.
Su 1.10. Mikkelinpäivä
Nina Åströmin konsertti, Keikyän kirkko klo 18, yhteistyössä
Tyrvään kirkko klo 10, Pihlajamaa, Inkeroinen
helluntaisrk kanssa
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Muraja., Outi-Tuulia
Su 24.9.
Haavisto, Irja Ruusuvuori, messun jälkeen lasten ja vanhusten
Pyhän kosketus -konsertti, Tyrvään kirkko klo 16, Elisa
juhlalounas, srk-talo
Hänninen piano ja laulu, Pauliina Vilpakka, Karoliina Litzen ja
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila J.
Jaakko Hietikko laulu, Eveliina Sydänlähde, huilu
Perhemessu, Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Inkeroinen,
Su 1.10.
Kirkkokahvit
Sinuhun turvaan - Suomi100 - konsertti, Suodenniemen
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Vuoristo
kirkko klo 18, baritoni Esa Ruuttunen, säestys Esa Vähämäki, järj.
Su 8.10. 18. sunnuntai helluntaista
LC Suodenniemi, partiolippukunta Suodenniemen Suonkiertäjät ja
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Kopalainen, Mattila A.,
Suodenniemen kappelisrk, konserttikahvit, srk-talo
Keskustapuolueen kirkkopyhä
Su 8.10.
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila J., Suomi 100
Olet lauluista kaunein -konsertti laulun ja runon siivin,
juhlajumalanpalvelus
Keikyän kirkko klo 15, Elisa Hänninen ja Pauliina Vilpakka,
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Aili Riihimäki lausuu suomalaisten runoilijoiden runoja
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Muraja
Su 15.10.
Perhemessu, Suodenniemen kirkko klo 10, Heikkilä, Hänninen, Siipien suojassa. Suomi100konsertti, Salokunnan kirkko
kirkkokahvit- ja mehut
klo 18, Sata vuotta hengellisiä lauluja Suomessa, yhteislauluja ja
Su 15.10. 19. sunnuntai helluntaista
esityksiä, juhlakahvit
Tyrvään kirkko klo 10, Hautala, Väänänen, Muraja
Su 29.10.
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Vuoristo
Kirkkokonsertti Pekka Murto & co., Mouhijärven kirkko klo 18
Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila, Hänninen, Irja Ruusuvuori, Pe 3.11.
70- ja 75-vuotiaitten juhla messun jälkeen, srk-talo
Pyhäinpäivän iltamusiikki, Tyrvään Siunauskappeli klo 18
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Inkeroinen, sadonkorjuun
Pe 17.11.
kiitosjuhla, kirkkokahvit
Laulun ja runon ilta Sammaljoen kirkossa klo 18, Elisa Hänninen,
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala, Muraja
Leena Savola
Ke 29.11.
Su 22.10. 20. sunnuntai helluntaista
Lasse Heikkilän Suomalainen messu, Tyrvään kirkko klo 18,
Tyrvään kirkko klo 10, City-riparin konfirmaatio, MTK VammaValkia-ryhmä, soitinyhtye, Nokian srk:n Sarastus-kuoro, Gospellan 100-vuotisjuhlamessu, Sadonkorjuun kiitosmessu, Jokinenkuoro, Lauluyhtye Pisara
Lundén, Paavilainen, Vuoristo
Suodenniemen kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila A.
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Mattila J.
LAULUN ILOA
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Mattila J.
Tyrvään kirkkokuoro
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Vuoristo
19.9. alkaen ti klo 18 Vammalan srk-talo,
Su 29.10. 21. sunnuntai helluntaista
Anu Mattila p. 050 314 9023
Tyrvään kirkko klo 10, Sorva, Väänänen, Mattila A.
Gospel-kuoro
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila J.
18.9. alkaen ma klo 18 Vammalan srk-talo,
Kiikoisten kirkko klo 13, Kiikoisten maataloustuottajat 100v.,
Anu Mattila p. 050 314 9023
Airas-Laitila, Hänninen
Virsikannel
13.9. alkaen ke klo 15.30 Vammalan Luther-talo,
Pe 3.11. Pyhäinpäivän aaton hartaus
Päivi Vuoristo p. 050 314 9022
Salokunnan kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Nuorisokuoro Stella
La 4.11. Pyhäinpäivä
Kokoontuu sopimuksen mukaan,
Tyrvään kirkko klo 18, Pihlajamaa, Mattila A.
Hanna-Riikka Inkeroinen p. 050 314 9025
Suodenniemen kirkko klo 10, Heikkilä, Muraja, kirkkokahvit
Karkun kirkkokuoro
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Hänninen
15.9. alkaen pe klo 12 Karkun srk-talo,
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Muraja
Hanna-Riikka Inkeroinen p. 050 314 9025
Sanajumalanpalvelus, Karkun kirkko klo 16, Sorva,
Mouhijärven kirkkokuoro
Muraja, kuljetus järjestetään
31.8. alkaen to klo 18.30 Mouhijärven srk-koti,
Kiikan kirkko klo 16, Pihlajamaa, Vuoristo
Jari Mattila p. 050 314 9024
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala, Mattila J.
Kiikoisten kirkkokuoro
Keikyän kirkko klo 19, Sorva, Vuoristo
16.8. alkaen to klo 18 Kiikoisten srk-talo,
Su 5.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Elisa Hänninen p. 050 314 9026
Tyrvään kirkko klo 10, Sotaveteraanien kirkkopyhä, Mattila A.,
Veteraaniveljet
Heidi-Maria Heikkilä, messun toimittajat ilmoitetaan myöhemmin 7.9. alkaen to klo 11 Keikyän srk-talo,
Lättykirkko, Mouhijärven srk-koti klo 16, Hautala, Mattila J.
Päivi Vuoristo p. 050 314 9022
Iltapäiväkuoro
Su 12.11. 23. sunnuntai helluntaista
7.9. alkaen to klo 13 Keikyän srk-talo,
Tyrvään kirkko klo 10, Väänänen, Kopalainen, Muraja
Päivi Vuoristo p. 050 314 9022
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Hänninen
Virrestä viis -lauluryhmä
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Vuoristo
Suodenniemen kirkko klo 18, Heikkilä, Hänninen uusien messu- 7.9. alkaen to klo 15 Kiikan srk-talo, Päivi Vuoristo p. 050 314 9022
Suodenniemen laulajat
kasukoiden käyttöönotto, kirkkokahvit, srk-talo
Kokoontuu sopimuksen mukaan,
Elisa Hänninen p. 050 314 9026

Diakoniakahvila, Vammalan srk-talo Rantasali ti klo 9–11, kahvia,
kahvileipää, puuroa, ruokajakelua ja alakerrassa löytöpiste, aamiainen
0,50 e
Usko ja Unelma sekä näkövammaiset Vammalan srk-talo Rantasali Ti 19.9., Ti 17.10., Ti 21.11. klo 13, ruokailu 5 e
Hengellinen keskustelupiiri VoiMia ry:n tiloissa (Yhdistystalo,
Marttilankatu 1) Ke 20.9., Ke 11.10., Ke 15.11. klo 15
Leskien klubi Ma 11.9., Ma 16.10., Ma 13.11. klo 13 Vammalan
srk-talo Rantasali
Saattohoidon vapaaehtoisten työnohjaus Vammalan srk-talo
Ma 11.9., Ma 2.10., Ma 13.11. klo 17.30
Lähimmäisten työnohjaus Vammalan srk-talo To 14.9., To
26.10., To 16.11. klo 13.30
To 26.10. Omaistenilta Vammalan srk-talo klo 18, keskustelutilaisuus Sotesin yksiköissä tai kotihoidossa kuolleiden omaisille,
mukana Lasse Hautala ja Paula Peurala

Suodenniemi

Eläkeikäisten virkistyspäivä To 28.9., To 26.10. klo klo 1113.30, lounas 5 e, ohjelmaa ja hartaus
Ruokajakelu srk-talon alakerta (käynti järven puolelta) joka toinen
ma (parittomat viikot) klo 9-9.30

Keikyä

Keikyän VirrenViejät Ma 11.9., Ma 9.10., Ma 13.11. klo 12
alkaen
Uusi Toivo –lounas Ke 4.10., Ke 1.11. klo 12 Keikyän srk-talo,
vapaaehtoinen maksu
Ruokajakelu Keikyän diakoniatoimisto to klo 9 ja Symppis –iltakahvilan aukioloaikoina
Symppis -iltakahvila Keikyän paikallistoimisto Ma 2.10.,
Ma 6.11. klo 18-20, kaikenikäisten kohtaamispaikka, ltapala 0,50 e

Karkku

Karkun kamari, avoin kohtauspaikka varttuneelle väelle ma klo
12–14.30 Karkun srk-talo
Heinoon diakoniapiiri kokoontuu kodeissa kerran kuukaudessa.
avoin kaikille, katso kirkolliset ilmoitukset

Mouhijärvi

Kyläparkki (Uotsolantie 56) kaikille avoin kahvittelu- ja kohtaamispaikka yhteistyössä eri järjestöjen kanssa avoinna pe klo 9.30-12
Kaikille avoin arkilounas Mouhijärven srk-koti To 5.10., To
2.11. klo 12, kokoontumispaikka lounaan (5e) merkeissä
Vanhemman väen kerho Mouhijärven srk-koti To 5.10. ja To 2.11.
klo 13, ennen kerhoa mahdollisuus ruokailla Arkilounaalla.
Ruokajakelu Oravanpesän edustalla (Hopuntie 1 as 1) parittomien viikkojen ma klo 10
Teresapiiri Ti 19.9. klo 12, syksyn ensimmäinen kerta Terttu
Saukon luona (Kuusitie 18), Ti 17.10. ja Ti 21.11. Mouhijärven srk-kodin alakerrassa, neulotaan avustustyöhön äiti Teresan
peittoja ja nuttuja

Kiikoinen

Arkilounas Kiikoisten srk-talo To 14.9., To 12.10., To 9.11.
klo 12, kaikenikäisten kohtaamispaikka, aterian hinta 5 e, tule jo
klo 10.30:ksi: laulamme, teemme käsitöitä, juttelemme, lounaan
jälkeen keskustelua ajankohtaisista asioista, kyydit: Anneli p. 0400
123 882 (Kappelisrk maksaa)
Tiistaikammari vanhustentalolla ( Huhtatie 2) Ti 12.9., 10.10.,
21.11. klo 14, hartaus, virsiä, vaihtelevaa ohjelmaa
Ke 4.10. Virsilauluhetki Kiikoisten vanhustentalolla kanttorin
johdolla klo 16

Kiikka

Arkilounas To 14.9., To 19.10., To 16.11. klo 12 Kiikan srk-talo
Kiikan VirrenViejät Ma 11.9., Ma 9.10., Ma 13.11. klo 13
alkaen
Eläkeikäisten iltapäiväkerho Ti 12.9., Ti 10.10., Ti 14.11. klo
13 Kiikan srk-talo
Vertaiset (Sastamalan invalidit) Ti 3.10., Ti 7.11. klo 13 Kiikan
srk-talo, askartelua, jutustelua, laulua

RETRIITTI
Pe 6.10.-Su 8.10. Hiljaisuuden retriitti ”Valo minun matkallani”.Saaren retriittikodissa Laviassa, ohjaajina toimivat Seppo
Laakso ja Maija-Liisa Halme, jolle ilmoittautumiset viim. 15.9. p.
050 314 9042 tai maikku.halme@evl.fi

MAJATALOILTA
Su 19.11. klo 18 Kiikan kirkko, vieraana Gospelkuoro, Pisara
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LÄHETYS

Lähetyskirpputorit

Vammalan srk-talon alakerta ma ja to klo 9-16
Kiikoisten srk-talon alakerta pe klo 16-18
Suodenniemen srk-talon alakerta la klo 10-12

Lähetyksen käsityöpiiri

To klo 12-15 Vammalan srk-talon Työtupa

Lähetyksen nuttupiiri

Ma 11.9. ja 23.10 klo 13 Suodenniemen srk-talo (alakerran ovi)

Lähetystorit

La 30.9. Mouhijärven srk-koti klo 10, arpoja, leivonnaisia,
kirpputori, kahvio, ohraryynipuuroa
La 7.10. Keikyän srk-talo klo 10-12

Lähetystapahtumat

Su 8.10. Lähetyslounas, Vammalan srk-talo klo 11.30-14.30,
liput 15 e perhelippu 30 e, lapset alle 7 v 7 e, saatavana käsitöitä,
lähetyskirpputori auki
Pe 10.11.Yllätysten yö, ohrapuuroa, kahvia Keikyän srk-talo klo 17.30-20
To 12.10. ja To 9.11.
Laulun, rukouksen ja lähetyksen ilta, Suodenniemen srk-talo
klo 18, kahvitarjoilu, Heikkilä, Hänninen

ARKIVAATTEISSA –ILLAT
Vammalan srk-talo klo 18.30
To 28.9. Vastarannan kiisket Jumalan käytössä,
Vararehtori Matti Rusama
To 26.10. Painiskelua Ilmestyskirjan äärellä,
Pastori Jouni Pihlajamaa
To 23.11. Löytyykö vapaaehtoisia? Paneelissa aiheesta
keskustelevat Liisa Klinga, Carita Malkamäki, Eemil Kulju,
Aili Riihimäki ja Matti Hautamäki

Ke 20.9. Hyssänkosken kotailta (Hyssäntie 94, Kiikoinen)
klo 18, yhdessäoloa, kahvia ja teetä, kolehti Naisten Pankille
To 21.9., To 19.10. Yhteiskristillinen ilta, Kiikoisten srktalo klo 18
To 21.9. Etelä-Tyrvään vapaaehtoisten virkistysilta
Houhajärven leirimaja klo 17, halukkaille sauna
Su 24.9. Palavan sydämen säätiön hengellinen iltapäivä,
Kiikan srk-talo klo 12-18 mukana Outi ja Tom Cappel
Pe 29.9. Retki Edu Kettusen ja Markus Vuorisen konserttiin
Mouhijrveltä, Lavian kirkkoon klo 19, ks. tarkemmin srktiedoista, konserttiin on vapaa pääsy
Pe 6.10. Pieni yöretki Karkun kirkossa pe klo 20 - la klo
10, hiljainen yöpyminen
To 2.11. Retki Poriin Luther –näytelmään Teljän kirkolle,
”Luther - villikarju viinitarhassa”, lähtö Mouhijärven srkkodin pihasta, katso tarkemmin srk-tiedoista

JUHLAT
Su 24.9. Suodenniemen 70 ja 75 vuotiaden syntymäpäiväjuhla Suodenniemen srk-talo klo 11.15
Su 1.10. Lillienstedtin 285v -juhla Mouhijärven srk-koti klo 11
Su 12.11. Lillienstedtin muistojuhla, Mouhijärven srkkoti, historiallinen runokavalkadi klo 12

NUORET

Seiskojen ilta pe klo 17.30-18.40 Vammalan srk talo, Nuakkari
Nuortenilta pe klo 19-23 Vammalan srk-talo, Nuakkari
Moottoripaja ke klo 17–19, Käsi-ja taideteollisuusoppilaitos
(Sastamalankatu 2), alkaa 27.9.
Puuha-klubi 7-9- luokkaisille ti klo 14-17, Kiikan srk-talo
(Länsitie 3), alkaa 26.9.
Puuha-klubi 7-9- luokkaisille ma klo 16.30-19. Keikyä,
Nuorisotalo Puuhala (Pehulankaari 4), alkaa 25.9.
Nuortenilta 7-9- luokkalaisille ma klo 16-19 Mouhijärvi,
METTÄMAAN KAHVEET
Holvi (Uotsolantie 54 B 1)
Nuorten messu klo 19.30 Vammalan srk-talo Pe 15.9. ja 27.10.
Mettämaan majatalokahveet Pihlavan pirtissä Kaija ja Reijo
Retki Maata Näkyvissä -festareille Turkuun 17.–19.11.,
Telarannan luona (Kurjentie 43) klo 14,
lisätietoja Ville Väänäseltä p. 050 314 9010
Su 10.9. ”Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?”
Su 24.9. ”Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että vehnänjyvän on kuoltava?” Valofest musiikkitapahtuma Vammalan srk-talo La 25.11.
Su 8.10. ”Miksi Jumalalle kelpasi Abelin uhri mutta ei Kainin uhri?”
Su 22.10. ”Miksi Jumala käski tuhota Kanaanin maan kaupungit
LAPSILLE
asukkaineen?”
Su 10.9. Salokunnan Puuhapyhis osallistuu teatteriesiSu 12.11. ”Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään meitä kantamaan ristiämme?”
tykseen Vammalan srk-talossa klo 14, esityksen järjestää
Mettämaan naisten kahveet To 21.9., To 5.10., To 19.10., To 2.11.
Kehitysvammaisten Tuki Ry, aiheena on Erilaisuus, kyydeistä
klo 14 Inkeri Haapisevan navettakirjastossa (Luuntie 109), Naisille
voi ottaa yhteyttä Ailaan tai Piaan
tarkoitetut ehtoopäivän kahveet pienine alustuksineen ja lauluineen,
Ilonsilta –tanssiva pyhäkoulu to klo 18-19 Vammalan srkemäntinä Inkeri Haapiseva ja Kaija Telaranta
talo, lisätiedot Anita Kinnanen p. 050 3149 067
Pihailu-illat, ”Ollaan ihan pihalla” - luvassa luonto- ja
ympäristöteemaista ohjelmaa tunniksi ja hartaushetki
MIESTEN TOIMINTA
Ti 12.9. klo 18 Pororanta, To 12.10. Siikasuon leikkipuisto
Vammalan saunailloista ilmoitetaan srk-tiedoissa.
Miesten saunailta, Pe 6.10., Pe 10.11. klo 18 Mouhijärven srk-koti klo 18 ja Ti 14.11. Varilan Kilipuisto klo 18
Lastenlauantai La 16.9. ja 11.11. Vammalan srk-talon lastenkamari klo 9.30-12, hartaus, askartelua, pelejä, leikkejä ja
NAISTEN TOIMINTA
satuhetki, ota mukaan sisätossut ja pienet, maistuvat eväät,
Naisten saunailta Ti 26.9., Ke 25.10. klo 17.30 Houhajärven leirimaja mukaan mahtuu 20 lasta, ilm. Outi-Tuulia Haavisto viim. ed.
Tule ja hengähdä – naisten saunailta to 7.9., (hemmotteluilta jaloille
to. p. 050 314 9061
ja käsille, mukana HOMCARE-tuotteiden esittelijä Annikki Tuomikoski) Vauvamuskari Ti 7.11., ti 14.11., 21.11. ja 28.11. klo 10
To 5.10., To 2.11. klo 17.30 Kiikoisten kirkkotupa,
Tyrvään kirkossa, voit tulla mukaan yhteen tai joka kerta,
Naistenpiiri, parittomien viikkojen ma klo 18.30, Mouhijärven
muskarin jälkeen teetä/kahvia sakastissa, Tuuli Muraja, Piia Vuori
srk-kodin alakerta
Naistenpiiri, Keikyän srk-talo Ke 27.9., Ke 25.10. klo 18

RAAMATTUPIIRI
Kiikan srk-talo Pe 8.9., Pe 6.10., Pe 17.11. klo 15
Mouhijärven srk-koti parillisten viikkojen ti klo 18
Salokunnan kirkko To 28.9., To 26.10. klo 15, Sorva

SEURAT JA PIIRIT

PERHEKERHOT

Vammalan srk-talo (Asemakatu 6) Ma klo 9.30–11.15
Sileekallion kerhotila (Linjakatu 18) Ti klo 9.30–11.15
Roismalan kerhotila (Katajistonkatu 4) Ke klo 9.30–11.15
Karkun srk-talo (Passinmäentie 14) Pe klo 9.30–11.15
Keikyän srk-talo (Pehulankaari 6) To klo 9.30-11.15
Kiikan Lastentalo (Länsitie 3) Ke klo 9.30–11.15
Mouhijärven srk-koti (Kinkerikuja 2) Ma klo 9.30–11.15
Suodenniemen srk-talo (Koippurintie 6) Pe klo 9.30-11.15
Sammaljoen rukoushuone (Sammaljoentie 588) Ke klo 13–14.45
Illon rukoushuone (Punkalaitumentie 1632) Ke klo 9.30-11.15
Salokunnan kirkon kerhohuone (Kärppäläntie 226)
Parillisten viikkojen to klo 9.30–11.15
Sastamala-koti (Hossantie 3) Ti klo 9-10.30, (alk. viikko 35)

Kappeliseura To 14.9., To 28.9., To 12.10., To 26.10., To 9.11.
klo 18.30 Keikyän srk-talo
Kuurojen kummipiiri Ke 20.9., Ke 18.10., Ke 22.11. klo 13
Vammalan srk-talon alakerran kahvio
Lähetyspiiri, Kiikan srk-talo joka kk:n viimeinen ti klo 13
Aamurukous, Kiikan srk-talo joka pe klo 8.30
Päiväkahvin aikaan -keskustelupiiri, Kiikan srk-talo Ke 20.9.,
Ke 18.10., Ke 22.11. klo 14
KERHOT aloittavat toimintansa viikolla 37
Seurakuntapiiri, Lantula-talo parillisten viikkojen pe klo 13
Vammala
Rukousilta – Prayer meeting in Finnish and in English, Karkun
Vammalan srk-talo (Asemakatu 6)
srk-talo joka kk:n 1. ma klo 19
Monitoimikerho ma klo 17–18, Ohj. Kristiina Kulonpää ja
Torstaikerho (entinen keskiviikkokerho) Sammaljoen kirkon
Nelli Rantala
srk-sali parittomien viikkojen to klo 13, alkaen 28.9.
Kokkikerho parillisten viikkojen ti klo 17-18.30
Merimieskirkkopiiri joka kk:n 1. ma klo 13 Vammalan srk-talo Aulasali Kokkikerho parittomien viikkojen ti klo 17.00–18.30
Heinoon diakoniapiiri Pe 29.9. klo 13 Aila ja Seppo Koivistolla
Ohj. Johanna Hautala ja Rauha Pesonen. Alkaa 19.9.
(Riippiläntie 491)
Kokkikerhoihin ilmoittautuminen Salme Kuukalle p. 050
Perinteiset syysmyyjäiset ja Illon perhekerho Ke 1.11. Illon ruko- 314 9081. 10 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan
ushuone klo 18
Kynä ja lenkkari (pelejä ja askartelua) ke klo 16.30–17.30,
Pyhäinpäiväseurat Hilkka ja Timo Vuorenojalla (Rautaniementie
Ohj. Emilia Moisio ja Pinja Rakkolainen
297) La 4.11. klo 18
Sileekallion kerhotila (Linjakatu 18)
Kuvataidekerho ke klo 17–18. Ohj. Veera Toivonen
Puuhakerho, to klo 17–18. Ohj. Vilma Pylkkänen ja Julia
To 14.9. Keskiviikkokerhon ja muiden Etelä-Tyrvään ikäihmisten Metsämäki
Roismalan kerhotila (Katajistonkuja 4)
virkistyspäivä Houhajärven leirimaja klo 10-15, halukkaille sauna
Kätsy (askartelua, leipomista, yhdessäoloa) ma klo
17.–18. Ohj. Hanna Takalo

TAPAHTUMAT

Muistolan koulu (Nuupalankatu 28)
Liikuntakerho ti klo 16.30–17.30, Santtu Kanerva ja
Jaakko Nieminen.
Marttilan koulu (Marttilankatu 22)
Iltisparkki (Kivaa tekemistä lapsen yksinäiseen iltapäivään)
2.- 4 luokkalaisille ke klo 13–16.
Kädentaitokerho pojille parittomien viikkojen to
klo 15.30–17, Ohj. Mikko Siltala ja Seppo Ketola

Karkku

Srk-talo (Passimäentie 14)
Kerho tytöille ja pojille ti klo 16.30–17.30
Ohj. Elina Roslöf

Stormi

Stormin koulu (Stormintie 94)
Lautapelikerho tytöille ja pojille ti klo 13–14
Ohj. Rauni Rantakytö

Keikyä

Keikyän srk-talo (Pehulankaari 6)
Kokataan mummin kanssa parittomien viikkojen ma
klo 14.15–16, Ohj. Liisa Rantanen
Pehulan koulu (Päätie 15)
Pet shop ma klo 13.-14
Nuorisotalo Puuhala (Pehulankaari 4 A)
Puuhaklubi ma klo 14.30–16.30. Ohj. Tarmo Marjamäki,
Alkaa ti 25.9.

Kiikoinen

Toukolan koulu (Kiikostentie 175)
Rummiklubi to klo 11.15–12, Ohj. Tarmo Marjamäki,
Alkaa to 28.9.

Kiikka

Kiikan srk-talo (Länsitie 3)
Monitoimikerho ma klo 16–17, Ohj. Emma Kujansuu ja
Tiia Koskinen
Äetsän koulu (Länsitie 10)
Liikuntakerho ma klo 17-18, Ohj. Väinö Aarinen

Mouhijärvi

Nuorisotila Holvi (Uotsolantie 54 B 1)
Avoimet ovet 3-7 luokkalaisille ma klo 15–17,
Ohj. Noora Paananen

Suodenniemi

Suodenniemen srk-talo (Koippurintie 6)
Kokkikerho joka toinen ti klo 15–17. Ohj. Noora Paananen
ja Kaisa Holma. Alkaa 19.9.
Kerhot ovat ilmaisia ja niihin ei tarvitse ilmoittautua
(Huom! kokkikerhoon pitää ilmoittautua).

RETKET JA LEIRIT
Yöretki 1. alkaa pe 13.10. klo 18 ja päättyy la 14.10 klo 14
Leirimajalla, Ohj. Rauni rantakytö ja Tarmo Marjamäki
Yöretki 2. alkaa la 14.10. klo 15 ja päättyy su 15.10. klo 14
Leirimajalla, Ohj. Tarmo Marjamäki ja Rauni Rantakytö
Osallistumismaksu 10 e
Su 15.10. Koko perheen retki Helvetinjärven kansallispuistoon, yhteistyössä partiolaisten kanssa lähtö klo 10.30
Vammalan srk-talolta, paluu n. klo 19, retken hinta 12 e
(sis.kahvin ja makkaran), lisätietoja Salme Kuukka p. 050
314 9081
Pe 20.10. Koko perheen retki Fazerille, Pyhän Laurin
kirkkoon ja Hyvinkään uimahalliin. Lähtö Vammalan srktalolta klo 8, paluu n. klo 22, osallistumismaksu yli 12 v.
42 e ja alle 12 v. 30 e (sis, matka, lounas, uintilippu sekä
lippu Fazerille), lisätietoja Salme Kuukka p. 050 314 9081
Pe-la 29.9.-30.9. Kokkileiri Leirimajalla, Ohj. Salme Kuukka
Pe-la 10.–11.11. Keppihevosleiri Leirimajalla, Ohj. Salme
Kuukka
Retkille ja leireille ilmoittautuminen
www.sastamalanseurakunta.fi

TAPAHTUMAT
La 18.11. Kymppisynttärit Vammalan srk-talo, yhteistyössä
kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.
Ma 16.10. ja ti 17.10. klo 13.–16. Toimintahetket,
Vammalan srk-talo, lisätiedot Noora Paananen p. 050 314
9083
Ke 18.10. Pokemonjahti
Su 29.10. klo 12.–15. Syyseikkailu, Vammalan srk-talo

ARKIEHTOO
Vammalan srk-talo (Asemakatu 6).
Keskiviikkoisin klo 16-19 (alkaen 21.9.)
Tule hengähtämään päivän päätteeksi,
yksin tai perheen kanssa.
Tarjolla on kotiruokaa
2 euroa/henkilö tai 5 euroa/perhe.
Lapsille ohjelmaa, aikuisille juttuseuraa.
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Tervetuloa messuun
– myös radion
ääressä osallistuvat!
TARJA KO PAL AIN E N

Pappi noteeraa
minut, vaikka en
ole tullut kirkkoon.
Kuuntelen
kirkonmenot
radiosta.
Helena Heikkilä

”Kerron myös jumalanpalveluksessa laulettavat virret radionkuuntelijoita varten” – kuinka
usein nämä papin sanat ovatkaan
kuuluneet sunnuntaisin radiossa.
Olenko istuutunut radion ääreen
jo ajoissa, jotta kuulisin myös Tyrvään kaksitornisen kirkonkellojen
soiton, saisin rauhassa hiljentyä
kuuntelemaan jumalanpalvelusta
ja syventyä saarnaan ilman häiriötekijöitä?
Vai olenko kiireinen perheenäiti, joka ahertaa keittiössä ja keskeyttää puuhastelun ehkä saarnan
ajaksi?
Terästänkö kuuloani kohdassa ”rukoillaan yhteisten asioiden
puolesta”, kun pitää kuulla kastetut, kuulutetut ja poisnukkuneet?
Olenko matkalla autossa Iskelmä-radion kuuluvuusalueella, kun
yhtäkkiä lähetys harmillisesti pätkii ja loppuu kokonaan juuri kesken saarnan?
Kuuntelenko lähetystä radion
ääressä tai ajan hengen mukaisesti napit korvilla ja älypuhelin taskussa: vaikkapa hiekkalaatikolla

Jatkossa rippikoululaisilla on nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa
opetuksen sisältöön ja työskentelytapoihin.

Rippikoulu uudistuu –
Ytimessä on nuori itse
Ylivahtimestari Arja Myllyniemi saa palautetta nopeasti, jos Tyrvään kirkon
radiointi takkuilee.

lapsia vahtien, muiden tietämättä, mitä kuuntelen?
Voin olla satunnainen kuuntelija tai henkilö, jolle sunnuntai ei ole
sunnuntai ilman radiojumalanpalvelusta - nimenomaan omasta kirkosta - ja joka ei lainkaan pidä niistä kesäsunnuntaista, jolloin
kokoonnutaan Pyhän Olavin kirkolla, eikä jumalanpalvelusta kuulu radiosta.
Podenko huonoa omatuntoa, kun
en viitsi mennä paikan päälle,
vaikka minulla olisi siihen mahdollisuus? Vai onko tämä minulle ainoa tapa osallistua messuun,
koska en pääse sinne autottomana
tai voimani eivät enää riitä kirkkomatkaan?
Asunko kenties jo palvelutalossa tai olen sairaalassa? Niissäkin
keskusradio viritetään sunnuntaina oikealle kanavalle, jotta viikon

odotetuin lähetys voitaisiin kuunnella.
Ehkä en edes ajattele syytä radiojumalanpalveluksen kuunteluun.
Se on minulle kuin sanomalehti,
joka kolahtaa aamulla laatikkoon
tai jonka voin lukea älylaitteen
ruudulta. Tuskin tulen ajatelleeksi, kuinka hieno palvelu jumalanpalveluksen radiointi paikallisradiossa on tai mitä se tulee seurakunnalle maksamaan.
Mutta kuka olenkin ja missä lähetystä kuuntelenkin; rauhoittuen tai työtä tehden, saan taas
ensi sunnuntaina kuulla papin
tutunomaiset sanat ” Tervetuloa
myös radioiden ääressä messuun
osallistuvat”.
Pappikin siis noteeraa minut,
vaikka en ole tullut kirkkoon. Olen
messuvieras siinä kuin penkissä
istuvakin – tärkeä ja tervetullut.

Lähde vaellukselle –
Kirkot kutsuvat
Tarja Kopalainen

Sastamalan seurakunnalla on yksitoista kirkkoa ja kaksi kirkoksi vihittyä kappelia. Joukkoon mahtuu
keskiaikaiset Sastamalan Pyhän
Marian ja Tyrvään Pyhän Olavin
kirkot, Karkun linnamainen harmaakivikirkko, Tyrvään ja Mouhijärven tiilikirkot ja useita kauniita
puukirkkoja. Uudempaa, modernia kirkkorakentamista edustaa
Salokunnan persoonallinen pikkukirkko.
Runsas kirkkojen määrä on Sastamalan rikkaus ja paikallinen erityispiirre, jota voisi hyödyntää ny-

KUVAT: TA R JA KO PA L A I NE N

kyistä enemmänkin.
Sastamalaan valmistui loppukesällä 2017 kaksi uutta kirkkovaellusreittiä ja samalla ilmestyi Sastamalan kirkkovaellus -vihkonen.
Reiteistä toinen alkaa Karkusta
ja päätyy Tyrvään kirkolle, toinen
lähtee Tyrvään kirkolta Kiikan ja
Keikyän kirkoille.
Kirkkovaellusreitit on rakennettu yhteistyössä Sastamalan kaupungin kanssa Joutsenten reitin
tukemana hankkeena. Vaelluksen
voi tehdä joko kävellen tai pyöräillen tai soveltaen myös autolla ja veneellä. Vaellustunnuksin merkitty
reitti seurailee kyläteitä ja polkuja

ranta- ja viljelymaisemissa.
Sastamalan kirkkoja esittelee
myös Sastamalan seurakunnan
kesällä 2016 julkaisema interaktiivinen kirkkoesite, joka löytyy
seurakunnan kotisivuilta. Esitteen painettua versiota on saatavilla Sastamalan kirkoissa ja kirkkoherranvirastossa.

Salme Kuukka

Rippikoulusuunnitelma uudistuu ja se otetaan käyttöön syksyllä 2017 alkavissa rippikouluissa.
Piispainkokous hyväksyi uuden
rippikoulusuunnitelman keväällä 2017 ja uudistus koskee kaikkia
Suomessa pidettäviä rippikouluja.
Rippikoulun tarkoitus on vahvistaa nuorten uskoa Jumalaan ja
varustaa heitä elämään kristittyinä. Kristinuskon sisältöä tarkastellaan nuoren oman elämän kautta.
Viime kädessä Jumala itse vahvistaa ja varustaa nuoria sekä kantaa
koko rippikoulun prosessia, todetaan uudessa rippikoulusuunnitelmassa.

Rippikoulun ytimessä on nuori. Rippikoulua pidetään häntä varten. Suunnitelmien, rakenteiden,
toiminnan ja tavoitteiden tulee
palvella hänen oppimistaan ja kasvuaan kristittynä. Nuoren elämään
vaikuttava toimintaympäristö on
muuttunut monella tavalla ja haastaa rippikoulua vastaamaan nuoren tarpeita ja kysymyksiä tässä
ajassa. Edellinen rippikoulusuunnitelma julkaistiin vuonna 2001.
Moni asia on 15 vuoden aikana
muuttunut: uskontokritiikki on
voimakkaampaa kuin aiemmin,
perusopetuksen opetussuunnitelma on muuttunut ja erilaiset
älylaitteet ovat tuoneet mukanaan
monia uusia mahdollisuuksia.
Uuden suunnitelman keskeiset oppimissisällöt nousevat toisaalta katekismuksesta, toisaalta nuorten elämänkysymyksistä.
Sisällöistä rakennetaan laajempia
teemoja, ja myös nuorille itselleen
halutaan antaa mahdollisuus vaikuttaa sekä oppimissisältöihin että
niiden käsittelytapoihin.
Tärkeää on, että nuoret tulevat
kuulluksi, ovat osallisia ja saavat
vaikuttaa.
Myös perheet halutaan entistä
laajemmin mukaan rippikoulun
kokonaisuuteen.

Perheet
halutaan
entistä laajemmin
mukaan rippikoulun
kokonaisuuteen.”

”

Salme Kuukka
johtava nuorisotyönohjaaja

Merkittävä muutos aikaisempaan on suunnitelman suositus
siitä, että nuoria rohkaistaan osallistumaan puoli vuotta kestävän
rippikoulujakson aikana ehtoolliselle yhdessä ohjaajiensa kanssa.
Vähitellen myös Sastamalan seurakunnassa ollaan siirtymässä tähän käytäntöön.
Ehtoollisen merkitys opitaan
käymällä ehtoollisella. Suunnitelmassa kuitenkin kunnioitetaan
myös perinteistä näkemystä, jonka mukaan ehtoolliselle osallistutaan konfirmaation jälkeen. Seurakunnilla on vapaus toimia molemmilla tavoilla.
Rippikoulusuunnitelman nimi
”Suuri ihme” viittaa siihen, miten
arvokkaita ja tärkeitä me olemme.
Suuri ihme on myös rippikoulu,
jonka monet nuoret kokevat hienoksi ajaksi omassa elämässään.
Suunnitelmassa korostetaan
jokaisen nuoren yksilöllisyyttä.
Samalla suunnitelma tuo entistä
vahvemmin esiin yhteisöllisyyden, joka on suomalaisen rippikoulun suuri vahvuus.

7

Työssä on koko elämänkaari
TARJA KO PAL AIN E N

Toimistosihteerin työssä on
mukana seurakuntalaisten koko elämänkaari, on iloja ja suruja, mikä asettaa työlle omat vaatimuksensa.
– Empaattinen pitää olla, mutta
silti huolehtia siitä, että asiat tulee
hoidettua, kertoo Eija.
Työssään hän haluaa aina olla
ihmisen puolella.
– ”Kicksit” saan siitä, kun ihmiset saavat asiansa hoidettua parhain päin. Myös seurakuntalaisten
hyvä palaute lämmittää.
Hautajaisasiakkaiden palvelua
on virastossa lähiaikoina parannettu ottamalla käyttöön ”hiljainen huone”. Enää omaisten ei tarvitse hoitaa hautajaisasioita hälyisessä virastossa. Tiistai-päivät on
rauhoitettu todistusten tekemistä

Kirkkoherranvirasto on seurakunnan hermokeskus.”

”

Tarja Kopalainen

Toimistosihteeri Eija Kuusisto
aloitti työn Tyrvään pappilassa sijaitsevassa kirkkoherranvirastossa 38 vuotta sitten. Samassa työssä
hän on edelleen. Seurakunnat ovat
tulleet ja menneet, mutta Eija on
pysynyt paikallaan ja palvellut seurakuntalaisia kehdosta hautaan.
– Kirkkoherranvirasto on seurakunnan hermokeskus, toteaa Eija.
Viraston väki palvelee niin seurakuntalaisia kuin ”omaa väkeä” eli
seurakunnan pappeja, kanttoreita
ja muita työntekijöitä.

Eija Kuusisto
toimistosihteeri

tössä oleva sähköinen kalenteri
saa Eijalta kiitosta.
– Ilman sitä emme pärjäisi,
etenkään nyt kun seurakunta on
näin laaja.
Oman lisänsä viraston työhön
tuovat neljän vuoden välein järjestettävät seurakuntavaalit. Silloin
kirkkoherranvirasto toimii viikon
ajan ennakkoäänestyspaikkana
muun työn ohessa.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon
nopea nousu suosituksi matkai-

kona 29.11. klo 18 Tyrvään kirkko,
Sastamala.

lukohteeksi on myös tuonut paineita kirkkoherranvirastoon.
– Kirkon avaamisen jälkeen
olimme hetken aikaa kuin matkatoimisto, Eija muistelee.
Eija viihtyy työssään oikein hyvin, eikä pääsääntöisesti kanna
töitä kotiin edes mielessään.
– Toki se joskus rasittaa, kun
kaikki puhelimet soivat yhtä aikaa. Työtä tehdään kuitenkin yksi
asia ja asiakas kerrallaan. Kaikkien
asiat ovat yhtä tärkeitä ja kaikkien
asiat yritämme hoitaa hyvin.

Kun auttaja sairastuu –
”Kylmä koura puristaa sisintä”
Voimavarani riittävät
kyllä, hoin itselleni.
Kunnes ne eivät enää
riittäneetkään.

Marketta Lahdenmaa

”Kyllä se syöpä on”, toteaa lääkäri
ja katsoo suoraan silmiin.
Vastaan katseeseen tyynenä ja
rauhallisena. Kuulen itseni sanovan: ”Tiesin sen, mutta en halunnut uskoa”. Ulkoinen olemukseni
ei kerro mitään siitä, mitä mielessäni liikkuu tai miltä minusta tuntuu. Kylmä koura puristaa sisintä
ja mieli jäätyy.
Sanoja ei ollut. Oli vain järkytys
ja sokki. En syyttänyt elämää epäreiluudesta, en itkenyt, en silloin
vielä.
Sinä hetkenä ja aika pitkään, olin
vain turtunut. Annoin päivien kulua ja lääkärien ja hoitajien määri-

K AT RI L AH D E N MAA

tellä jatkohoidot. Edessä oli raskas
matka – auttajasta autettavaksi.
Sisälläni kuohui, mutta minä
näyttelin urheaa. Lohdutin enemmän muita ja kerroin, kuinka suomalainen lääketiede ja syövänhoito ovat alansa huippua. Totta se
onkin, mutta totta on myös se, etteivät tilastot tai mitkään vakuuttelut auta silloin, kun vakava sairaus kohtaa.
Sairaus voi olla hoidettavissa,
saatat jopa parantua kokonaan,
mutta syöpä jättää jäljen, jota on
vaikea pyyhkiä mielestä.
Päivien kuluessa huomasin hyvin
konkreettisesti, että auttajana minun oli hyvin vaikea kohdata sairastuminen.
Hoidoissa huomasin nopeasti
olevani se, joka lohdutti vieruskaveria, kuunteli murheellista kertomusta ja yritti valaa rohkeutta. En
päässyt irti auttajanroolista, en uskaltanut heittäytyä autettavaksi.
Jaksan, voimavarani kyllä riittävät. Hoin sitä itselleni, kunnes
kävikin niin, etten enää uskonut

toisten puhua, mutta en enää lohduttanut.
Tie avuttomuuden myöntämiseen oli pitkä, mutta yli yhdeksän
kuukauden aktiivisen hoitojakson
aikana, oppii luovuttamaan auttajana olemisesta. Oppii itkemään,
oppii syyttämään elämää epäreiluudesta, oppii ymmärtämään, että auttajakin tarvitsee apua.

Vakava sairaus pakottaa matkalle,
jolle ei haluaisi lähteä. Välillä horisontti katoaa, mutta eheytyminen on
mahdollista.

jaksavani. Irrotin otteeni siitä työstä, mitä olin tehnyt. Laitoin puhelimen kiinni, otin yhteyttä enää
harvoin ja hoitokerroilla annoin

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi Lasse Heikkilän
Suomalainen messu toteutetaan
juhlaversiona. Sastamalassa mukana ovat Valkia-ryhmä, soitinyhtye, Nokian seurakunnan Sarastus-kuoro, Sastamalan seurakunnan Gospelkuoro sekä Lauluyhtye
Pisara. Suomalaisen messun lauluissa kuuluvat Suomen eri heimojen luonteet ja sävyt. Tunnelmien
kirjo yltää haikeudesta rempseään
riehakkuuteen.

►►Suomalainen messu keskiviik-

Eija Kuusisto on antanut seurakunnalle kasvot kirkkoherranvirastossa jo 38
vuoden ajan.

varten ja virasto on silloin kiinni.
Harmia työhön tuo joskus asiakkaan liian suuret odotukset;
oletetaan että kaiken saa koneelta
”nappia painamalla”, mutta todellisuudessa tämä pitää paikkansa
vain yksinkertaisen ”elää” -todistusten kohdalla. Muut todistukset
tehdään tilausten perusteella saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika
voi olla parisen viikkoa. Todistuksen valmistumisesta ilmoitetaan
asiakkaalle tekstiviestillä.
Sastamalan seurakunnassa käy-

Lasse Heikkilän
Suomalainen messu

Levon kautta. Vieläkin olen riekaleina, syvältä sisimmästäni nousee rajuja tunteita. Eheytyminen
on pitkä prosessi, mutta tavallinen
elämä auttaa. Ei enää jatkuvaa hoitorumbaa, vaan työtä oman jaksamisen mukaan.
Toisaalta on hyvin silmiä avaava
kokemus olla autettavan paikalla.
Kokea fyysistä, henkistä ja taloudellista ahdinkoa. Siinä konkreettisesti asettuu toisenlaiseen rooliin. Tuntee, mitä on olla hädissään ja vereslihalla. Auttajana ei
vähättele tai arvostele, vaan myötäelää.
Auttajaksi on hyvä palata. Pikkuhiljaa, varovaisin askelin.

Hiljenny retriitissä
Hiljaisuuden retriitti ”Valo minun
matkallani ” perjantaista sunnuntaihin 6.–8.10. Saaren retriittikodissa Laviassa. Ohjaajina Seppo
Laakso ja Maija-Liisa Halme. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset
15.9. mennessä maikku.halme@
evl.fi tai 050 314 9042.

Viinipuun antia –
ehtoollisviinin merkitys
Miten viiniä viljellään? Kiikkalainen Erkki Aaltonen on ollut Saksassa Reininmaalla viiniviljelmällä
töissä monta kertaa. Sunnuntaina
24.9. Salokunnan messussa klo 13
ja Karkun kirkon messussa klo 18
on keskustelusaarna, jossa Aaltonen kertoo viininviljelystä kuvin
ja sanoin. Hänellä on mukanaan
oikeaa viinipuuta. Karkun pappi
Anu Jokinen-Lundén kertoo ehtoollisviinin merkityksestä ja puhuttaa Aaltosta viinin viljelemisestä.

Pyhän kosketus
-konsertti
Pyhän Kosketus -konsertissa Tyrvään kirkossa su 24.9 klo 16 esiintyvät kanttori Elisa Hänninen sekä
hänen tyttärensä Eveliina Sydänlähde (huilu) sekä Pauliina Vilpakka ja Karoliina Litzen (laulu).
Mukana on myös Elisan veli, oopperalaulaja Jaakko Hietikko. Perhekunta esittää pianon ja huilun
säestyksellä kiitosaiheisia lauluja, mukana omia sävellyksiä sekä
upeita Elisan ja Jaakon duettoja.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.

Oikaisu
Sananjalan 2/2017 etusivun kuvatekstissä olivat nimet menneet sekaisin. Kuvassa ovat Rasmus Korpela ja Helena Kaasalainen, Laura
Ahola ei ole kuvassa.
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Mikä nappaisi sinua?
Seurakuntalaiset
haastetaan mukaan
ideoimaan toimintaa.

Tarja Kopalainen

Sastamalan seurakunta järjestää
toimintaa paljon ja monenikäisille.
Aina tarjonta ja kysyntä eivät kuitenkaan kohtaa toisiaan. Runsauden keskeltä voi olla vaikea löytää
niitä omia juttuja.
Minkälaista toimintaa seurakunnan pitäisi järjestää, että väki
löytäisi tiensä paikalle? Tätä kysymystä mietitään erityisesti uuden
toimintakauden alkaessa. Mitä
uutta keksittäisiin ja täytyykö kaikki vanha säilyttää? Pitäisikö keskittyä toiminnan määrään vain laatuun? Entä onko järkeä ylläpitää
toimintaa, jossa käy vain muutamia ihmisiä, vaikka toiminta heille
olisi tärkeää?
Tätä juttua varten esitin seurakunnan Facebook-sivuilla avoimen kysymyksen: Mihin seurakuntamme toimintaan haluat osallistua? Tai jos sellaista tällä hetkellä ei meillä ole, niin mitä toimintaa
toivoisit seurakunnan järjestävän.
Vaikka sivulla on lähes 670 tykkääjää, sain vain yhden vastauksen. Se kertonee kysymyksen vaikeudesta.

Jotain uutta
Tämän syksyn uusia ideoita edustavat perheiden Pihailu-illat. Mettämaan Majataloillat ovat poikineet naisille omat Mettämaan
naisten kahveet. Keväällä avautuneen yhteistoimintapiste Tärpin
toiminta alkaa löytää uomaansa
ja vakiintua.

Jotain lainattua
Viime vuosina monet seurakunnat
ovat perustaneet ”avoin olohuone”
–tyyppisiä kohtaamispaikkoja.

KANANJALKA

Minkälaista
toimintaa
seurakunnan pitäisi
järjestää, että väki
löytäisi paikalle?”

”

Tarja Kopalainen
tiedotuspappi

Jeesus teki opetuslapsistaan ihmisten kalastajia. Yksin osallistujamäärällä seurakunnan toimintaa ei voida
mitata.

Vammalan seurakuntatalon keskiviikkoinen Arkiehtoo on Sastamalan seurakunnan yksi vastaus
tähän tarpeeseen.
Ympäri Suomen suosiota niittäneitä Syntisten lauluiltoja ja Tangokirkkoja on myös kokeiltu hyvällä menestyksellä Sastamalassa.

Paljon vanhaa
Seurakunnan toiminnan pohjana
on edelleen sunnuntainen messu, vaikkakin sen asemasta aika
ajoin keskustellaan. Sastamalassa kirkkoja ja messuja on paljon.
Onko messuihin käytetty panostus
oikeassa suhteessa niiden kävijämäärään? Onko edessä messujen
karsiminen? Näihin kysymyksiin
haetaan vastauksia.

Ota kantaa ja tule
mukaan!
Seurakunta ei ole työntekijöistä
koostuva joukko, vaan yhteisö,
jonka muodostavat kaikki seurakuntalaiset. Myös vastuu seurakunnan toiminnasta on siten meillä kaikilla. Ei riitä, että työntekijät
ideoivat ja järjestävät, myös seurakuntalaiset tarvitaan mukaan.

FAKTA
Avoimet kohtaamispaikat
■■Arkiehtoo: Vammalan srk-talo
(Asemakatu 6), keskiviikkoisin
klo 16-19 (alkaen 21.9.). Tule
hengähtämään päivän päätteeksi, yksin tai perheen kanssa. Tarjolla on kotiruokaa 2 euroa/henkilö tai 5 euroa/perhe. Lapsille
ohjelmaa, aikuisille juttuseuraa.
■■Diakoniakahvila: Vammalan

srk-talo (Asemakatu 6) Rantasali, tiistaisin klo 9-11. Aamiaisen
hinta 0,50 euroa.
■■Yhteistoimintapiste Tärppi:
(Puistokatu 10, käynti Onkiniemenkatu 5). Kahvila avoinna
torstaisin ja perjantaisin klo
9-13. Kahvimaksu on 0,50 euroa.
Katulähetys perjantaisin klo 10,
kahvitarjoilu, musiikkia, sanaa ja
hyvää seuraa.
■■Mouhijärven Kyläparkki: (Uotsolan puukoulu, Uotsolantie 56),
kahvi- ja jutustelupaikka, avoinna
perjantaisin klo 9-12.
■■Symppis –iltakahvila: Keikyän
paikallistoimisto (Pehulankaari
6), avoinna joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 18-20.
Kaikenikäisten kohtaamispaikka.
Iltapala 0,50 e.

Kohta se alkaa
– Lähetystorin
letturumba!
TA R JA KO PA L A I NE N

Raija Seurala

Uskallan tuskin nostaa katsettani, enkä oikein ehdikkään. Jono
on hirveän pitkä, eikä se näytä lyhenevän ollenkaan. Olen lähetystorilla paistamassa lettuja.
Tuo kuva nousi ensimmäisenä
mieleeni, kun muistelen aiempia toritapahtumia. En tarkkaan
muista, milloin oli ensimmäinen
paistopestini. Ei ihan ensimmäisellä lähetystorilla, mutta kun siihen ryhdyin, siitä alkoi joka syksyinen pestini jatkuen edelleen.
Ensin paistoin parilla pannulla,
mutta lättyjä syntyi liian hitaasti,
joten vuosittain lisäilin pannuja,
kunnes lopulta paistoin kuudella
pannulla yhtä aikaa, eikä se jono
siltikään ole juuri lyhentynyt. Viimein hankittiin jättipannu, jolla
voi paistaa useita lättyjä kerralla.
Tunnen jo monet asiakkaat ja heidän toivomuksensa: joku haluaa
pitsireunaa, toinen tummaa. Kiire
on edelleenkin, mutta kaikki varmasti annoksensa saavat.
Toripöydät tyhjenevät, mutta
kojussani ei myydä koskaan ”ei
oota”. Viimeiset lätyt syövät talkoolaiset.
Aina keksitään jotain uutta mukavaa. Vuosia taaksepäin kolmena eri vuonna nuorisotyön toimijat toivat torille porsaan, jota lapset saivat rapsutella, ja torivieraat
saivat arvata possun painon. Lähemmäksi arvannut sai koko potin, eli tuon possun. Possut kasvoivat Härmän tilalla.
Jonakin vuonna seurakunnan
työntekijät leipoivat leipiä, joita
sitten sai ostaa ja arvata leipojan.
Torilla on oma mukava tunnelmansa, kiireetöntä oleskelua,
mutta myös pikaista ostosten te-

Lähetystoria on vaikea kuvitella ilman lettupannujen takana ahkeroivaa Raija Seuralaa.

koa.
Lähivuosilta näen silmissäni
pitkäaikaisen touhukkaan lähetyssihteerin Maria Mustalahden
istumassa levollisena toripenkillä työuransa päättäneenä. Jälleen
syksyn koittaessa ajatukset ovat jo
torissa. Kuten viime vuonnakin,
tori on jälleen myös iltatorina, joten ostettavaa riittää vielä päivätyössä käyvillekin.

Toripöydät
tyhjenevät,
mutta kojussani ei
myydä koskaan
eioota.”

”

