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”Kotiseurakunta on minulle
tärkeä – sieltä löytyi ystäviä”
Roni Muurikainen
vaihtoi usein
asuinpaikkaa ja
koulua, ja sen
takia kavereita
oli vaikea saada.
Nyt hän asuu
Keikyässä ja hän
on löytänyt uuden
ystäväpiirin.
Olen Roni Muurikainen, lokakuussa 18 täyttävä keikyäläinen.
Olen vaihtanut paikkakuntaa
useamman kerran, ja Sastamala
on viides paikkakunta, jossa asun.
Minun on vaikeaa saada kavereita, koska olen aina ollut se uusi
lapsi koulussa.
Sastamalaan muutto oli kaikista vaikein, koska vaihdoin kahdeksannen luokan puolivälissä pieneen kouluun, enkä ollut mikään
joukkoon kuuluva.
Toimin Sastamalan seurakunnassa isosena, ja muutenkin vapaaehtoisena. Eli avustan leireillä
ohjaajia ja käyn nuortenmessuissa ja muissa tapahtumissa säestämässä kitaralla.
Olin aina pienestä asti halunnut
olla isonen. Kävin seurakunnan
leireillä ala-asteella Hämeenkyrössä ja päätin jo kolmosluokalla,
että minusta tulee isonen. Kuitenkin muutto uudelle paikkakunnalle ja kaverittomuus meinasivat romuttaa tämän lapsuuden haaveen.

Seurakunnasta
löytyy aina joku,
jolle puhua.”

”

Kävin rippileirini Hämeenkyrössä vanhojen kavereitteni kanssa,
ja rippileirin jälkeen sitten pamahti postilaatikkoon kirje isoskoulutuksesta Sastamalassa.
Mietin kauan, että haluanko
mennä sinne vai en. Päätin kuitenkin mennä ensimmäiselle isoskoulutusleirille ja katsoa, miten siitä
eteenpäin.
Leirillä huomasin, että siellä oli
muitakin, joilla ei ollut ennestään
kavereita. En ollut siis yksin tämän
asian kanssa. Rohkaisin itseni, ja
rupesin juttelemaan muille koulutuslaisille, eikä mennyt kauaa, kun
aloin saamaan koulustakin kavereita koulutuksen myötä.
Kotiseurakunta on minulle hyvin tärkeä. Sieltä on löytynyt monta hyvää ystävää ja kaveria, ja seurakunnan työntekijöistäkin on tullut minulle kavereita. Jos minulla
on huono fiilis, seurakunnasta löytyy aina joku, jolle puhua.
Seurakunnan toimintaan kannattaa tulla mukaan jos haluaa uusia taitoja, kokemuksia ja haasteita. Seurakunnassa voi joutua mitä oudoimpiin ja hauskempiin tilanteisiin. Rippileirit on hyvä esimerkki tästä.
Haluaisin seurakunnan, jossa hyväksytään ihmiset sellaisina
kuin he ovat. Sastamalan seurakunta on näyttänyt, että tämä on
sellainen seurakunta.

Millaisen kirkon
sinä haluat? Vaikuta
seurakuntavaaleissa
Marraskuun 18. päivä valitaan Sastamalan seurakuntaan 27 kirkkovaltuutettua vuosiksi 2019–2022.
Ehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset. Tietoa valitsijayhdistyksistä ja yhteyshenkilöistä
saat seurakunnasta tai osoitteista
www.sastamalanseurakunta.fi ja
www.seurakuntavaalit.fi.

Roni Muurikainen

Roni Muurikainen haluaa seurakunnan, jossa hyväksytään ihmiset sellaisina kuin he ovat.

Ehdokasasettelu päättyy
17.9.2018
klo 16, siihen mennessä valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on viimeistään jätettävä seurakuntaan.
Seurakuntavaalien ennakkoää-

J UUS O W E STE R LUND

nestys alkaa 6.11. ja päättyy 10.11.
Itse vaalipäivä on 18.11.
Äänestää voivat kaikki evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään
vaalipäivänä, rippikoulun käymistä tai konfirmaatiota ei edellytetä.
Äänestysoikeuden seurakuntaan
saa, kun kirkkoon liittyminen on
rekisteröity 15.8. mennessä.

►►Seurakuntavaalit: Ennakkoää-

nestys 6.–10.11. Vaalipäivä 18.11.
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PÄÄKIRJOITUS

Aikuisena
rippikouluun

S

eurakuntaan perustetaan
talven aikana aikuisrippikouluryhmä.
Aikuisrippikoululaisten
määrä Suomessa kasvaa.
Suomeen tulee uusia kansalaisia. Seurakuntiin liitytään paljon enemmän kuin ennen. Joskus ”ripari” on vain aikanaan unohtunut.
Aikuinen tarvitsee rippikoulun
Aikuinen pääsee seurakunnan jäseneksi vain käymällä rippikoulun, jos sitä ei ole aiemmin käyty. Aikuisrippikoulussa käydään läpi
uskon perusasiat 20 tunnissa, tarpeen ja elämäntilanteen mukaan.
Kirkollinen vihkiminen ja kummin tehtävät ovat usein syynä
pikaiselle rippikoululle. Pääset toki vielä ehdolle seurakuntavaaleihin, jos homma on hoidettu ennen 17.9.
Myös toisesta kristillisestä kirkosta tulevat uudet jäsenet joutuvat käymään rippikoulun, vaikka he ovat usein hyvin perillä kristillisestä uskosta. Vain muiden maiden luterilaiset ja anglikaanit
edustavat samaa kirkkoa. Heidän on kuitenkin erikseen liityttävä
seurakuntamme jäseniksi.

”

Rippikoulu on yksi lyhyt
ajanjakso, jota sydän käy
usein ja moneen kertaan.”

Aikuisrippikoulussa näkyy elämä ja erilaiset kokemukset
Seurakuntaa vaihtavalle rippikoulu on mahdollisuus keskusteluun ja kuunteluun, kun oma ajattelu on vieraantunut aiemmasta
ja lähentynyt luterilaisuutta. Tällaisen elämänvaiheen läpikäyminen voi olla kivulias prosessi.
Kristityksi tahtova maahanmuuttaja ei ehkä ole ennen tavannut
kristittyjä. Yhteistä kieltä on etsittävä, uskon sanat ovat outoja. Aikoinaan suuri määrä inkerinsuomalaisia kävi aikuisrippikoulun.
Heille luterilainen usko oli tärkeä, vaikka ainut kosketus oli vain
muisto lapsuudesta tai tieto omasta taustasta.
Kummiksi pyydetyillä on kiire. Tällöin rippikoulu on käytävä
pian, intensiivisesti lukemalla ja tehtäviin perehtymällä. Joku tarvitsee erityistä tukea.
Sydän käy rippikoulua
Tarve rippikoululle ja kirkkoon liittymiselle voi olla hyvin erilainen. Mutta aina on kysymys siitä, kuka minä oikeasti olen. Rippikoulu on yksi lyhyt ajanjakso, jota sydän käy usein ja moneen
kertaan.
Ari Paavilainen
kirkkoherra
Sastamalan seurakunta
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Viron kirkolta
kunniamitali
Olavi Sorvalle
Eläkkeelle jäävällä
kappalaisella on
jo uusia Viron
suunnitelmia.
Hannu Grén

Viron kirkko on myöntänyt kappalainen Olavi Sorvalle kunniamitalin ansiokkaasta avustustyöstä Viron hyväksi.
Jo 25 vuoden ajan toiminnassa
mukana olleen Sorvan mukaan
saadut tulokset ovat olleet monen
ihmisen ponnistelujen summa.
Ensikosketus Pihtlan ja Kuressaaren seurakuntiin tuli yhteisen
rippileirin kautta Kuressaaressa
90-luvun puolivälissä.
– Siitä lähtien Sastamalan
alueen seurakunnat ovat pitäneet
siellä rippileirejä, Sorva muistelee.
Inspiraatiota toimintaan hän sai
nähdessään alkuvuosien käynneillään Saarenmaan seurakuntien tilanteen. Venäläishallinnon myötä seurakuntien tilat olivat jääneet
heikkoon kuntoon. Sorva näki paikan mahdollisuudet, mutta myös
sen, miten alkutekijöissään kirkon
toiminta oli.
– Heräsi ajatus, että silloinen
Tyrvään seurakunta voisi auttaa
virolaisia esimerkiksi Pihtlan leirikeskuksen rakentamisessa. Annoimme heille sen kimmokkeen
toiminnan aloittamiseen, Sorva
kuvailee.
Sorva organisoi toimintaa, jota
talkooporukka teki kunnostaakseen seurakunnalle muun muassa leirikeskusta ja nuorison oleskelutiloja sekä hoitaakseen rippikouluja.
Paikallislehteen laitettu ilmoitus haettavasta talkooavusta poiki soittoja muun muassa sähkö-,

A R I PA AV I L A I NE N

Virolainen pastori Anti Toplaan (vas.) ojensi kappalainen Olavi Sorvalle Viron arkkipiispan myöntämän kunniamitalin.

Minä toki
olin
järjestämässä sitä
toimintaa, mutta en
minä sitä yksin
tehnyt.”

”

Olavi Sorva
kappalainen

putki- ja kirvesmiehiltä.
Kunnostustöiden lisäksi Viroon
vietiin paljon tavara-avustuksia.
Nuoretkin lähtivät mukaan järjestämällä rahoitusta varten myyjäi-

siä ja arpajaisia.
– Minä toki olin järjestämässä
sitä toimintaa, mutta en minä sitä
yksin tehnyt. Kunnia kuuluu yhtä
lailla niille ammattitaitoisille talkoolaisille, jotka lähtivät pyynnöstä ja palkatta mukaani toimintaan,
hän kiittelee talkootyöläisiä.
Sorva kertoo, että kunniamitali
tuli ”ihan puun takaa”.
– Ei sitä osannut odottaa, mutta
tuntuu hyvältä saada tunnustusta
tehdystä työstä. Olen siitä otettu.
Vaikka Sorvaa kohta jo eläke
kutsuukin, niin hänellä on edelleen Viron suunnitelmia.
– On mietitty, josko menisin tekemään sinne puhujakeikkoja. Ja
joka tapauksessa Sastamalan seurakunta jatkaa siellä edelleen rippikoulutoimintaansa.

Kirkkohetki metsän siimeksessä
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Amerikkalainen gospeltähti
Sastamalaan – Tule mukaan
vauhdikkaaseen projektiin!
Ainutlaatuinen
tilaisuus päästä
tekemään gospelia
huippuammattilaisen
kanssa.

Everett W. Miller on yhdysvaltalainen gospel-artisti, joka vaikuttaa Tennesseen Nashvillessä. Hän
on kasvanut gospelin parissa pienestä pojasta pitäen, sillä hänen
isänsä on pastori ja kuoronjohtaja.
Miller on esiintynyt sooloartistina Up With People -ryhmässä
Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämän jälkeen hänestä tuli musiikista vastaava ministeri hänen isänsä
kirkkoon, ja hän alkoi myös esiintyä sisartensa kanssa Purpose-gospelyhtyeessä, ja ryhtyi kirjoittamaan kuoroille musiikkia. Hän
muutti myöhemmin Nashvilleen
ja liittyi gospelmusiikin ikonin Dr.
Bobby Jonesin Nashville Super
Choir –kokoonpanoon.
Miller on laulanut useiden gospel-legendojen kanssa. Vuonna
2017 hänestä tuli Divine Faith Ministriesin musiikillinen ja taiteellinen johtaja Nashvillessä. Miller
toimii myös keikka- ja taustalaulajana monille artisteille.

Anu Mattila

Sastamalan seurakunnan musiikkityö tekee syksyllä yhteisprojektin yhdysvaltalaisen gospelmuusikon Everett W. Millerin ja
Idols-laulukilpailusta tutun Kristiina Braskin kanssa.
Tämä projekti huipentuu lauantaina 17.11. Millerin vetämään gospel-workshopiin, jonka hedelmiä
kuullaan yhteiskonsertissa Tyrvään kirkossa sunnuntaina 18.11.
klo 15.
Projektiin toivomme kovasti uusia laulajia, erityisesti miesäänissä
on runsaasti tilaa. Nyt olisi tarjolla ainutlaatuinen tilaisuus päästä
tekemään gospelia rautaisen ammattilaisen ohjauksessa.

►►Projektikuoron harjoitukset tiis-

taisin Vammalan srk-talolla klo
18–20 alkaen 4.9. Jos kiinnostuit,
ota yhteyttä kanttori Hanna-Riikka
Inkeroiseen 0503149025 tai Anu
Mattilaan 0503149023.

Gospelmuusikko Everett W. Miller Yhdysvalloista tuo vauhtia Sastamalan
syksyyn.

Auli Horelli

1860-luvulla Suomea koetteli seitsemän perättäistä katovuotta, jotka huipentuivat vuosiin 1867–
1868. Näinä kahtena vuonna Suodenniemeltä kuoli 566 ihmistä eli
24 prosenttia kunnan asukasmäärästä. Tiettävästi Suodenniemi ja
Parkano kärsivät asukaslukuunsa
suhteutettuna nälkävuosista kaikkien eniten Suomessa.
Selityksenä Suodenniemen suureen kuolleisuuteen on mainittu
vuoden 1866 sadekesä, joka pilasi sadon ja saastutti juomaveden.
Juomaveden myötä levisi lavantauti eli tyfus nälkiintyneisiin ih-

AU L I H O RE L L I

Muistomerkki muistuttaa katovuosien 1867-1868 tragediasta. Suodenniemellä kuoli näinä vuosina 24 prosenttia kunnan asukkaista.

Nuorten
rippikoulu
alkaa
Seurakunta kutsuu tänä vuonna
rippikouluun vuonna 2004 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.
Nuoret saavat rippikouluista
kertovan kirjeen kotiin syyskuun
loppupuolella, kirjeessä kerrotaan
rippikouluvaihtoehdot ja ilmoittautumismenettely.
Rippikoulun alkajaisia vietetään Tyrvään kirkossa su 7.10. klo
18. Seurakunta toivottaa rippikoululaiset ja kotiväen tervetulleeksi
kuulemaan rippikoulusta ja tapaamaan rippikoulutyöntekijöitä.

Koko perheen
syysseikkailu
Vammalassa
Koko perheen syysseikkailu Vammalan seurakuntatalossa su 28.10.
klo 12–15. Paikan päällä on labyrintti, askartelua ja paljon mukavaa yhteistä puuhaa. Mahdollisuus
myös ruokailla edulliseen hintaan.

Kristiina Brask on luokanopettajaopiskelija ja laulaja-lauluntekijä, joka tuli tunnetuksi Idols-kilpailusta vuonna 2007 sijoittuen
kolmanneksi. Brask solmi samana vuonna levytyssopimuksen.
Ensisingle ”Nyt mä meen” julkaistiin ennen debyyttialbumin ”Silmät sydämeeni” julkaisua vuonna 2007.

Nälkävuodet koettelivat Suodenniemellä
– yli 20 prosenttia kunnan asukkaista kuoli
150 vuotta sitten
nälkävuosina
kuolleiden
muistomerkki
paljastettiin
Suodenniemellä.
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misiin.
Suurin kuolleisuus paikkakunnalla oli maaliskuussa 1868, jolloin
menehtyi 101 ihmistä. Näissä vainajissa oli paljon Pajuniemen Kepulin taloon perustetun köyhäintalon ja työtuvan väkeä, jotka kuolivat nälkään ja lavantautiin.
Muistomerkin paljastusjuhla alkoi Jouni Pihlajamaan toimittamalla jumalanpalveluksella, jonka jälkeen kirkkoväki siirtyi ylähautausmaalle.
Muistomerkin paljastivat airueina olleet lapset Suvi Käkelä ja Esko Mikkola. Luonnonkiveä oleva
muistomerkki muistuttaa Suomen karttaa ja kiveen naulattua
messinkilaattaa koristaa katkennut tähkä ja teksti: Nälkävuosina
kuolleiden muistoksi. Ankarina
katovuosina 1867–1868 Suodenniemellä kuoli lähes neljännes väestöstä eli 566 asukasta.
Tilaisuus jatkui Suodenniemi-Seuran järjestämällä katovuosien henkeen rakennetulla juhlalla
seurakuntakodissa.

Motoristien
kiitoskirkko
Mouhijärvellä
Motoristien kiitoskirkko Mouhijärvellä ke 12.9. Hartaus Mouhijärven kirkossa alkaa klo 18, sen jälkeen on Mouhijärven seurakuntatalossa tarjolla iltateetä ja yhteistä
jutustelua menneestä ajokaudesta. Motoristikirkossa ovat mukana kirkkoherra Ari Paavilainen ja
kanttori Jari Mattila.

Kävele naiselle
ammatti
Naisten pankki Sastamala järjestää
sunnuntaina 9.9. klo 14–17 kävelytapahtuman Vinkissä.
Osallistumissumma on vapaaehtoinen ja maksetaan käteisenä
paikan päällä. Matkavaihtoehdot
1–3,5 km.
Kahvikojussa on myynnissä kahvia ja munkkeja, lisäksi on turhakearpajaiset ja lapsille ilmapalloja.
Tapahtuman tulot menevät Kirkon Ulkomaanavun kautta kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja
toimeentulon kehittämiseen.
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Syksyn runsautta - poimi tapahtumat talteen!
MESSUT

Su 9.9. 16. sunnuntai helluntaista

Vakaumuksensa puolesta henkensä menettäneiden
siunaaminen ja muistomerkin paljastaminen, Jumalanpalvelus
Tyrvään kirkko klo 10, piispa Kaarlo Kalliala, Paavilainen,
Inkeroinen, muistomerkin julkistaminen kirkkomaalla, seppeleenlasku, seppelpartiot lähetetään Tyrvään kirkolta kappeliseurakuntiin,
Muistojuhla Vammalan lukion juhlasali klo 14
Iltamessu, Suodenniemen kirkko klo 18, Pihlajamaa, Vuoristo

Ke 12.9. Motoristien kiitoskirkko

Mouhijärven kirkko klo 18, Paavilainen, Mattila J.

Su 16.9. 17. sunnuntai helluntaista

Tyrvään kirkko klo 10, Merisunnuntain messu, Airas-Laitila,
Pihlajamaa, Vuoristo, Pohjan Pojjaatt, Merimieskirkkopiiri avustaa
Keikyän kirkko klo 10, Järvi, Mattila A., Tyrvään kirkkokuoro,
mukana 60 vuotta sitten Pehulan koulussa kansakoulun aloittaneet
Perhemessu, Kiikoisten kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Muraja,
Outi-Tuulia Haavisto
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Mattila A., Suvi Sianoja,
Sadonkorjuun kiitosjuhla, Maatalousnaiset laittavat kirkkokahvit
Mouhijärven kirkko klo 18, Heikkilä, Mattila J.

Su 23.9. 18. sunnuntai helluntaista

Tyrvään kirkko klo 10, Järvi, Airas-Laitila, Mattila A.
Suodenniemen kirkko klo 10, Sorva, Mattila J.
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Mattila A.
Kiikan kirkko klo 18, Airas-Laitila, Muraja

Pe 28.9.

Vauvan päivän kirkkohetki perheille, Tyrvään kirkko klo 18,
Jokinen-Lundén, Bäckman
Päällystön hengelliset päivät, iltamessu, Tyrvään Pyhän
Olavin kirkko klo 19, Pekka Särkiö, Paavilainen, Mattila J.,
kahvit kirkonmäellä

Su 30.9. Mikkelinpäivä

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Kopalainen, Paavilainen,
Inkeroinen, Kallialan kyläyhdistys tarjoilee kirkkokahvit
Perhemessu, Kiikan kirkko klo 10, Järvi, Vuoristo
Perhemessu, Mouhijärven kirkko klo 10, Heikkilä, Mattila J.
Iltamessu, Karkun kirkko klo 18, Heikkilä

Su 7.10. 20. sunnuntai helluntaista

Tyrvään kirkko klo 10, Pilhajamaa, Kopalainen, Mattila A.
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Hänninen, Eläkeliiton
kirkkopyhä, kirkkokahvit srk-talo
Kolmen vartin perhemessu, Sammaljoen kirkko klo 13,
Heikkilä, Inkeroinen, Suvi Sianoja avustaa, Sammaljoen päivä- ja
perhekerholaiset, kirkkokahvit
Perhekirkko, Keikyän kirkko klo 16, Jokinen-Lundén, Bäckman

Su 7.10. Rippikoulun alkajaiset

Tyrvään kirkko klo 18, paikalla seurakunnan rippikoulutyöntekijöitä, Tervetuloa rippikoulun aloittavat nuoret ja kotiväki!

Su 14.10. 21. sunnuntai helluntaista

Tyrvään kirkko klo 18, Kopalainen, Järvi, Hänninen
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Bäckman
Kiikan kirkko klo 10, Airas-Laitila, Vuoristo
Suodenniemen kirkko klo 18, Sorva, Mattila J.

Ke 7.11. Partion lupauksenanto

Tyrvään kirkko klo 18, Tyrvään Metsänpojat ja Vammalan
Nuotiosiskot

Su 21.10. Uskonpuhdistuksen muistopäivä

Cityriparin konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10, JokinenLundén, Sorva, Bäckman, Rauni Rantakytö
Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila, Hänninen
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Inkeroinen

KONSERTIT
Pe 14.9.
Runoja ja musiikkia Lähetystorilla, Lauluyhtye Pisara, runoja:
Seija Hirvikoski ja Heikki Mäkelä, Vammalan tori klo 18
Su 23.9.
Anna kaikkien kukkien kukkia –konsertti, Karkun kirkko
klo 16, Toivo Kärjen viihdemusiikkia ja hengellisiä lauluja, katso
ilmoitus tässä lehdessä
Pe 2.11.
Toivon ja lohdutuksen lähteellä, Pyhäinpäivän aaton
iltamusiikki Tyrvään siunauskappeli klo 19
Su 28.10.
Petri Laaksosen konsertti Loistakoon liekki, Mouhijärven
kirkko klo 16
Su 18.11.
Gospel-projektin konsertti, mukana Everett W. Miller, Kristiina
Brask ja Gospel-kuoro Tyrvään kirkko klo 15

KUOROT JA LAULURYHMÄT
Tyrvään kirkkokuoro
4.9. alkaen ti klo 14 Vammalan srk-talo,
Anu Mattila p. 050 314 9023
Gospel-kuoro
4.9. alkaen ti klo 18 Vammalan srk-talo,
Anu Mattila p. 050 314 9023
Virsikannel
5.9. alkaen ke klo 16 Vammalan Luther-talo,
Päivi Vuoristo p. 050 314 9022
Lauluyhtye Stella
4.9. alkaen ti klo 18-20 Vammalan srk-talolla,
Hanna-Riikka Inkeroinen p. 050 314 9025
Karkun kirkkokuoro
20.9. alkaen to klo 16 Karkun srk-talo,
Helena Bäckman p. 050 314 9065
Mouhijärven kirkkokuoro
6.9.. alkaen to klo 18.30 Mouhijärven srk-koti,
Jari Mattila p. 050 314 9024
Kiikoisten kirkkokuoro
26.9. alkaen ke klo 17.30 Kiikoisten srk-talo,
Elisa Hänninen p. 050 314 9026
Veteraaniveljet
6.9. alkaen to klo 10.30 Keikyän srk-talo,
Päivi Vuoristo p. 050 314 9022
Iltapäiväkuoro
6.9. alkaen to klo 13 Keikyän srk-talo
Päivi Vuoristo p. 050 314 9022
Virrestä viis -lauluryhmä
6.9. alkaen to klo 15 Kiikan srk-talo, Päivi Vuoristo p. 050 314 9022
Kaikkiin kuoroihin myös uudet laulajat lämpimästi Tervetuloa!

LAULUILLAT

Ke 3.10. Virsilauluhetki Kiikoisten vanhustentalolla klo 16
Ti 9.10. Hengellisten laulujen ilta, Mouhijärven srk-koti klo 18
To 1.11. Virrenveisuuehtoo Keikyän srk-talo klo 18.30, lauletaan loppuvuoden virsiä
Ke 7.11. Virsilauluhetki Kiikoisten vanhustentalolla klo 16
Lauluillat Arkiehtoon yhteydessä Vammalan srk-talolla 26.9.,
31.10 ja 28.11 klo 17.30

DIAKONIA

Vammala

Diakoniakahvila, Vammalan srk-talo, Rantasali tiistaisin klo
9–11. Kahvia, aamiainen 0,50 e., ruokajakelua ja Löytöpiste
Tyrvään kirkko klo 10, Järvi, Pihlajamaa, Mattila A.
Tärppi (Puistokatu 10, käynti Onkiniemenkatu 5)
Suodenniemen kirkko klo 10, Hautala, Mattila J.
Kaikille avoin kohtaamispaikka joka torstai klo 10-13
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Katulähetys Tärpissä pe klo 18, kahvia ja Sanaa
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Usko ja Unelma
Eläkeikäisten ja näkövammaisten kohtaamispaikka, Vammalan
La 3.11. Pyhäinpäivä
Sanajumalanpalvelus, Tyrvään kirkko klo 18, Paavilainen, Sorva srk-talo, Rantasali ti klo 13-14.30, ruokailu 5 e. 18.9. 16.10. 20.11.
Leskien klubi
Messu, Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Mattila A., Reijo
Vammalan srk-talo, Rantasali ma klo 13-14.30 17.9. 22.10. 19.11.
Telaranta avustaa, kirkkokahvit
Lähimmäisten työnohjaus, Vammalan srk-talo, Rantasali to
Messu, Suodenniemen kirkko klo 10, Hautala
klo 13.30-15.30 6.9. 18.10. 8.11. 22.11
Messu, Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén
Saattohoidon vapaaehtoisten työnohjaus, Vammalan srk-talo,
Sanajumalanpalvelus, Salokunnan kirkko klo 16, JokinenRantasali ma klo 17.30–19 17.9. 8.10. 12.11. 10.12
Lundén, Bäckman
Hengellinen keskustelupiiri VoiMia ry:n tiloissa (Marttilankatu 16)
Sanajumalanpalvelus, Kiikan kirkko klo 16, Airas-Laitila
ke klo 15-16. 19.9. 3.10. 14.11. 5.12
Sanajumalanapalvelus, Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala
Asukastuvat Yhdessäolemista ja –tekemistä, kahvia ja purtavaa,
Sanajumalanpalvelus, Keikyän kirkko klo 19, Airas-Laitila
Marttilassa nettiyhteys ja tulostin.
Sanajumalanpalvelus, Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila,
Marttila (Törmäkatu 3A, kellarikerros) ma, ke ja pe klo 10-13.
Hänninen
Lousaja (Kannintie 8, käynti talon takaa) ti ja ke klo 14-17, to ja
Su 4.11. 24. sunnuntai helluntaista
pe klo 10-13, pe kokataan yhdessä ”peukalot keskellä kämmentä”
Tyrvään kirkko klo 10, Sorva, Heikkilä, Inkeroinen
Karkku
Su 11.11. 25. sunnuntai helluntaista
Karkun kamari, Eläkeikäisten avoin kohtaamispaikka Karkun
Tyrvään kirkko klo 10, Pihlajamaa, Kopalainen, Mattila A.
srk-talolla (Passinmäentie 14) joka ma klo 12–14.30 ajalla 3.9. –
Karkun kirkko klo 10, Järvi, Hänninen
3.12. Joka kk:n 1. kokoontumiskertana ateria, hinta 3 e.
Suodenniemen kirkko klo 18, Järvi, Hänninen
Ti 18.9. Heinoon diakoniapiiri Heinoon yhteistalolla klo 13,
Majataloilta, Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Pisara
kutsujina Heinoon Maatalousnaiset ja Nuorisoseura

Su 28.10. 23. sunnuntai helluntaista

Ti 25.9. Heinoon diakoniapiiri Eila Mustosella (Mustolantie
41) klo 13, Arpajaiset
Mouhijärvi
Arkilounas, avoin kohtaamispaikka srk-koti (Kinkerikuja 2)
torstaina kerran kuussa klo 12-12.45. Lounas 5e. 6.9. 4.10. 1.11.
Vanhemman väen kerho eläkeläisille srk-koti (Kinkerikuja 2)
klo 12.45-14.15 ohjelman, hartauden ja yhdessäolon merkeissä.
Mahdollisuus ruokailla klo 12 arkilounaalla. 6.9. 4.10. 1.11.
Teresapiiri
Keskustelua neulomisen ja kahvin äärellä srk-kodin alakerta (Kinkerikuja 2) ti kerran kuussa klo 12-13.30 11.9. 9.10. 13.11. 11.12.
Kyläparkki
Kaikille avoin kohtaamispaikka kahvin ja hyvän seuran merkeissä
Uotsolan puukoululla (Uotsolantie 56) perjantaisin 31.8.-21.12.
klo 9.30-12. Hartaus klo 10.30. 31.8. 12.10. 9.11. 14.12.
Ruokajakelu srk-talon alakerta parittomat viikot ma klo 10
Mouhijärven VirrenViejät jalkautuvat kerran kuussa tiistaisin
koteihin 2-3 laulajan ryhmissä klo 12 alkaen. Ensisijaisesti niille,
joiden on vaikea päästä srk:n yhteisiin tilaisuuksiin. Pyynnöt
etukäteen Ritanen p. 050 314 9047 tai Heikkilä p. 050 314 9048
18.9. 16.10. 20.11. 18.12.
Keikyä
Uusi Toivo –lounas Keikyän srk-talo (Pehulankaari 6) ke klo 12.
12.9. 17.10. 7.11. 12.12.
Ruokajakelu Keikyän diakoniatsto (Pehulankaari 6), to klo 9
Symppis –iltakahvila
Keikyän diakoniatoimistossa (Pehulankaari 6), maanantaisin
klo 18-20. Iltapalamaksu 0,50 e 10.9. 8.10. 12.11. 3.12.
Keikyän VirrenViejät jalkautuvat kerran kuussa ma koteihin
2-3 laulajan ryhmissä klo 12 alkaen. Ensisijaisesti niille, joiden
on vaikea päästä srk:n yhteisiin tilaisuuksiin. Pyynnöt etukäteen
Ritanen p. 050 314 9047 3.9. 1.10. 5.11. 10.12
Ikäpiste (järjestäjä SOTEsi) Keikyän srk-talossa (Pehulankaari 6),
joka kk:n viimeinen torstai klo 13
Kiikoinen
Tiistaikammari
Ryhmä eläkeläisille vanhustentalon kerhohuoneessa (Huhtatie
2) joka kk:n toinen ti klo 13-14 11.9. 9.10. 13.11. 11.12.
Arkilounas
Kaikille avoin kohtaamispaikka Kiikoisten srk-talo (Kiikostentie
292) joka kk:n toinen to alkaen klo 10.30 vapaalla ohjelmalla.
Lounas klo 12-13. 13.9. 11.10. 8.11. 13.12.
Kiikka
Eläkeikäisten iltapäiväkerho Kiikan srk-talossa (Länsitie 3) klo
13.00-14.30. 11.9., 9.10. 13.11.
Arkilounas Kiikan srk-talossa (Länsitie 3) klo 12 20.9. 18.10. 15.11.
Kiikan VirrenViejät
VirrenViejät jalkautuvat kerran kuussa ma koteihin 2-3 laulajan
ryhmissä klo 13.30 alkaen. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti
niille, joiden on vaikea päästä srk:n yhteisiin tilaisuuksiin. Pyynnöt
etukäteen Ritanen p. 050 314 9047. 3.9. 1.10. 5.11. 10.12.
Suodenniemi
Vanhemman väen virkistyspäivä srk-talossa(Koippurintie 6)
ruokailu, ohjelmaa, hartaus ja yhdessäoloa klo 11-13.30.
Lounas 5e. 30.8. 27.9. 25.10. 29.11.
Ruokajakelu srk-talo alakerta parittomat viikot ma klo 9.15

LÄHETYS, KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Lähetyskirpputorit:
Oravanpesä, Vammalan srk-talon alakerta (käynti kulmaovesta)
avoinna ma ja to klo 10-16
Kiikoisten srk-talon alakerta, avoinna pe klo 16-18
Suodenniemen srk-talon alakerta, avoinna la klo 10-12
Lähetyksen käsityöpiiri kokoontuu Vammalan srk-talon
työtuvalla torstaisin klo 12-15.
Lähetyspiiri Ti 25.9., 30.10. ja 27.11.Kiikan srk-talossa klo 13
Toivoa naisille -ryhmä rukoilee maailmalla heikossa asemassa
olevien naisten puolesta kerran kuussa, ajankohdat ilmoitetaan
srk-tiedoissa, tiedustelut Satu Rantala p. 040 778 1615
Kuurojen kummipiiri kuukauden kolmas keskiviikko klo 13,
Vammalan srk-talo Rantasali
Nuttupiiri To 15.11. Salokunnan kirkolla klo 18
Nuttupiiri Suodenniemen srk-talossa, ks. seurakuntatiedot
Su 9.9. Kävele naiselle ammatti - tapahtuma Vinkissä klo 14-17
Pe 14.9. Lähetystori Vammalan torilla klo 12-18;leivonnaisia,
kahvia, ohrapuuroa ja rusinasoppaa, jauhoja, juureksia, makkaraa,
hernekeittoa (ota astia mukaan tai syö paikan päällä), kirjoja,
kirpputori, arpajaisia yms. Hernekeitto saatavissa jo klo 10.30
alkaen. Klo 18 musiikkityön järjestämä konsertti torilla.
Pystytystalkoot klo 8-12 ja purkutalkoot 19-22.
La 29.9. Lähetyksen syystori Mouhijärven srk-koti klo 11,
leivonnaisia, syksyn satoa, arpoja, puuroa ja soppaa, kahvio
To 4.10.- pe 5.10 .klo 8-15 leipomistalkoot Keikyän srk-talo
La 6.10. Lähetystori Keikyän srk-talossa klo 10-12, leivonnaisia,
hernekeittoa (oma astia), kahvia ja pullaa, arpajaiset, makkaraa
Su 7.10. Lähetyslounas Vammalan srk-talossa klo 11.30-14,
hinta 18 e/hlö, perhelippu 36 e, 7-15 v 8 e. Alle 7-v ilmaiseksi
pe 9.11. Yllätysten yö Kiikassa ja Keikyässä, Lähetystori
Kiikan srk-talolla klo 18-21; ohrapuuroa ja munkkikahvit
Keikyän srk-talolla klo 18-21, Torpon tilalla Keikyässä
tehdään lehmänkauppoja klo 18-21 - KUA toisenlaiset lahjat
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Petri Laaksosen
konsertti
”Loistakoon liekki”
Mouhijärven
kirkossa
Sunnuntaina
28.10. klo 16

ARKIEHTOO
Vammalan srk-talossa (Asemakatu 6)
keskiviikkoisin klo 16-19 (19.9.-28.11).
Tule hengähtämään päivän päätteeksi,
yksin tai perheen kanssa.
Tarjolla kotiruokaa pikkurahalla klo 16-17.30
sekä monipuolista puuhaa koko perheelle.

ARKIVAATTEISSA –ILLAT

Vammalan srk-talo klo 18.30
To 27.9. Vain valossa paranee - Askeleita vapauteen häpeästä,
peloista ja sisäisistä haavoista, Yhteisöinspiraattori, TM Johanna
Sandberg
To 25.10. Sydämen kyllyydestä suu puhuu - Mitä 8. käsky
opettaa? Rovasti Keijo Rainerma
To 22.11. Millä eväillä elämään? Paneelissa mukana: Eveliina
Heikkilä, Miika Parvio, Pekka Tilli ja Pilvi Vainio

MIESTEN TOIMINTA

Ke 17.10. ja Ke 7.11. Saunailta Kaupungin rantasauna klo 17-21
Mouhijärven srk-kodin saunailloista ilmoitetaan srk-tiedoissa

NAISTEN TOIMINTA

Naisten saunailta, Kiikoisten kirkkotupa kk:n 1. to klo 17.30 – 20
Ti 18.9. ja ke 17.10. Naisten saunailta, Houhajärven leirimaja
klo 17.30 - 19.30
Naisten piiri ”Eväitä elämään” Mouhijärven srk-kodin alakerta
parittomien viikkojen ma klo 18.30
Naistenpiiri Keikyän srk-talo ke 26.9. 31.10..28.11 klo 18 -20

RAAMATTUPIIRIT

”Yhdessä Raamattuun”, maallikoiden raamattupiiri, Keikyän
srk-talo parittomien viikkojen to klo 18, alustus Pentti Rantanen
Raamattupiiri, Mouhijärven srk-koti parilliset viikot ti klo 18,
alkaa 4.9.
Vammalan srk-talossa alkaa syksyllä uusi Raamattupiiri,
seuraa ilmoittelua!

RUKOUSPIIRIT

Aamurukous Kiikan srk-talo joka pe klo 8.30 21.12. asti
Rukousilta - Prayer meeting in English and in Finnish,
Karkun srk-talo joka kuukauden 1. ma klo 19

SEURAT, PIIRIT, KERHOT

KOULUIKÄISTEN KERHOT alkaen viikolla 37
Vammalan srk-talo (Asemakatu 6)
Legokerho ma klo 17-18
Keikyän Puuhala (Pehulankaari 4A)
Kokkikerho parittomien viikkojen ti klo 17–18.30
Ma klo 14.30- 16.30 Klubi 1-6 luokan oppilaille
Kokkikerho parillisten viikkojen ti klo 17–18.30
Ma klo 16.30-18.30 Klubi 7 yläkoululaisille
Kokkikerhoihin max. 10 lasta/kerho, Ilm. p. 050 314 9081
Kiikan Monttu, Kiikan srk-talon alakerta (Länsitie 3)
tai salme.kuukka@evl.fi
Ti klo 15-17 Klubi ala-ja yläasteen oppilaille
Monitoimikerho ke klo 16–17
Mouhijärven Holvi (Uotsolantie 54)
Toimintakeskus (Aarnontie 17 B)
Ma klo 14-16 Avoimet ovet alakouluikäisille
Puuhakerho to klo 17-18.
Ma klo 15-19 Nuortenilta Yläkouluikäiset ja isommat
Muistolan koulu (Nuupalankatu 28)
Moottoripaja (Sastamalankatu 2)
Liikuntakerho ti klo 16.30–17.30
Ke 17-19 Tarmo Marjamäki. Ilmoittautumiset:
Marttilan koulu (Marttilankatu 22)
www. sastamalanseurakunta.fi/nuoret
Iltisparkki 2- 4 luokkalaisille ti klo 13–16 Ilmoittautumiset
Vammalan srk-talo (Asemakatu 6, käynti rannan kautta)
Salme Kuukka p. 050 314 9081
Pe Seiskaillat klo 17-18.30
Poikien kädentaitokerho parittomat viikot to klo 15.30–17
Pe Nuortenillat klo 19-23
Pe Nuorten ja nuorten aikuisten messu 14.9., 26.10., 24.11., 14.12. Tyrväänkylän koulu (Tyrväänkyläntie 266)
Monitoimikerho ke klo 15.30–16.15
La parilliset viikot Kätköpaikka remastered-ilta nuorille
Stormin koulu (Stormintie 94)
aikuisille klo 18 alkaen 6.10.
Lautapelikerho to klo 14-15
La 15.9 klo 20 Park 7 konsertti Seukulla (Marttilankatu 35)
Toukolan koulu (Kiikostentie 175)
Pe-Su 16.–18.11. Retki Maata Näkyvissä -festareille
Rummiklubi to klo 11.15–12
Kiikoisten srk-talo (Kiikostentie 292)
PERHEKERHOT alkaen vko 36
Monitoimikerho ma klo 17-18
Vammalan srk-talo Asemakatu 6 ma klo 9.30-11.15
Kiikan srk-talo (Länsitie 3)
Perhemuskari to klo 10-11
Liikuntakerho parittomat viikot ti klo 17.30-18.30
Mouhijärven srk-talo Kinkerikuja 2 ma klo 9.30-11.15
Äetsän koulu (Länsitie 10)
Sastamalakoti Hossantie 3 ti klo 9-10.30
Liikuntakerho ma klo 17–18
Roismalan kappeli Virkatie 9 Ti klo 9-10.30
Keikyän srk-talo (Pehulankaari 6)
Kiikan Lastentalo Länsitie 3 ke klo 9.30-11.15
Kokataan mummin kanssa parittomat viikot ma klo 15-16.45
Illon rukoushuone Punkalaitumentie 1632 ke klo 9.30-11.15
Mukaan 10 ensimmäistä, ilm. Liisa Rantanen p. 050 306 2804
Sammaljoen rukoushuone Sammaljoentie 588 ke klo 13-14.45 Pehulan koulu (Päätie 15)
Keikyän srk-talo Pehulankaari 6 to klo 9.30-11.15
Littlest Pet Shop kerho tiistai klo 13.15
Leirimaja Kangastie 275 To klo 9.30-11.15
Nuorisotalo Puuhala (Pehulankaari 4 A)
Salokunnan kirkko Kärppäläntie 226 Parittomat viikot
Puuhaklubi alkaa ma klo 14.30–16.30
to klo 9.30-11.15
Nuorisotila Holvi (Uotsolantie 54 B 1)
Karkun srk-talo Passinmäentie 14 pe klo 9.30-11.15
Avoimet ovet 3-6 luokkalaisille ma klo 14–16
Suodenniemen srk-talo Koippurintie 6 pe klo 9.30-11.15
Suodenniemen srk-talo (Koippurintie 6)
Kiikoisten srk-talo Kiikostentie 292 parittomat viikot pe klo Kokkikerho joka toinen ti klo 15.30 – 17.30
9.30-11
Salokunnan kirkko (Kärppäläntie 226)
Puuhakerho ma klo 18-19
NUORET

Merimieskirkkopiiri Vammalan srk-talossa kk:n 1. ma klo 13
Torstaiturinat Salokunnan kirkolla jatkuu, seuraa ilmoittelua
Seurakuntapiiri, Lantula-talo parillisten viiikkojen pe klo 13
PERHEIDEN MENOT
Torstaikerho, Parilliset viikot to klo 13 Sammaljoen kirkko
Pihailu-illat vaihtuvissa maastoissa klo 18-19. 11.9. Leirimajalla,
KOULUIKÄISTEN RETKET JA LEIRIT
Kappeliseura, Keikyän srk-talo klo 18.30 To 6.9., 20.9., 4.10., 18.10.
4.10. Uotinojan puistossa (Iisankatu), 6.11. Kilipuistossa.
Ilmoittautuminen: www.sastamalanseurakunta.fi /
Yhteiskristilliset illat. Kiikoisten srk-talo torstaisin 20.9. , 18.10. ja
Ilonsilta –tanssiva pyhäkouluryhmä, joka toinen su Vammalan
kouluikäiset / retket ja leirit
15.11. klo 18
srk-talo. Lisätiedot Anita Kinnaselta. Starttileiri 14.-16.9.
Yöretki 1 Pe-la 12.–13.10. Houhajärven Leirimaja. Alkaa klo
Lastenlauantait 22.9., 13.10., 10.11. ja 15.12. klo 9.30-12
18 ja päättyy klo 14. Ohj. Noora Heikkilä ja Salme Kuukka.
Vammalan srk-talo Asemakatu 6, käynti pääovesta. Ilmoittautuminen Osallistumismaksu 10 e.
HILJAISUUDEN RETRIITTI
Outi-Tuulia Haavistolle kyseisen viikon torstaihin mennessä.
Retriittejä järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa, kysy lisää
Yöretki 2 La-su 13.–14.10. Houhajärven Leirimaja. Alkaa klo
Kerhomaiseen kokoontumiseen mahtuu maksimissaan 20
Maija-Liisa Halme p. 050 314 9042.
15 ja päättyy klo 14. Ohj. Noora Heikkilä ja Rauni Rantakytö.
3-7-vuotiasta lasta.
Osallistumismaksu 10 e.
Vauvojen muskarit Tyrvään kirkossa (4krt), marraskuun tiistait Su 14.10. Koko perheen retki Kurjenrahkan kansallispuistoon,
TAPAHTUMAT
klo 10-10.45. Ilmoittautuminen kaikkiin neljään kertaan Piia Vuori. yhteistyössä partion kanssa. Lähtö klo 10. Vammalan srk-talolta,
Ke 12.9. Etelä-Tyrvään vapaaehtoisten virkistysilta,
Äitien yöleiri pe-la 16.-17.11.
paluu n. klo 18. Retken hinta 12 e sis. matkan, kahvin ja makkaHouhajärven leirimaja klo 17-21
Lasten ja perheiden seikkailutapahtuma su 28.10. klo
ran, lisätietoja Salme Kuukka p. 050 314 9081
To 13.9. Torstaikerhon ja muiden Etelä-Tyrvään ikäihmisten 12-15 Vammalan srk-talo
Pe 19.10. Koko perheen retki Fazerille, Hyvinkään kirkvirkistyspäivä, Houhajärven leirimaja klo 10- 15
koon ja uimahalliin. Lähtö Vammalan srk-talolta klo 8 ja paluu
Ma 17.9. Raimo Vasara esittelee 160-vuotiasta Mouhijärn. klo 22. Retken hinta yli 12 v 42 e ja alle 12 v. 30 e
ven kirkkoa klo 13, hartaus Pihlajamaa, kahvitarjoiluKe 3.10. KOULUIKÄISTEN TAPAHTUMAT
Ma ja Ti 15.ja 16.10. klo 13-16 Toimintapäivät Vammalan srk- (sis. lounas, uintilippu, lippu Fazerille ja matka)
Perinteiset syysmyyjäiset Illon rukoushuone klo 18
Lisätietoja Salme Kuukka p. 050 314 9081
talo Ohjaajana Tarmo Marjamäki
La 29.9. Kirkkovaellus pyörällä Tyrvään kirkko - Kiikan
Pe-la 26.-27.10. Keppiheppaleiri. Leiri alkaa klo 17 ja päättyy
La 8.9. klo 11-14.30 Kolmen kirkon kierros polkupyörillä:
kirkko - Keikyän kirkko Yhteistyössä Vammalan retkeilijöiden
kirkkojen esittelyä, Pokemonin peluuta, hartaus, lähtö Vammalan la klo 14. Osallistumismaksu 10 e. Ohjaajana Salme Kuukka
kanssa, lähtö klo 10, toteutuu jos lähtijöitä on 10, lisätiedot ja
Pe-su 2.-4.11. Askartelu ja Pet shop leiri Leirimajalla. Leiri
srk-talo klo 11, Ohjaajina Rauni Rantakytö ja Tarmo Marjamäki
ilmoittautumiset Salme Kuukka p. 050 314 9081
alkaa klo 18 ja päättyy klo 13. Osallistumismaksu 20 e. OhjaajiKe 14.11. Pokemon pelailua Arkiehtoossa, illan päätteeksi
La 3.11. klo 18 Pyhäinpäiväseurat Hilkka ja Timo Vuorenojalla,
na Rauni Rantakytö ja Tarmo Marjamäki
kävely-retki kirkkoon, Ohj. Rauni Rantakytö ja Tarmo Marjamäki
Rautaniementie 297.
La-su 17.-18.11. Kokkileiri yli 8-vuotiaille. Leiri alkaa
Su 28.10. Syysseikkailu koko perhe klo 12-15 Vammalan
Su 4.11. Karjalaseuran hengellinen iltapäivä, Kiikoisten
klo 15 ja päätyy klo 13. Ohjaajana Salme Kuukka
srk-talossa, paljon toimintaa, mahdollisuus ruokailla edullisesti
srk-talo klo 14
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Kohtaamisia Sastamalassa
Seurakunnan kesäteologi Jane Fageström kuvasi hetkiä Sastamalassa kesällä 2018.

KUVAT: JA NE FAG E STRÖ M

Kitarat soivat by Mortti & Ilkka. Kristityt ovat alusta alkaen laulaneet yhteisissä kokoontumisissaan. Musiikki
soi syvällä meissä. Tässä kuvassa on hetki kesän ensimmäiseltä rippileiriltä, Leiriaho I:ltä. Siinä nuorisotyönohjaaja Tarmo ”Mortti” Marjamäki ja kanttori Ilkka
Toivonen musisoivat yhdessä muita säestäen. Tämä
kuvan parivaljakko muodostui kesän matkallani merkittäväksi tekijäksi ystävyyden muodossa ja olen siitä
todella kiitollinen.

Tämä iltahartaus Leiriaho II:lla oli vaikuttava: Kädet!
Jumala antoi meille kädet luomaan, rakastamaan,
auttamaan ja antamaan. Mutta me olemme väärinkäyttäneet käsiämme tuhoamaan, vihaamaan, torjumaan ja riistämään. Jumala ojensi rakastavat kätensä
tähän maailmaan ja lähetti tänne Poikansa. Mutta ihmiset panivat Hänet ristille. Jeesus ei jäänyt ristille.
Hän nousi kuolleista ja elää. Ojennatko kätesi Hänelle
vai torjutko Hänet? Valinta on sinun.

Runon ja suven ilta Pirunvuorella. Extra: kansallismaisemat. Karkun kappeliseurakunnan ja Sarkia-Seuran
yhteistyönä järjestämää Runon ja suven päivää vietettiin
Eino Leinon päivänä 6.7.2018 Pirunvuoren kansallismaisemissa. Mikä mieliin painuva hetki lähempänä taivasta!

Kynttilämeri Leiriaho II:lla, viimeinen ilta. Rippileirin viimeisenä iltana istuimme piirissä salin lattialla ja jokainen sytytti vuorollaan kynttilän mahdollisten saatesanojen kera, kaunis hetki. Tämä kuvastaa symbolisesti
kesääni Sastamalassa, kaikkia teitä, jotka sain kohdata
matkallani. Olette valoja elämäni helminauhassa. Kiitos
kohtaamisten kirjosta!

Herman Kelkka
siunataan nimeltä

Isoset & Reha Mouhijärven kirkolla ennen riparirallia. Leiriaho II:n konfirmaatiomessun jälkeen kokosin isoset yhteiskuvaan Mouhijärven kirkolla: oikealta Aino, Niina ja Liina Reha-leirikissamme kanssa, Elmeri, Miika ja Oskari. Minulla on ollut ilo tutustua lukuisiin nuoriin tänä kesänä. Isosten osaamista olen aina ihaillen seurannut. Tämän porukan kanssa pidämme yhä
yhteyttä ja seuraamme Rehan kasvamista.

PAUL I SA H A

Haudalla ei
käyty ja koko
asiasta vaiettiin. ”

”

Muistomerkillä kohtaavat vailla laillista
perustetta teloitetut isä ja poika.
Tarja Kopalainen

Tilallinen Kaarlo Herman Kelkka
s. 10.7.1869 Tyrvään Houhajärven
kylästä (Illo) kuoli 7.5.1918 ampumalla teloitettuna. Hän ei millään
tavalla osallistunut ns. kapinaan.
Sata vuotta Herman Kelkan kuoleman jälkeen, sunnuntaina 9.
syyskuuta 2018 piispa Kaarlo Kalliala siunaa hänet nimeltä mainiten haudan lepoon.
Herman Kelkan lapsenlapselle,
Kyllikki Isotalolle, 84, tämä on tärkeä hetki.
– Olemme kiitollisia, että seurakunta huolehtii teloitettujen siunaamisen nimellä. Näin annetaan
takaisin heille kuuluva ihmisarvo.
Herman Kelkka osti vaimonsa
Aleksandran kanssa tilan vuonna
1913. Hän oli valveutunut ja edis-

tyksellinen viljelijä. Hän oli jalostamassa suomenhevosta Oripään
suunnassa asuvan eläinlääkärin
kanssa, ja mukana Illon meijerihankkeessa. Kelkka oli myös asioiden hoitaja, taitava kynänkäyttäjä
laatien kauniilla käsialalla muun
muassa perunkirjoja.
Valkoisten jo voitettua, Herman
PAU L I SAHA
otettiin kiinni ja teloitettiin
ilman
minkäänlaista oikeudellista tutkintaa yksittäisten ilmoitusten perusteella. Tuolloin käytettiin myös
hyväksi ko. aikakauden sekavaa tilannetta yksityistarkoituksiin.
Herman Kelkalle jäi leski Aleksandra ja yhdeksän lasta. Nuorin
lapsista, Kyllikki Isotalon isä Unto
Kelkka, oli 5-vuotias.
Kovalla työllä, vaikka ojia kaivamalla, Aleksandra veti katrastaan
eteenpäin. Siitä syntyi suvussa sa-

nonta ”sitkeä ja sisukas kuin Santra”.
Herman Kelkka haudattiin yhteiseen kuoppaan Tyrvään kappelihautausmaalle, nykyisen punaisten muistomerkin läheisyyteen.
Haudalla ei käyty ja koko asiasta
vaiettiin.
Elämää oli jatkettu osoittamatta
kaunaa mihinkään suuntaan. Vasta aikuisena Kyllikki Isotalo kuuli
pappansa kohtalosta.
Kyllikki Isotalon pitkään ja monipuoliseen työuraan on mahtunut niin omaishoitajan työtä kuin
perheen tilan ja yrityksen talousasioiden pyörittämistä.
Työn ohessa hän on aikuisiällä
opiskellut ensin alemman oikeustutkinnon ja sitten oikeustieteiden
kandidaatin tutkinnot; auskultoinut ja istunut käräjiä, toiminut oi-

”Olemme kiitollisia, että seurakunta huolehtii teloitettujen siunaamisen nimellä. Näin annetaan takaisin heille kuuluva ihmisarvo”, sanoo Kyllikki Isotalo.

keusaputoimistossa ja kuluttajaneuvojana. Herman-papan ”tuomio” kauhistuttaa lainkäyttäjää.
– On käsittämätöntä, että ihminen on voitu teloittaa ilman laillista oikeudenkäyntiä ja tuomiota. Yhteiskunta ei toiminut vielä
tuolloin Suomessa normaalisti.
Nyt toivomme, että yhteiskuntarauha Suomessa säilyisi ja pahoilta vastakkainasetteluilta vältyttäisiin.
Tyrvään kirkolle pystytettävään
muistomerkkiin tulee myös Kyllikki Isotalon sedän, Tammisaaren punavankileirillä kuolleen

Niilo Kelkan nimi. Täällä kohtaavat vailla laillista perustetta teloitetut isä ja poika.

►►Su 9.9. jumalanpalvelus Tyrvään

kirkossa klo 10, vakaumuksensa
puolesta henkensä menettäneiden siunaamisen toimittaa piispa
Kaarlo Kalliala. Muistomerkin julkistaminen kirkkomaalla, seppeleenlasku, seppelpartiot lähetetään
Tyrvään kirkolta kappeliseurakuntiin. Muistojuhla Vammalan lukion
juhlasalissa klo 14
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Sastamalan Vammalasta
TA R JA KO PA L A I NE N

Kalevi Vienola
elää hyvää elämää
Vammaskosken
sillan pielessä.
Tarja Kopalainen

Johannes Bäckin kadulla, Sastamalan sydämessä, asuu tyytyväinen mies. Vaikka Vammalaksi Kalevi Vienola kotipaikkaansa
edelleen mieluummin nimittää,
tai Tyrvääksi, näkyyhän ikkunasta Tyrvään kirkko ja naapurissa on
komea Tyrvään Pappila.
Mutta miten Parkanon pojasta
tuli tyrvääläinen? Ihan suora tie
se ei ollut, vaan mutkasi Tampereen, Turun, Kokemäen ja Huittisten kautta.
Onneakin matkassa oli, tai paremminkin johdatusta, kun Kalevi
26 vuotta sitten Tampereen Työväentalolla tansseissa kohtasi Kiikasta kotoisin olevan pankkivirkailijan, Annelin.
Kohta tulee 20 vuotta siitä, kun
pastori Mirja Tenkanen vihki Kalevin ja Annelin silloisen Tyrvään
seurakunnan kirkkoherranvirastolla. Vammalaan Kalevi muutti
vuonna 1993.
Kritiikkiä nykyistä kotipaikkaa
kohtaan tältä pariskunnalta ei saa
tivaamallakaan.
– Mukava täällä on eläkepäiviä
viettää, kulttuuripitäjässä: maisemat ovat kauniita ja ympäristö
siisti, apteekki on lähellä, parturi
myös ja kirjasto ihan vieressä, luettelee Kalevi.
Varsinkin viimeksi mainittu
paikka on Kaleville tärkeä, sillä
kirjastossa kokoontuu sukututki-

Karkun kirkossa kuullaan su 23.9.
klo 16 Toivo Kärjen säveltämiä
teoksia konsertissa ”Anna kaikkien
kukkien kukkia”. Ensimmäisellä
puoliajalla kuullaan Kärjen viihteellisiä teoksia ja toisella hengellistä tuotantoa. Esitettävät teokset ovat alun perin 1920–1980-luvuilta, mukana myös useita ennen
julkaisemattomia kappaleita. Konsertissa esiintyvät Trio Nostalgia ja
Lauluyhtye Voces Arctopolis. Solisteina toimivat sopraano Leena
Reinman sekä tenorit Aki Alamikkotervo ja Joni Renfors. Konsertin
juontaa Raimo Junttila.

Kalevi Vienolan kodin ikkunasta näkyy Vammaskosken silta ja Tyrvään kirkko alati vaihtuvassa, kauniissa maisemassa.

Tuntuu
hyvältä
nähdä ikkunasta
Tyrvään kirkko,
jonka suojissa
meidänkin
lepopaikkamme
tulee joskus
olemaan.”

”

Kalevi Vienola

musyhdistys. Sukututkimus-harrastuksen kautta Kalevi on löytänyt myös oman sosiaalisen piirin.
Kalevi Vienola on tehnyt pitkän
uran metalliteollisuudessa.
– Menin Tampereen Lentokonetehtaan varastoon töihin vuonna
1956. Sen jälkeen töitä ei tarvinnut
hakea, vaan töihin pyydettiin, kertoo Kalevi.
Hän kouluttautui työn ohessa
työteknikoksi ja työntekijästä tuli
työnjohtaja. Eläkkeelle Kalevi jäi
Huittisten VAKE-tuotteen valmistuspäällikön vakanssilta.
Sastamalan seurakunnan toimintaan pariskunta on tyytyväinen.

Arvojen pohtiminen
johti ammatin
vaihdokseen
Jouni Pihlajamaa

Kohtaaminen junassa muutti
elämän suunnan. Sanna Lindholm muistaa elävästi erään junamatkan Helsingin ja Tampereen
välillä vuonna 2011. Juna joutui
olemaan paikoillaan useita tunteja ilkivallan takia. Noiden aluksi raivostuttavilta tuntuvien tuntien aikana hän tutustui vieressään
istuneeseen uskoa tunnustavaan
naiseen, joka pystyi välittämään
hänelle kokemuksen elämän perimmäisestä mielekkyydestä ja valoisasta tulevaisuudesta Jumalan
johdatuksessa.
Vaikka Sannalla oli syytä olla
elämänsä ulkonaisiin puitteisiin
tyytyväinen, olihan hänellä hyvä
perhe-elämä ja johtava asema restonomin ammatissa, jokin selittämätön levottomuuden tunne vaivasi häntä usein. Junassa tapahtuneen kohtaamisen rohkaisema-

Toivo Kärjen
musiikkia
Karkun
kirkossa

na Sanna hakeutui aluksi vapaaehtoistehtäviin kotiseurakunnassaan Tampereella. Sittemmin hän
hankki itselleen sosionomin ammatin. Ennen nykyistä virkaansa hän toimi johtavana diakonina
Helsingissä Oulunkylän seurakunnassa.
Miltä työ Sastamalassa on tuntunut ja mitä siltä odotat? Sanna
kertoo arvostavansa diakoniatiiminsä monialaista osaamista, pitkää työkokemusta ja avoimuutta
uusille ideoille.
Hänellä itsellään on kokemusta
Sastamalaa suurempien kaupunkien diakoniatyöstä, joissa ihmisten tavoittaminen voi olla paljon
vaikeampaa kuin meillä.
Hän on pannut merkille, että Sastamalan seurakunnassa on
suuri joukko vapaaehtoistyöntekijöitä ja kynnys osallistua toimintaan tai tulla diakoniatoimistoon

– Hautausmaakierroksilla käymme kesäisin ja konsertit
kiinnostavat. Tuntuu myös hyvältä nähdä ikkunasta Tyrvään kirkko, jonka suojissa meidänkin lepopaikkamme tulee joskus olemaan.
Kirkkoherranvirastoon Kalevilla
on ollut asiaa monta kertaa. Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen puitteissa hän osallistuu vanhojen kirkonkirjojen kuvaamistyöhön.
Oman suvun tutkimisesta alkanut sukututkimusharrastus vie
miehen päivät ja joskus myös yöt.
– Jos löydän jotain kiinnostavaa,
valvon pikkutunneille asti, kun en
vaan malta mennä nukkumaan.
J O UNI P I H L A JA M A A

Sanna Lindholmin tie diakoniatyöntekijäksi on kulkenut seurakunnan vapaaehtoistehtävien kautta.

vastaanotolle on jokseenkin matala.
Hartauksien pitämisessä hän
kokee toistaiseksi arkuutta, mutta haluaa kehittää osaamistaan silläkin alueella. Uskon tuputtamista
Sanna Lindholm vierastaa, vaikka
kokeekin uskon olevan työssään
kantava voima.
Diakonian on oltava ajan hermolla . Sanna kokee läheisiksi
muun muassa ajankohtaisiin ongelmiin ja teemoihin liittyvät yhteisöpajat ja eri työalojen yhteisprojektit.

Diakonian piirissä olisi hänen
mukaansa mahdollisuuksia luoda
kuntouttavaan toimintaan liittyviä
työpaikkoja. Hän uskoo, että pitkästä johtamiskokemuksesta jopa
80 henkilön esimiehenä on hyötyä
myös kirkon piirissä, sillä samojen
lainalaisuuksien mukaan kaikissa
työpaikoissa toimitaan.
Nykyihanteiden mukaan johtaminen ei ole käskemistä, vaan innostamista, osallistamista, kuuntelua ja vastuun delegointia. Tätäkin päivää velvoittava ohjelma
löytyy esimerkiksi Matteuksen
25. luvusta.

Muskareita
lapsille ja
perheille
Sastamalan seurakunta järjestää
viikoittain muskareita lapsille ja
perheille Vammalan seurakuntatalossa. Lukkarimuskari 3–6-vuotiaille lapsille kokoontuu tiistaisin
klo 13–14. Perhemuskari vanhemmille ja lapsille kokoontuu torstaisin klo 10–11. Vauvamuskari alle
1-vuotiaille ja vanhemmille järjestetään Tyrvään kirkossa marraskuussa tiistaisin klo 10–10.45.
Lisätietoja muskareista antaa Piia
Vuori p. 050 3149069. Lukkari- ja
vauvamuskariin ilmoittautumiset
seurakunnan verkkosivujen kautta.

Virsivisan
yhdeksäs kausi
on alkamassa
Tänä syksynä käynnistyy kolmasja neljäsluokkalaisille suunnatun
Virsi-visan yhdeksäs kausi. Tällä
kaudella Virsi-visan teemana on
rauha – kaikki voivat olla rauhantekijöinä. Sastamalan seurakunnan kanttorit kiertävät kouluilla
opettamassa virsiä. Visa huipentuu keväällä seurakunnan sisäiseen kilpailuun, josta joukkueilla on mahdollisuus edetä hiippakunnalliselta tasolta aina finaaliin
saakka. Virsi-visan järjestää Nuori
kirkko ry.
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Tule mukaan
Lähetystorille –
Auta kuurojen
koulua Etiopiassa
SARI L E HT E L Ä

Lähetystorilla
tarvitaan
paljon tekijöitä:
talkoolaisia
rakentamaan ja
purkamaan sekä
tietysti asiakkaita.
Hannu Grén

Perinteinen Lähetystori valloittaa
jälleen Vammalan torin syyskuussa. Tekemällä toriostoksia sinulla
on mahdollisuus tukea Sastamalan seurakunnan lähetystyötä.
Sastamalan seurakunnan nuoret ovat tänä vuonna järjestäneet
Lähetystorille pöydän, jonka tuotto käytetään nuorten valitseman
kummikohteen, Lounais-Etiopiassa sijaitsevan Hosainan Kuurojen
koulun hyväksi.
Vuonna 1981 perustettu Hosainan Kuurojen koulu on ollut toiminnassa jo 37 vuoden ajan. Sen
ansiosta moni kuuro on saanut
koulutuksen ja sitä myötä mahdollisuuden vakaampaan tulevaisuuteen.
Koulun luokat yltävät esikoulusta yliopisto-opintoihin valmistavaan 11. luokkaan. Aiemmin etiopialainen yhteiskunta ei uskonut
kuurojen oppimiskykyyn, mutta
ajan saatossa asenteet ovat hiljalleen muuttuneet, ja osa koulun
opiskelijoista on jo ehtinyt valmistua yliopistosta.
Lähetystorilla voit tukea Hosai-

KANANJALKA

Sastamalan seurakunnan nuoret pystyttävät Lähetystorille myyntipöydän
etiopialaisen Hosainan Kuurojen koulun hyväksi.

nan koulua.
Jonna Kahilakoski ja neljä muuta kumminuorta sai tiedon Hosainasta isoskoulutuksessa.
– Osa meistä on jo suorittanut
isoskoulutuksen loppuun, mutta
olemme pysyneet kummeina, Kahilakoski täsmentää.
Nuorisoryhmä on kerännyt aiemminkin rahaa Hosainalle muun
muassa kolehdeilla ja myyntipisteillä.
– Alkuperäinen idea aiemmasta
myyntipöydästä oli meidän nuorten oma ja tavaraa jäi silloin yli, joten on mukavaa päästä myymään
niitä vielä Lähetystorillekin, Kahilakoski iloitsee.
– Henkilökohtaisesti kummius
on vaikuttanut minuun todella
paljon. On mukavaa, kun voi tehdä toisten elämää ja maailmaa hieman paremmaksi, eikä oikeastaan
itse menetä mitään.

Tervetuloa
lähetystorille
■■Lähetystori Vammalan torilla
perjantaina 14.9. klo 12–18.
■■Paikalla lähetyspuffet, hernekeittoa ja ohrapuuroa, käsitöitä,
arpoja, leivonnaisia ja syksyn satoa.
■■Torilla on lähettien haastatteluja ja klo 18–19 seurakunnan
musiikkityön järjestämä konsertti, jossa esiintyy Lauluyhtye Pisara, runoja lausuvat Seija Hirvikoski ja Heikki Mäkelä.

Talkooväkeä kaivataan
■■Pystytystalkoot aloitetaan
14.9. klo 8-12 ja purkutalkoot klo
19-22.
■■Ilmoittautumiset talkoisiin sekä tiedustelut Olavi Sorva p.
0503149005 tai olavi.sorva@evl.
fi.
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Rippikoulusta se
ajatus lähti
Marketta Lahdenmaa

Kesän alusta on Sastamalan seurakunnassa nähty uusi, nuori pappi.
Hän on sijaistanut lomalla olevia
pappeja ja seurakunnan maantieteellinen laajuus on tullut hänelle
hyvinkin tutuksi.
Seurakuntapastori Otso Järvi,
28, on lähtöisin Salosta. Hänet on
valittu pian eläkkeelle jäävän Olavin Sorvan seuraajaksi, lähetyksen ja kansainvälisen diakonian
papiksi.
Oletko aina halunnut papiksi,
Otso Järvi?
– Itse asiassa halusin poliisiksi,
mutta rippikoulussani oli pappi,
joka sai minut ajattelemaan, että
papin ammatti ei olisi hassumpi.
Otso kertoo muiston omasta
rippikoulustaan: Pappi tuli rippikoululuokkaan ja kysyi, mitäs tehdään. Joku rippikoululaisista sanoi: seiso päälläsi! – Ja pappihan
seisoi.
Silloin Otso Järvi ajatteli, että
pappikin voi olla rento ja hauska.
Poliisia Otsosta ei tullut, vaan tuli pappi. Hän sairastui 18-vuotiaana tyypin 1 diabetekseen ja se vaikutti hänen uravalintaansa.
Työ on jo ehtinyt heitellä Otsoa
eri puolille Suomea, aina Hangosta Sastamalaan. Hän on työskennellyt myös Paimiossa ja Tammelassa.
Yksi Otso Järven kolmesta motosta on, että kaikella on määräaikansa, mutta nyt hän iloitsee siitä, että virka ei ole määräaikainen.
Voi suunnitella elämää eteenpäin
aivan toisin kuin silloin, kun työsuhde kestää vain puoli vuotta tai
vuoden.
Pitemmässä työsuhteessa oppii
myös tuntemaan ihmisiä ja paikkakuntaa aivan eri tavalla. Voi jopa
harkita asunnon ostamista.
Otsolla on selkeä työnäky. Hänen mielestään olisi hienoa, että
saisi tehdä töitä samojen ihmisten
kanssa. Saisi olla kaste-, rippi- ja
kenties vielä vihkipappikin, niin
siinä olisi jatkuvuutta.
Omaa rippikoulupappiaan hän
muistelee lämmöllä. Kun he pitkän ajan jälkeen tapasivat, pappi
kysyi mitä kuuluu? Otsosta tuntui

OTS O JÄ RV E N KOTI A L B UM I

Kesän aikana laaja Sastamala on
tullut Otso Järvelle tutuksi.

Halusin
poliisiksi,
mutta rippikoulussani oli pappi, joka
sai minut
ajattelemaan, että
papin ammatti ei
olisi hassumpi.”

”

luontevalta kertoa hänelle se, mikä silloin oli ikävintä hänen elämässään. Sellainen pappi hänkin
haluaisi olla – sellainen, jolle voi
sanoa niin ikävät kuin iloiset ja tavallisetkin asiat.
Sastamala on hänen mielestään
luonnonkaunis kaupunki, sopivan
iso ja isompaankin on suhteellisen
lyhyt matka. Lenkkimaastot alkavat melkein asunnon ovelta.
Harrastuksistaan Otso mainitsee musiikin erilaisissa muodoissa, moottoripyöräilyn, miniatyyrit
ja ammunnan. Tosin työn määräaikaisuus on ollut harrastuksissakin rajoittava tekijä.
Sastamalan seurakuntalaiset
hän on kokenut avoimiksi ja vastaanottavaisiksi. Työtäkin on riittänyt eri muodoissa.
Toinen Otson motoista on, että
asioilla on tapana järjestyä. Niinhän se on.

