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Yhden papin matka
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TARJA KOPALAINEN

Lasse Hautala

ienenä minut ja
velimies istutettiin varsin usein
Lavian kirkon urkuparven penkille
jumalanpalvelusta kuuntelemaan.
Jos kanttori-isän ei tarvinnut torua
kolmea kertaa useammin, saimme
kotimatkalla ostaa leivokset autoaseman baarista. Harvoin saimme.
Pyhäkoulussa ja tyttökerhossa kertyi lisää hengellistä valmiutta. Jopa
siinä määrin, että murrosiän kynnyksellä päätin viitata kintaalla koko Jumalalle.
Tutkimattomat Herran tiet houkuttelivat gospelbändiin soittamaan
ja jonakin iltana löysin itseni saarnaamasta ihan tosissani. Varsinaisen saarnaajan tulikokeen koin ylioppilasjuhlissani, joissa rehtorimme
ilmoitti minut lakitettujen puheen pitäjäksi juuri ennen juhlaa. Ei se hyvä puhe ollut.
Lähdin lukemaan papiksi, kun hyvä ystäväni siihen kehotti perustellen: ”Kun muutenkin puhut koko
ajan.” Ja niin sain puhua. Ensimmäisen kirkkosaarnani pidin ensimmäisen opiskeluvuoteni Tapaninpäivänä Kotikirkossa Laviassa.
Uteliaita kuulijoita oli yli 180. Saarna on edelleen tallella. En todellakaan ole pitänyt sitä sen koommin.
Kun valmistuin teologian kandidaatiksi kuuden vuoden ihmettelyn jälkeen, toiveeni oli mikä tahansa muu työ kuin papin ura. Parina
kesäteologivuotenani, Siikaisissa ja
Karkku-Mouhijärvellä, olin saanut
jälleen kerran kirkon puuhista tarpeekseni. Mutta taas puuttui Luoja
suunnitelmiin ja heitti minut sijaiskappalaiseksi Porvooseen. Opettavaiset olivat nuo kaksi vuotta. Niin
opettavaiset, että perin jykevällä itsetunnolla tulin näille seuduille töihin.

Nöyryyttä opetettiin heti ensimmäisissä seuroissa, joissa muuan isäntä
heti ovella alkoi kovaäänisesti muistella, miten oli häätänyt minut pihapuustaan räkätin pesältä.
Vuodet ovat kuluneet ja kartuttaneet valtavan määrän kokemuksia,
kohtaamisia, oppia ja johdatusta.
Hienoimmat kohdat matkalla ovat
olleet niitä, jolloin perin neuvottomana, tyhjänä ja avuttomana on
joutunut tilanteeseen, ja siinä saanut kokea, miten Herra aivan oikeasti pitää hullustaan huolta. Jos
monesti on rukous ollut nöyrää ennen tilaisuutta, niin on kiitoskin ollut vilpitöntä, kun tilanne on ohi,
olipa sitten kyseessä valmistelematta jäänyt saarna tai haastava ihmisen kohtaaminen.
Erityisen upean havainnon työni
hienoudesta koin vasta aivan muutama vuosi sitten. Ymmärsin, miten hieno tehtävä onkaan ehtoollispöydässä välittää Jumalan armo ja
anteeksi anto jokaiselle aterialle osallistuvalle erikseen: ”Kristuksen ruumis ja veri, Sinun puolestasi annettu
ja vuodatettu.” Tärkeimmät sanat,
jotka koskaan olen saanut sanoa.
Nyt alkaa olla työura viimeisiä vaiheita vaille valmis. Mieli on kiitollinen. Kiitollinen siitä, että selvisin
siitä osasta, jonka Luojamme väkisin minulle tyrkkäsi. Selvisin, koska
aina on lähelläni ollut niitä ihmisiä,
jotka kannustivat, rohkaisivat ja tekivät ne hommat, jotka unohdin tai
joita en osannut. Jumalan suurta lahjaa hekin. Sinäkin.
eläke-Lasse

Lasse Hautalan lähtömessua vietetään sunnuntaina 13.10. Suodenniemen kirkossa klo 18. Kahvitilaisuus on
srk-talossa. Sunnuntaina 27.10. klo 16 Lasse kutsuu Mouhijärven kirkkoon eläköitymiskonserttiinsa, jossa esiintyvät Markus Koskinen & Peppe Johansson (Teleks).

Kun
muutenkin
puhut koko ajan.”
Ja niin sain puhua.

”

Ehdokkaat Sastamalan kirkkoherraksi
Yksi heistä on Sastamalan
seurakunnan tuleva
kirkkoherra.
Mika Nokelainen s. 1968,
Martinus-säätiön toiminnanjohtaja.
Syntynyt Hämeenkyrössä,
asuu Tampereella. Teologian tohtori.

Aiemmin toiminut Diakonia-ammattikoulun Porin yksikössä yliopettajana ja aluekoordinaattorina,
Porin seurakuntayhtymässä pappina, siirtolaispappina Tanskassa ja
Ruotsissa sekä tutkijana Helsingin
yliopistossa .
Puoliso pastori Elina Kaunisto,
20-, 18- ja 14-vuotiaat pojat.
Harrastukset juoksu, suunnistus,
hiihtäminen, kaikenlainen kulttuuri; erityisesti kirjallisuus, kirjoittelu
ja musiikki.

Vesa Aurén, 58 v., maavoimien
kenttärovasti vuodesta 2009.
Kotoisin Nakkilasta.
Pappina vuodesta 1984 alkaen Pohjois-Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Savossa ja
kolme vuoden
jaksoa ulkomailla.
Harrastukset
seurakunnan
toiminta, partio (Ko-Gi 18),

SPR, rotarit, lukeminen, kirjoittaminen, historian tutkiminen, kuntoliikunta (23 Pirkan hiihtoa) ja puutyöt.
Puoliso Aija, neljä aikuista lasta ja
kaksi lastenlasta.
Jouni Pihlajamaa, 58 v.
Sastamalan seurakunnan kappalainen vuodesta 2009.
Kotoisin Alahärmästä, asuu Nokian
Tottijärvellä.
Toiminut Kiikan kirkkoherrana 16
vuotta sekä pappina Ikaalisissa.

Puoliso Pirkko on LVI-alan diplomi-insinööri ja toimii sekä opettajana että yrittäjänä Tampereella.
Ensimmäisestä avioliitosta poika
Joel.
Harrastukset:
luontoretkeily,
valokuvaus ja
matkailu, seuraa tiiviisti mitä
tapahtuu urheilussa, tieteissä
ja taiteissa .
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PÄÄKIRJOITUS

Muutoksen tuulet
puhaltavat!

K

aikenlainen uusi haastaa totuttuja toimintatapojamme
ja kutsuu meitä katsomaan
tuttuja asioita
uusin silmin. Muutos voi pelottaa,
mutta se on aina ennen kaikkea
mahdollisuus, kutsu uuteen. Jesajan kirjan luvussa 43:19 on sanat:
”Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin – ettekö huomaa?”
Seurakunnassamme on käsillä
mielenkiintoinen muutosten syksy. Syyskuun toisella viikolla saamme vieraaksemme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen. Lienevätkö koskaan aiemmin kaikki kirkkomme piispat
yhdellä kertaa kulkeneet raiteillamme? Piispat kokoustavat omia
asioitaan käsitellen, mutta Sastamalassa vierailuunsa liittyen piispa Kaarlo Kalliala isännöi 9.9. klo 18 Tyrvään Pyhän Olavilla iltahetkeä, joka on avoin myös seurakuntalaisille.

Muutos voi pelottaa,
mutta se on aina ennen
kaikkea mahdollisuus,
kutsu uuteen.

”

Syyskuu on myös kirkkoherranvaalien kuukausi. Kolmen vaalinäytepyhän jälkeen saamme tutustua kirkkoherrakandidaatteihin
kaikille avoimessa vaalipaneelissa ja loppukuusta pääsemme äänestämään seurakuntaan uutta paimenta ja esimiestä.
Suuren seurakunnan kirkkoherranviran tehtävien hoitamisessa
painottuvat nykyisellään erityisesti hallinnollinen ja taloudellinen
vastuu ja osaaminen sekä esimiestyö. Kirkkoherra on myös seurakunnan hengellinen johtaja, vaikka hengellisen työn tehtävät käytännössä jakautuvatkin suurelle joukolle seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia vastuunkantajia.
Syksyllä avataan Puistokatu 15:een seurakunnan uusi toimitila, johon sijoittuvat lähetyksen kirpputori ja diakonian toimintoja.
Syksyllä tapahtuu muutamia työntekijävaihdoksia, kun uusia tulee sijaisiksi eläköityvien tai vapaalle jäävien tilalle. Vuoden vaihteessa toivomme uuden kirkkoherran aloittavan työnsä ja samaan
aikaan on edessä hiippakuntavaihdos Turun arkkihiippakunnasta
Tampereen hiippakuntaan.
Kaikkeen muutokseen ja uuteen käymme seurakuntana rukoillen ja luottaen lupaukseen: ”Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut.
Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi.” (Jes. 43:1, 2)
Ulla Ruusukallio
Sastamalan vt. kirkkoherra
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Faktaa Sastamalan
kirkkoherranvaalista
Sastamalan seurakunnan kirkkoherran vaalissa tuomiokapituli on antanut seuraavat vaalisijat:
1. vaalisija Martinus-säätiön toiminnanjohtaja Mika Nokelainen
2. vaalisija Maavoimien esikunnan kenttärovasti Vesa Aurén
3. vaalisija Sastamalan seurakunnan kappalainen Jouni Pihlajamaa
Kirkkoherranvaalin ehdokkaat
antavat vaalinäytteensä toimittamalla messun Tyrvään kirkossa
klo 10:
Su 1.9.2019 Mika Nokelainen, su
8.9.2019 Vesa Aurén ja su 15.9.2019
Jouni Pihlajamaa.
Vaalinäytemessuihin järjestetään
maksuton bussikuljetus Mouhijärven, Suodenniemen ja Kiikoisten
seurakuntataloilta. Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon p. 03 521
9090, kirkkoherranvirasto.sastamala (at) evl.fi. Bussi lähtee 1.9., 8.9.
ja 15.9. Mouhijärven srk-talolta klo
8.30, Suodenniemen srk-talolta klo
8.50 ja Kiikoisten srk-talolta klo 9.10.
Vaalipaneeli on Vammalan srk-talossa torstaina 19.9.2019 klo 1920.30, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30.
Ehdotuksia kysymyksiksi voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
kirkkoherranvirasto.sastamala@evl.

fi. Vestin otsikoksi ”ehdotus paneelin kysymykseksi”.

klo 15-18 Keikyän srk-talo
(Pehulankaari 6)

Kirkkoherranvaali toimitetaan
sunnuntaina 29.9.2019 Vammalan seurakuntatalossa. Äänestys
alkaa jumalanpalveluksen jälkeen
aikaisintaan klo 11.15 ja päättyy klo
19. Ennakkoäänestys on joka päivä
23.9. – 27.9.2019 kirkkoherranvirastossa (Aittalahdenkatu 12) klo 9–18.

Keskiviikko 25.9.2019
klo 15-18 Karkun srk-talo
(Passinmäentie 14)

Muut ennakkoäänestyspaikat ja -ajat:
Maanantaina 23.9.2019
klo 11-14 Suodenniemen srk-talo
(Koippurintie 6)
klo 15-18 Mouhijärven srk-koti
(Kinkerikuja 2)
Tiistaina 24.9.2019
klo 11-14 Kiikan srk-talo
(Länsitie 3)

Torstai 26.9.2019
klo 15-18 Kiikoisten srk-talo
(Kiikostentie 292)
Perjantai 27.9.2019
klo 14-16 Sammaljoen kirkon
srk-sali (Sammaljoentie 606)
Äänestäjän tulee ottaa mukaan
henkilöllisyystodistus. Äänioikeudesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 29.9.2019 18 vuotta
täyttävät, jotka on merkitty Sastamalan seurakunnan jäseniksi
viimeistään 21.7.2019.

Elokuinen Lapin-matka
Seurakunta järjesti elokuussa
2019, juuri ennen koulujen alkua,
matkan Lappiin. Majoituimme Kittilässä Raattaman kylässä Autton
porotilalla – Lapin kesäriparilaisillekin tutussa paikassa. Retkeilimme Muoniossa Pallaksella ja Särkitunturissa, Ylläksellä sekä Norjan
Altassa.

Vajaan viikon aikana ehdimme
huiputtaa tuntureita, ihastua huskynpentuihin, syödä poronkäristystä, uida Jäämeressä, matkustaa gondolihissillä ja paljon, paljon muuta.
Näimme lukemattomia poroja, upeita tunturimaisemia, pienen pienen
kyläkaupan ja ihastuttavia puroja.
Sää suosi meitä, ja matkaseurakin

oli parasta mahdollista!
Kiitämme lämpimästi matkan
järjestänyttä Salme Kuukkaa sekä Anna Söderlundia!
Malttamattomina seuraavia
reissuja odotellen,
Lapinmatkaajat
KUVAT: LAPINMATKAAJAT

Lähetystori perjantaina
20. syyskuuta
Lähetystori järjestetään tänä
vuonna viikkoa tavallista myöhemmin perjantaina 20.9. klo 12–
18 Vammalan torilla. Klo 17 torilla
kuullaan muusikko-evankelista
Samu Saarisen konsertti. Myynnissä on esimerkiksi leivonnaisia,
kahvia, ohrapuuroa ja rusinasoppaa, jauhoja, juureksia, makkaraa,
hernekeittoa (ota astia mukaan tai
osta paikan päältä), kirjoja, kirpputoritavaraa ja arpoja.
Sastamalan seurakunnalla on
13 eri lähetyskohdetta, joihin lä-

hetystoritapahtuman tuotto kerätään. Näitä kohteita sijaitsee muun
muassa Thaimaassa, Mongoliassa,
Keniassa, Egyptissä, Sambiassa,
Israelissa, Venäjällä ja Japanissa.
Talkooväkeä kaivataan torin
pystytystalkoisiin klo 8 ja purkutalkoisiin klo 18. Jos omistat akkuporakoneen, se kannattaa ottaa mukaan.
Näistä ja muistakin lähetystoria koskevista asioista lisätietoa
antaa lähetyspappi Otso Järvi p.
050 314 9004 tai otso.jarvi@evl.fi.

UPI VUORENOJA

Lähetystorilla on pitkät perinteet, tapahtuma järjestetään tänä vuonna jo 42. kerran.
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Sastamalan seurakunnan kaitsijana toimii jatkossa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.

Sastamalan seurakunta Tampereen hiippakuntaan
Tarja Kopalainen
Hiippakuntarajoihin tulee muutoksia ensi vuoden alusta. Hiippakunnat
muodostetaan jatkossa niin, että ne
vastaavat maakuntarajoja. Tampereen hiippakuntaan kuuluvat Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat. Turun hiippakunnasta siirretään
Tampereen hiippakuntaan Sastamalan ja Punkalaitumen seurakunnat.
Sana hiippakunta tulee piispan
päähineen, hiipan, nimestä. Hiippakunta on piispan johtama kirkol-

linen kaitsenta-alue, jonka tehtävänä
on alueen seurakuntien tukeminen.
Se toteuttaa tehtäväänsä seurakuntien kanssa ohjaustyön, valmennuksen, konsultoinnin, neuvonnan ja
koulutuksen keinoin.
Tavalliselle seurakuntalaiselle hiippakunnan vaihtuminen tuskin erityisen paljon näkyy, mutta varmasti henkilöiden vaihtumisella jotakin
vaikutusta on. Turun piispa Kaarlo
Kallialan sijaan Sastamalan pappeja kaitsee jatkossa Tampereen piispa Matti Repo. Myös seurakunnan

kouluttajien ja valmentajien kasvot
vaihtuvat.
Lähden kauniina syyskesän päivänä tutustumaan tulevaan hiippakuntaamme. Aloitan Tampereen
tuomiokirkosta. Tyyliltään kansallisromanttinen, 1900-luvun alkuvuosina rakennettu pyhättö on tunnettu
etenkin Hugo Simbergin maalauksista Kuoleman puutarha ja Haavoittunut enkeli. Jyhkeän linnamainen kirkko vaikuttaa sisätiloiltaan yllättävän
pieneltä, ainakin jos Turun tuomiokirkkoon vertaa.

Kirkosta löytyy kuitenkin paljon
kaunista; Hugo Simbergin maalaukset pysäyttävät, ympyränmuotoinen
lasimaalaus alttarin yläpuolella vangitsee katseen, katossa luikerteleva
käärme hiukan puistattaa.
Päätän käydä visiitillä myös Tampereen tuomiokapitulissa, joka sijaitsee Tampereen seurakuntien talolla
Näsilinnankadulla. Ajan hissillä seitsemänteen kerrokseen. Yllätysvierailusta huolimatta saan lämpimän vastaanoton ja minulle esitellään juuri
uudistetut tilat. Kompaktin tiiviissä

tiloissa kaikki on kaunista ja harkittua ja yleisilme moderni. Viestinnän
asiantuntija Tuulia Matilainen lupaa lähtiäisiksi tulla vierailulle Sastamalaan.
Kotimatkalla mieleni on hyvä ja
odotusta väreilevä. Hiippakuntavaihdos voi tuoda Sastamalan seurakunnalle ihan uusia tuulia. Eikä arkkihiippakunta meiltä mihinkään katoa,
sillä siellä on meidän kaikkien yhteinen arkkipiispa Tapio Luoma ja kansallispyhäkkö Turun tuomiokirkko.
Eiköhän tässä hyvin käy.

Kuvassa Tampereen tuomiokapitulin ohjauksen ja kehittämisen asiantuntija Terhi Törmä (vas.), viestinnän asiantuntija Tuulia Matilainen ja vastaanottosihteeri Pirjo Hoffrén.

Kirpputorin
uusi elämä
Puistokadulla
Uusissa toimitiloissa tulee olemaan
myös ruoka- ja vaateapujakelua.
Hannu Grén
Seurakunnan lähetyskirpputori
muuttaa Vammalan seurakuntatalolta uusiin tiloihin. Uusi kirpputori
avaa ovensa tällä tietoa 1. lokakuuta
entisen apteekin paikalla osoitteessa Puistokatu 15. Lähetyspappi Otso Järven mukaan muutto tapahtui käytännön sanelemista syistä
johtuen.
– Seurakuntatalon kirpputoritilat olivat aika pienet, ei ollut kovin
montaa neliötä tilaa. Melkein mikä
tahansa muu tila olisi ollut iso edistysaskel. Täällä on enemmän tilaa ja
esteettömämpi kulku. Uusi tila on

käytännössä joka suhteessa voitto
meille, Järvi riemuitsee.
Kirpputorin lisäksi myös ruoka- ja
vaateapujakelu sekä diakonian toimintoja muuttavat uuteen tilaan. Uusi
paikka mahdollistaa muiden etujen
lisäksi myös paremman näkyvyyden,
kun toimipiste siirtyy kaupungin pääkadun varrelle. Järven mukaan sijainti edistää ajatusta seurakunnan
”olohuoneesta”.
– Paikalla voi piipahtaa, vaikka ei
olisikaan ostamassa mitään. Voi tulla ihan vain juttelemaan ja hyvällä tuurilla kahvikupinkin voi saada,
hän vinkkaa.
Uusi kirpputoritila ei niinkään kil-

Ahkerat työläiset ovat jo sisustamassa kirpputorin uutta toimipistettä käyttövalmiuteen.

paile seurakunnan muilla alueilla olevien kirpputorien kanssa, vaan asiassa on oma alueellinen korostuksensa.
Järvi ajattelee, että vaikka tulijoita toivotaan kauempaakin, niin paikallisten kappeliseurakuntienkin kirpputoreilla on oma merkityksensä.
– Ihmiset haluavat omille alueilleen toimintaa melko samanlaisilla

periaatteilla. Ja kaikissahan niissä
ollaan evankeliumin asialla.
Useamman kirpputorin toiminnasta on hyötyä, sillä seurakunnalla on tällä hetkellä 13 eri lähetyskohdetta. Suurin osa kohteista sijaitsee
Afrikan mantereella, mutta jonkin
verran tehdään myös esimerkiksi internet-työtä Japanissa.

Kirpputorin aukioloajat:
Ma 10–16, To 10–16 ja La 10–14.
Kirpputorille on järjestetty myös
nimikilpailu, johon voi osallistua
facebookissa tai sähköpostitse:
otso.jarvi@evl.fi tai
aira.putkonen@evl.fi.

4

SASTAMALAN SEURAKUNTALEHTI 3/2019

Syksy 2019- poimi tapahtumat talteen!
MESSUT

Su 8.9. 13. sunnuntai helluntaista
Sastamalan seurakunnan kirkkoherranvaalin 2. vaalisijalle
asetetun vaalinäyte, Tyrvään kirkko klo 10, Vesa Aurén,
Kopalainen, Inkeroinen, kirkkokahvit kirkossa
Suodenniemen kirkko klo 18, Järvi, Hänninen
Ma 9.9.
Piispainkokouksen iltakirkko, Tyrvään Pyhän Olavin
kirkko klo 18, piispa Kaarlo Kalliala, Ruusukallio, Mattila A.,
avoin myös seurakuntalaisille
Pe 13.9.
Nuorten ja nuorten aikuisten messu, Vammalan srk-talo
klo 19.30, Kiili, Mattila J.
Su 15.9. 14. sunnuntai helluntaista
Sastamalan kirkkoherranvaalin 3. vaalisijalle asetetun
vaalinäyte, Tyrvään kirkko klo 10, Jouni Pihlajamaa,
Kiili, Mattila A., kirkkokahvit kirkossa
Sadonkorjuun kiitosjuhla, Sammaljoen kirkko klo 13,
Heikkilä, saarna Jaakko Antola, Bäckman, musiikissa Heikki
Kuutti Uusitalo, kirkkokahvit Sammaljoen maamiesseura
Kiikoisten kirkko klo 13, Kiili, Hänninen
Jazzmessu, Tyrvään kirkko klo 18, Kiili, Inkeroinen,
Jukka Perko & Avara, Juhana Mattila, piano, osa Tyrvää Jazz
-tapahtumaa
Su 22.9. 15. sunnuntai helluntaista
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Heikki Mäkelä, Hänninen
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Bäckman
Suodenniemen kirkko klo 10, Hautala, Inkeroinen
Kantapääkirkko, Salokunnan kirkko klo 13, JokinenLundén, Bäckman, kirkkokahvilla halukkaille opetetaan
villasukan kantapään kutomista, mukana Jarkko Mäkipää.
Osaako Jarkko tehdä kantapään?, Pakistaniin, Tankin
sairaalaan lähtevien nuttujen pakkaaminen
Kiikan kirkko klo 18, Heikki Mäkelä, Vuoristo
Mouhijärven kirkko klo 18, Järvi, Mattila J.
Su 29.9. Mikkelinpäivä
Tyrvään kirkko klo 10, Hautala, Ruusukallio, Bäckman,
Hänninen, Mattila A., Vuoristo, Sastamalan seurakunnan
kirkkoherranvaalin vaalipyhä, äänestys alkaa Vammalan
seurakuntatalossa messun jälkeen
Pe 4.10.
Nuorten ja nuorten aikuisten messu, Vammalan srk-talo
klo 19.30, Kiili, Mattila J.
Su 6.10. 17. sunnuntai helluntaista
Tyrvään kirkko klo 10, Järvi, Bäckman
Mouhijärven kirkkoherrakunnan 380v –juhlajumalanpalvelus, Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Parviainen,
Vuoristo, juhla Mouhijärven Yhteiskoululla
Kiikoisten kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Hänninen
Perhemessu, Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä,
Inkeroinen, Anneli Mäki-Laurila, Illon ja Sammaljoen
perhekerholaiset, kirkkokahvit
Keikyän kirkkolo 18, Heikkilä, Vuoristo
Su 13.10. 18. sunnuntai helluntaista
Tyrvään kirkko klo 10, Kiili, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Vuoristo, kirkkokahvit
Karkun kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Bäckman
Kappalainen Lasse Hautalan läksiäismessu, Suodenniemen kirkko klo 18, Hautala, Parviainen, Vuoristo, kahvitilaisuus srk-talossa
Su 20.10. 19. sunnuntai helluntaista
Cityriparin konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10,
Jokinen-Lundén, Kiili, Mattila A.
Keikyän kirkko klo 10, Kopalainen, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Reijo Telaranta saarna,
Mattila A., kirkkokahvit
Kiikoisten kirkko klo 13, Pihlajamaa, Hänninen
Mouhijärven kirkko klo 18, Pihlajamaa, Mattila J.
Su 27.10. 20. sunnuntai helluntaista
Tyrvään kirkko klo 10, Järvi, Inkeroinen
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Bäckman
Suodenniemen kirkko klo 10, Parviainen, Mattila J.
Sadonkorjuun kiitosmessu, Salokunnan kirkko klo 13,
Jokinen-Lundén, Bäckman
Kiikan kirkko klo 18, Järvi, Mattila A.
La 2.11. Pyhäpäivän sanajumalanpalvelus
Mouhijärven kirkko klo 10, Parviainen, Mattila J.
Kiikoisten kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Mattila A.
Messu, Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Inkeroinen,
Anne Varpanen sello, kirkkokahvit
Karkun kirkko klo 16, Jokinen-Lundén, Bäckman
Kiikan kirkko klo 16, Pihlajamaa, Vuoristo
Suodenniemen kirkko klo 18, Parviainen, Mattila J.
Tyrvään kirkko klo 18, Heikkilä, Inkeroinen
Keikyän kirkko klo 18, Pihlajamaa, Vuoristo
Su 3.11. 21. sunnuntai helluntaista
Tyrvään kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila A.

Su 10.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Tyrvään kirkko klo 10, Kiili, Hänninen
Karkun kirkko klo 13, Kiili, Bäckman
Suodenniemen kirkko klo 18, Järvi, Vuoristo

KONSERTIT

Su 29.9. klo 15 Karkun kirkko Lastenkonsertti Höpinätötterö, vapaa pääsy, mehua ja keksejä
Su 6.10. klo 18 Kiikan kirkko Majatalo-ilta, musiikkivieraana Tarvo Laakso
Su 13.10. klo 18 Kiikoisten kirkko Satakunnan kirkkomusiikkipiirin kuorokonsertti
Su 20.10 klo 18 Vammalan srk-talo Kiikan torvisoittokunta ja Scherzo-kuoro Sastamala 10-vuotta –konsertti
Su 27.10 klo 16 Mouhijärven kirkko Markus Koskinen &
Peppe Johansson (Teleks) Lasse Hautala eläkkeelle –konsertti
Su 28.10. klo 19 Tyrvään kirkko Petri Laaksosen
konsertti Täällä Pohjantähden alla, ohjelma 20 e
Su 17.11. Vain kauniita lauluja –konsertti, Tyrvään kirkko
klo 15, Henrika Ojala, Hanna Kanasuo ja Maria Wallin, säestys Hannu Ilola, ohjelma 10 e
Su 1.12. klo 18 Tyrvään kirkko Lasse Heikkilän Joulun
sankari -musikaali Sastamalan lasten ja nuorten kuoro,
solistit, King´s Kids Ilonsilta, Musiikkiteatteri Valkia

KUOROT JA LAULURYHMÄT

Tyrvään kirkkokuoro
10.9. alkaen ti klo 14 Vammalan srk-talo, Anu Mattila
(Leirimajalla to 5.9. klo 14)
Gospel-kuoro
3.9. alkaen ti klo 18 Vammalan srk-talo, Anu Mattila
Virsikannel
4.9. alkaen ke klo 16 Vammalan Luther-talo, Päivi Vuoristo
Karkun kirkkokuoro
5.9. alkaen to klo 16.30 Karkun srk-talo, Helena Bäckman
Mouhijärven kirkkokuoro
5.9. alkaen to klo 18.30 Mouhijärven srk-koti, Jari Mattila
Kiikoisten kirkkokuoro
4.9. alkaen ke klo 17.30 Kiikoisten srk-talo, Elisa Hänninen
Veteraaniveljet
5.9. alkaen to klo 10.30 Keikyän srk-talo, Päivi Vuoristo
Iltapäiväkuoro
5.9. alkaen to klo 13 Keikyän srk-talo Päivi Vuoristo
Virrestä viis –lauluryhmä
5.9. alkaen to klo 15 Kiikan srk-talo, Päivi Vuoristo
Kaikkiin kuoroihin myös uudet laulajat Tervetuloa!

LAULUILLAT

Virsilauluhetket Kiikoisten vanhustentalolla
ke klo 16 4.9., 2.10., 6.11.
Su 8.9. Sanan ja sävelen ilta Salokunnan kirkossa klo 18

Ke 18. 9. Lähetyksen lauluilta Suodenniemen srk-talo klo 18,
Hautala, Mattila J., lauletaan uusia virsiä ja tuttuja lauluja

DIAKONIA

Vammala
Diakoniakahvila
Srk-talon Rantasalissa tiistaisin klo 9–11. Kahvia,
kahvileipää, puuroa, ruokajakoa. Aamiaismaksu 0,50 e
Löytöpiste aloittaa uusissa tiloissa Puistokatu 15:ssa 1.10.
Usko ja Unelma
Ikäihmisten ja näkövammaisten kohtaamispaikka Srk-talon
Rantasalissa tiistaisin klo 13.00-14.45. Ruokailu 5e/hlö.
17.9. 15.10. 19.11. 10.12. (adventtijuhla)
Leskien Klubi
Kohtaamispaikka leskille Srk-talon Rantasalissa maanantaisin
klo 13-15 16.9. 14.10. 11.11.
Hengellinen keskustelupiiri VoiMia ry:n tiloissa (Marttilankatu 16) keskiviikkoisin klo 15-16. 11.9. 2.10. 6.11. 4.12.

Asukastuvat
Yhdessäolemista.kahvia ja purtavaa, Marttilassa netti ja tulostin
Marttila (Törmäkatu 3A, kellarikerros) Ma 10-13, ke 12-15
Lousaja (Kannintie 8, käynti talon takaa) ti klo 14-17, to 12-15
Torstaikerho
Sammaljoen kirkon srk-sali (Sammaljoentie 606) joka toinen
torstai klo 13. 19.9. 3.10. 17.10. 31.10. 14.11. 28.11.
Lounaskerho
Illon rukoushuone (Punkalaitumentie 1632) kerran kuussa
perjantaina klo 9.30-12.. Yhdessäoloa Illon perhekerhon
kanssa ja lounas 2 e, 13.9. 11.10. 15.11.
Lähimmäisten työnohjaus Rantasalissa to klo 13.30–15.30
5.9. 3.10.(retki Ritajärvelle) 14.11. 5.12.
Saattohoidon vapaaehtoisten työnohjaus
Rantasalissa ma klo 17.30–19 16.9. 28.10., 11.11. 9.12.
MOUHIJÄRVI
Arkilounas
Kaikille avoin kohtaamispaikka srk-kodilla (Kinkerikuja 2)
to klo 12-13.30 5.9. 3.10. 7.11. 5.12. lounas 5e/hlö
Teresapiiri
Srk-kodin alakerrassa tiistaisin kerran kuussa klo 12-14 10.9.,
8.10. 12.11. 10.12.
Kyläparkki
Kaikille avoin kohtaamispaikka kahvin ja hyvän seuran
merkeissä Uotsolan Puukoululla (Uotsolantie 56) pe
6.9.-20.12. klo 9.30-12 Hartaus klo 10.30
Ruokajako Srk-kodin alakerta (Kinkerikuja 2) parittomat
viikot maanantaisin klo 10.15
Mouhijärven VirrenViejät
Virrenviejät jalkautuvat koteihin 2-3 laulajan ryhmissä 17.9.,
19.11. klo 12 alkaen. Pyynnöt Mira Ranta, p. 050 314 9048
KIIKOINEN
Arkilounas
Kaikille avoin kohtaamispaikka Kiikoisten srk-talolla
(Kiikostentie 292) torstaisin alkaen klo 10.30 vapaalla
ohjelmalla, lounas klo 12-13. 12.9. 10.10. 14.11. 12.12.
Tiistaikammari
Ryhmä eläkeläisille vanhustentalon kerhohuoneessa
(Huhtatie 2) tiistai klo 13-14 10.9. 8.10. 12.11. 10.12.
KEIKYÄ
Uusi Toivo –lounas
Keikyän seurakuntatalolla (Pehulankaari 6) keskiviikkoisin
klo 12 11.9. 9.10. 13.11. 11.12.
Ruokajako Keikyän diakoniatoimistossa (Pehulankaari 6),
12.9. alk. parittomat viikot to klo 9.30 (huom. muuttunut aika!)
Keikyän VirrenViejät
VirrenViejät jalkautuvat koteihin 2-3 laulajan ryhmissä
21.10. klo 12–14, Pyynnöt Petra Pajamäki, p. 050 314 9047.
KARKKU
Karkun kamari
Eläkeikäisten kohtaamispaikka Karkun srk-talolla
(Passinmäentie 14) joka ma klo 12 ajalla 2.9. – 2.12.
Kuukauden ensimmäinen ma yhteinen ateria 3e/hlö.
Heinoon diakoniapiiri
Ti 17.9 Heinoon diakoniapiiri Yhteistalolla klo 13.
Kutsujina Heinoon maatalousmaiset ja nuorisoseura
Piiri kokoontuu kodeissa kerran kuukaudessa. Katso kirkolliset
Ruokajako
Karkun srk-talolla (Passinmäentie 14) maanantaisin klo 14.30
SUODENNIEMI
Vanhemman väen virkistyspäivä
Avoin ryhmä eläkeläisille srk-talossa (Koippurintie 6) klo 1113.30 Lounas 5e. 29.8. 26.9. 31.10. 28.11. 12.12 (jouluateria)
Ruokajako
Lahjoitusruoan jako seurakuntatalon alakerrassa (Koippurintie 6, käynti järven puolelta) parittomat viikot ma klo 9
KIIKKA
Eläkeikäisten iltapäiväkerho
Kiikan srk-talo (Länsitie 3) tiistaisin klo 13-14.30. 10.9. 8.10.,
12.11. 17.12. (jouluateria)
Arkilounas
Kiikan srk-talo (Länsitie 3) torstaisin klo 12-13. Lounas 5e
19.9. 17.10. 21.11.
Kiikan VirrenViejät
VirrenViejät jalkautuvat koteihin 2-3 laulajan ryhmissä 28.10.
klo 13.30-16 pyynnöt Petra Pajamäki p. 050 314 9047

LÄHETYS, KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

LÄHETYSTORIT
Pe 20.9. Vammalan torilla klo 12-18, muusikko-evankelista
Samu Saarisen konsertti klo 17-18, hernesopan myynti alkaa
klo 11, torin pystytystalkoot klo 8 alkaen, purku alkaa klo 18
La 21.9. Mouhijärven seurakuntakodissa klo 11, kahvio,
ohrapuuroa, ostettavaa, arpoja
La 5.10. Keikyän srk-talo klo 11-13, myynnissä mm. soppatykistä kotiin vietäväksi tai paikalla syötäväksi hernekeittoa,
syksyn satoa, laatikoita, leivonnaisia
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LÄHETYSTAPAHTUMAT
To 26.9. Perinteiset syysmyyjäiset Illon rukoushuone klo 18
Su 6.10. Lähetyslounas Vammalan srk-talo klo 11.30 -14,
18 e/henkilö, perhelippu 36 e, 7-15 v 8 e, alle 7-v ilmaiseksi
Pe 8.11. Seurakunta mukana Yllätysten Yössä Keikyän
srk-talolla klo 17-21. Ohrapuuroa tykistä kotiin vietäväksi tai
paikalla syöden. Kahviosta tuoreet munkit!
Pe 8.11. Yllätysten yön lähetysmyyjäiset Kiikan srk-talo
klo 18-21 tarjolla monenlaista syötävää ja ostettavaa sekä
mm. hengellisten toivelaulujen jukebox
LÄHETYSKIRPPUTORIT:
Vammalassa kirpputori avautuu 1.10. entisen apteekin
tiloissa osoitteessa Puistokatu 15. Avoinna Ma 10-16
To 10-16, La 10-14
Kiikoisten srk-talon alakerta, avoinna pe klo 16-18
Suodenniemen srk-talon alakerta, avoinna la klo 10-12
LÄHETYKSEN KÄSITYÖPIIRI Vammalan srk-talon
työtuvalla torstaisin klo 12-15.
LÄHETYSPIIRI ti 24.9. Kiikan srk-talossa klo 13
TOIVOA NAISILLE -RYHMÄ kokoontuu kerran kuussa,
ajankohdat ilmoitetaan srk-tiedoissa, tied. Satu Rantala p.
040 778 1615
KUUROJEN KUMMIPIIRI ke 16.10., 20.11. klo 13 Vammalan srk-talo Rantasali
MERIMIESKIRKKOPIIRI ma 7.10., 4.11., 2.12. klo 13
Vammalan srk-talo
NUTTUPIIRI Suodenniemen srk-talossa, ks. seurakuntatiedot

MAJATALO-ILTA

Su 6.10. Kiikan kirkko klo18, musiikkivieraana Tarvo Laakso

RETRIITTI

Hiljaisuuden ja tunnemaalauksen retriitti pe-su 4.-6.10.
Houhajärven leirimajalla. Tarkemmin ja ilmoittautumiset
Maija-Liisa Halme p. 050 314 9042.

ARKIVAATTEISSA –ILLAT

Vammalan srk-talo klo 18.30
To 5.9. Hiertävät ihmissuhteet, eväitä vuorovaikutukseen,
sielunhoitoterapeutti ja työnohjaaja Liisa Puronen, lastenhoito
To 3.10. Otammeko vain rusinat pullasta - Raamatun käytön
pohdiskelua, teol. kand. ja maanviljelijä Jaakko Antola
To 24.10. Apua, aika ei riitä! Paneelissa mukana: Susanna
Rantanen, Marianne Mustanoja, Jorma Hämäläinen ja Ari Tabell
To 14.11. Arkiarmoa Miksi koemme rimakauhua uskonasioiden suhteen? Teol.maisteri, kouluttaja Kristiina Nordman

MIESTEN TOIMINTA

Miesten saunailta, Vammala Ke 18.9. klo 17 Houhajärven
leirimaja Ke 9.10., 13.11., 11.12. klo 17 kaupungin rantasauna
Miesten saunailta, Mouhijärvi
Pe 20.9., 18.10. klo 18 Mouhijärven srk-koti
Miesten saunailta, Kiikoinen
To 26.9., 24.10., 28.11. klo 17.30 Kiikoisten kirkkotupa
Miestenpiiri Kiikan srk.talossa alkaa ke. 11.9. klo 18
jatkuen joka toinen ke.

NAISTEN TOIMINTA

Naisten piiri ”Eväitä elämään” Mouhijärven srk-kodin
alakerta ma 23.9., 7.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.
Naistenpiiri Keikyän srk-talo ke 25.9., 23.10., 27.11. klo 18
Naisten saunailta, Vammala Ke 25.9. klo 17.30 Houhajärven leirimaja Ke 30.10., Ke 27.11., Ke 18.12. klo 17.30
kaupungin rantasauna
Naisten saunailta, Kiikoinen Tule ja hengähdä hetki!
To 5.9. To 3.10., To 7.11. klo 17.30 Kiikoisten kirkkotupa

RAAMATTUPIIRI

Yhdessä Raamattuun - maallikoiden raamattupiiri,
Keikyän srk-talo klo 18, alustus Pentti Rantanen
To 5.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.
Kiikoisten Raamattupiiri ke18.9., 16.10., 20.11., klo 14
Salokunnan Raamattupiiri kerran kuussa, seuraa ilmoittelua
”Raotamme Raamattua” Pihlavan pirtissä Kurjentie 43
su klo 14 8.9., 22.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11. ja 24.11.
isäntänä Reijo Telaranta, emäntänä Kaija Telaranta

RUKOUSPIIRIT, HARTAUDET

Aamurukous Kiikan srk-talo joka pe klo 8.30 20.12. asti
Su 20.10. Pyhäaamun hartaus Kiikan kirkko klo 10,
Leena Sherazer
Hartaus Kontin vanhustentalojen kerhohuoneessa Kiikassa
Pe 20.9., 18.10., 15.11., 20.12. klo 13
Rukousilta - Prayer meeting in English and in Finnish,
Karkun srk-talo joka kuukauden 1. ma klo 19
Rukouspiiri Salokunnan kirkolla parilliset viikot ma klo 13

Ke 23.10. Kristittyjen yhteinen rukousilta Vapaakirkko klo 18

SEURAT, PIIRIT, KERHOT

Seurakuntapiiri, Lantula-talo pe 6.9., 20.9., 4.10., 18.10.,
1.11., 15.11. 13.12. klo 13
Torstaiturinat Salokunnan kirkolla 3.10, 7.11, 5.12

Kappeliseura, Keikyän srk-talo to 12.9. , 17.10. , 31.10. ,
14.11. , 28.11. (Wirrenveisuuehtoo), 12.12. klo 18
Yhteiskristilliset illat Kiikoisten srk-talo to 19.9., 17.10.,
21.11. klo 18
Su 3.11. Pyhäinpäivän seurat Hilkka ja Timo Vuorenojalla
klo 17 (Huom! päivä)

ARKIEHTOO

Vammalan srk-talossa (Asemakatu 6)
keskiviikkoisin klo 16-19 (25.9.-27.11).
kaikkien kohtaamispaikka, jossa voi vain olla tai
TAPAHTUMAT
osallistua ohjattuun toimintaan. Tarjolla on edullista
Ke 11.9. Tyrvään vapaaehtoisten virkistysilta, Houhajärven ruokaa ja kahvia (3e/ henkilö, 7e/ perhe. Lapsille
Leirimaja klo 17-21
omaa toimintaa ja aikuisille juttuseuraa.

To 12.9. Torstaikerhon ja muiden Etelä-Tyrvään ikäihmisten virkistyspäivä, Houhajärven leirimaja klo 10-15
To 26.9. Diakonian vapaaehtoisten kiitosateria ja –juhla
Vammalan srk-talo klo 12, Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot 16.9 mennessä Maarit Laitinen p.050 3149045 tai
maarit.p.laitinen@evl.fi
La 12.10. Miniretriitti Ritajärven luonnonsuojelualueklo 10
Su 17.11. klo 18 on Blomin maalausten 200-vuotis- ja
Kiikan seurakuntatalon 50-vuotisjuhla, juhlaesitelmän
pitää professori Heikki Hanka. Kakkukahvit.

NUORET AIKUISET

Kätköpaikka remastered-ilta nuorille aikuisille la 7.9.,
21.9., 19.10., 2.11., 16.11., 14.12. klo 18
Gospel-lattarit
14.9., 9.11., 14.12. klo 13-15 Vammalan serk-talo

ILONSILLAN STARTTILEIRI
Houhajärven eirimajalla 14-15.9.2019
Leiri alkaa la klo 16 ja päättyy su klo 14
loppukahviin ja - esitykseen. Leirin hinta on 10e
aikuiset ja kouluikäiset. Alle kouluikäiset 5e.
Alle kouluikäisille oma aikuinen mukaan.
Ilmoittautuminen 9.9 mennessä
Anita Kinnanen 050-3149067
Ilona Lakkonen 050-3149063

Kokkikerho parittomat viikot ti klo 17.30-19 (alkaa 10.9.,
ilm. p. 050 314 9081 tai salme.kuukka@evl.fi
5-7 –luokkalaisten avoimet ovet to klo 16-19, samaan
aikaan oma rinki tytöille
NUORET
SILEEKALLIO (Linjakatu 18) Puuhakerho to klo 17-18
Keikyän Puuhala (Pehulankaari 4A)
MUISTOLAN KOULU (Nuupalankatu 28)
Ma klo 16.30-18.30 Klubi 79 yläkoululaisille
Liikuntakerho ti klo 16.30-17.30
Kiikan Monttu, Kiikan srk-talon alakerta (Länsitie 3)
MARTTILAN KOULU (Marttilankatu 22)
Ti klo 13-17 Klubi 19 ala-ja yläasteen oppilaille
Iltisparkki 2.- 4. luokkalaisille to klo 13–16 (alkaa 12.9.),
Mouhijärven Holvi (Uotsolantie 54)
ilmoittautumiset Salme Kuukka p. 050 314 9081
Ma klo 14-16 Avoimet ovet alakouluikäisille
Poikien kädentaitokerho parittomat viikot to klo 15.30-17
Ma klo 15-19 Nuortenilta Yläkouluikäiset ja isommat
(alkaa 12.9.)
Moottoripaja (Sastamalankatu 2)
STORMIN KOULU (Stormintie 94)
Ke 17-19 Tarmo Marjamäki. Ilmoittautumiset:
Lautapelikerho ti klo 13-14
www. sastamalanseurakunta.fi/nuoret
Vammalan srk-talo (Asemakatu 6, käynti rannan kautta) TOUKOLAN KOULU (Kiikostentie 175)
Lautapelikerho to klo 11-12
Pe Nuortenillat klo 19-23
KIIKOISTEN SRK-TALO (Kiikostentie 300)
La 30.11. Valofest, Vammalan srk-talo klo 18
Monitoimikerho to klo 17-18
Pe-Su 15.–16.11. Retki Maata Näkyvissä -festareille
KIIKAN SRK-TALO (Länsitie 3)
Monitoimikerho parittomien viikkojen ma klo 17
RIPPIKOULU
ÄETSÄN KOULU (Länsitie 10)
Rippikouluinfot:
Liikuntakerho ma klo 17-18
16.9. klo 9.45 Äetsän koulu, 16.9. klo 12 Sylvään koulu
KEIKYÄN SRK-TALO (Pehulankaari 6)
17.9. klo 9.45 Mouhijärven koulu
Kutsukirjeet koteihin viikolla 37, v. 2005 syntyneille Sasta- Kokataan mummin kanssa Parittomat viikot ma klo
15-16.30 (alkaa 16.9.) Ilmoittautumiset p. 050 306 2804
malan srk:n jäsenille
Mukaan pääsee 10 ensimmäistä.
Ilmoittautuminen netin kautta 16.9.-3.10.
PEHULAN KOULU (Päätie 15)
www. sastamalanseurakunta.fi (tarvittaessa lomakkeen voi
palauttaa myös yläkouluille oleviin laatikoihin.) Ilmoittautumis- Askartelu ja Littlest Pet Shop -kerho to klo 13.15-14.15
NUORISOTALO PUUHALA (Pehulankaari 4 A)
lomakkeita saa myös kirkkoherranvirastosta
Puuhaklubi ma klo 14.30-16.30
Rippikoulun alkajaiset Tyrvään kirkossa 6.10. klo 18
SUODENNIEMEN SRK-TALO (Koippurintie 6)
Tervetuloa rippikoulun aloittavat yhdessä kotiväen kanssa.
Kokkikerho ti klo 15.30-17
Tiedot valinnoista kirjeellä koteihin viikolla 42
NUORISOTILA HOLVI (Uotsolantie 54 B 1)
Avoimet ovet 3.-6. -luokkalaisille ma klo 14-16
PERHEKERHOT alkaen vko 36
Kerhot ovat ilmaisia ja niihin ei tarvitse ilmoittautua,
Vammalan srk-talo (Asemakatu 6) Pe klo 9.30 –11
paitsi kokkikerho ja iltisparkki. Lisätiedot Salme Kuukka
Mouhijärven srk-koti (Kinkerikuja 2) Ti klo 9.30 –11
p. 050 314 9081
Sastamala-koti (Hossantie 3) Ti klo 9-10.30
Tyrvään kappeli (Virkatie 9) Ti klo 9.30 -11
Kiikan Lastentalo (Länsitie 3) To klo 9.30 -11
KOULUIKÄISTEN TAPAHTUMAT
Sammaljoen kirkko (Sammaljoentie 606) To klo 9.30 - 11 Ma 14.– ti 15.10. klo 13–16 Syysloman toimintapäivät
Illon rukoushuone (Punkalaitumentie 1632) Pe klo 9.30-11 Vammalan srk-talolla
Keikyän srk-talo (Pehulankaari 6) To klo 9.30-11
Koko perheen tapahtuma Kiikoisissa pe 15.11. klo 18
Salokunnan kirkko (Kärppäläntie 226) Ti klo 9-11.30
Yht. Kaupungin ja helluntaiseurakunnan kanssa
Avoin kerho
Yökylät kirkossa
Karkun srk-talo (Passinmäentie 14) Pe klo 9–11.30 Avoin kerhoKiikoisten kirkko to 17.-pe 18.10. Alkaa klo 18, päättyy klo 10
Suodenniemen srk-talo (Koippurintie 6) Pe klo 9.30–11
Salokunnan kirkko pe 18.-la 19.10. Alkaa 18, päättyy klo 10
Kiikoisten srk-talo (Kiikostentie 292) parittomat viikot pe
klo 9.30-11 ja 29.11.
KOULUIKÄISTEN RETKET JA LEIRIT
Sileekallion perhekerho (Linjakatu 18) Ke 9.30 -11
Su 13.10. Koko perheen retki Kauhanevan kansallisPäiväkerhot alkavat viikolla 36, ryhmissä vielä tilaa, kerho- puistoon (Karvia) Yhteistyössä partiolaisten kanssa. Lähtö
ajat ja -paikat sekä ilm. www.sastamalanseurakunta.fi
klo 10 Vammalan srk-talolta, paluu n. klo 19. Retken hinta
12 € (sis. kahvin ja makkaran). Lisätietoja Salme Kuukka,
PERHEIDEN MENOT
Niina Rantala
Pihailu-illat vaihtuvissa maastoissa klo 18-19., 12.9. Anolan-Ma 14.10. Koko perheen retki Fazerille, Pyhän Lauriin
puistossa, 3.10. Ikalanpuistossa, 31.10. Siikasuon puistossa kirkkoon ja Leppävaaran uimahalliin. Lähtö Vammalan
ja 21.11. Kilipuistossa.
srk-talolta klo 8 Paluu n. klo 22, osallistumismaksu yli 12 v.
Ilonsilta –tanssiva pyhäkouluryhmä, joka toinen su klo 18- 42 e ja alle 12 v. 30 e (sis. matkan, lounaan, uintilipun sekä
20 Vammalan srk-talo
lipun Fazerille). Lisätietoja Salme Kuukka.
Lapsiparkki Lastenlauantait 14.9., 5.10., 9.11. ja 14.12.
Yöretki 1 Leirimajalla 11.– 12.10. Alkaa pe klo 18 ja
klo 9.30-12 Vammalan srk-tlossa
päättyy la klo 14 Ohj. Tarmo Marjamäki ja Juho Paasto
Vauvajaiset Vammalan srk-talo pe 27.9. klo 13
Osallistumismaksu 10 e.
Perheiden yöretki 18.-19.10., Äitien yöretki 15.-16.11. Yöretki 2 Leirimajalla 12.-13.10. klo alkaa la klo 15 ja
Syysseikkailu su 27.10. Vammalan srk-talo
päättyy su klo 14 Ohj. Tarmo Marjamäki ja Juho Paasto
Osallistumismaksu 10 e.
Keppiheppaleiri 25.-26.10. Alkaa pe klo 18 ja päättyy la
KOULUIKÄISTEN KERHOT alkaen 9.9.
klo 14 Ohj. Salme Kuukka Osallistumismaksu 10 e
VAMMALAN SRK-TALO (Asemakatu 6)
Askartelu– ja petsileiri 29.-30.11. Alkaa pe klo 18 ja päätLegokerho ma klo 17-18
tyy la klo 14 Ohj. Rauni Rantakytö Osallistumismaksu 10 e
Keppiheppakerho ti klo 16-17
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Nuorten messussa
soivat joskus Shaker,
Djembe ja Cajon
Kiikoisten kirkkotupa tarjoaa sauna- ja oleskelutilat esimerkiksi pienimuotoisiin perhejuhliin.

Perjantai klo 19.30 ei ole aivan tavallisin aika kokoontua messuun.
Pastori Elina Kiili ja kanttori Jari Mattila ovat kuitenkin sitä mieltä, että se on mitä sopivin aika silloin, kun on tarkoitus räätälöidä
erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia tavoittavia kirkonmenoja.
nan veisuista tuttuja gospeleita.
Niiden säestämiseen käytetään
pianon lisäksi monia eri soittimia,
eksoottisiakin – ja soittotaitoisiahan tämän päivän nuorten joukosta todella löytyy!

Nuorten messu on alkamassa ja tunnelma odottava. Kuvassa kanttori Jari
Mattila, pastori Elina Kiili, Kristiina Myllyniemi ja Emma Saarela.

Jouni Pihlajamaa
Laskin sähköiseen varauskirjaan
merkityistä Vammalan seurakuntatalon juhlasalin osallistumisluvuista, että keskimäärin 50
nuorta on ollut heidän kanssaan
tänä vuonna samaa mieltä. Vaikka kaikki keskeiset ja tutut mes-

sun osat ovat mukana, jokseenkin
kaikki tehdään toisin kuin mihin
on totuttu: avainsanoja ovat yhdessä tekeminen, mielikuvitus ja
luovuus, rentous ja rytmikkyys.
Virsiäkin toki voidaan laulaa,
mutta dataprojektorilla kankaalle heijastetuissa power pointeissa
on pääasiassa Nuoren seurakun-

Elina kertoo saaneensa vaikutteita erityisesti Ylöjärvellä pidettävistä Teho-messuista, joihin tapaa osallistua suuri joukko nuoria
perheitä. Perheen pienimmät voivat osallistua samaan aikaan pyhäkouluun tms. ohjelmaan.
Olennainen osa yhteisöllisyyttä
niin meillä kuin Ylöjärvelläkin on
se, että on mahdollisuus kokoontua messun jälkeen yhteiselle iltapalalle tai pikku aterialle. Siinä voi
luonnikkaasti jakaa kuulumisia ja
tutustua uusiin ihmisiin. Hänen
mielestään messun pitäisi olla pikemminkin iloista poreilua kuin
jäykkää pönötystä.
Jari on samoilla linjoilla ja on kokenut työskentelyn nuorten kanssa olevan erittäin vaativaa, mutta
myös hyvin antoisaa ja mielekästä. Ehkä nämä eri puolilla Suomea syntyvät messuyhteisöt ovat
eräänlainen koelaboratorio ja Jumalan lasten leikkikenttä.
Mutta onko tämä sittenkään kovin uutta ja outoa? Onhan kirkoissamme laulettu jo vuodesta 1701:
”Kiitos Jumalallemme soikoon sydämestämme virsin, lauluin, psalttarein, harpuin, huiluin, kantelein.” (Virsi 332:3)

Kirkkotupaa ja
leirikeskusta voi
vuokrata myös
omiin perhejuhliin
Seurakunta tarjoaa tilaisuuksia vuokrata omiin
perhejuhliin esimerkiksi Kiikoisten kirkkotupaa
tai Salmin leirikeskusta Suodenniemellä.
Hannu Grén
Kastetilaisuus, hääjuhla, 60-vuotissynttärit, rippijuhlat. On monia
juhlatilaisuuksia, joihin tarvitaan
tiloja. Esimerkiksi näissä tapauksissa apua voi saada seurakunnalta.
Yksityishenkilöt, perheet ja erilaiset yhdistykset sekä järjestöt voivat
nimittäin vuokrata tilaisuuksiinsa
seurakunnan eri tiloja, kuten seurakuntataloja, Salmin leirikeskusta
tai Kiikoisten kirkkotupaa.
Vuokrien määrä vaihtelee kohteen,
ajankohdan ja vuokrauksen pituuden mukaan. Kastejuhlien tapauksessa seurakunta ei peri seurakuntatalojen vuokraamisesta maksua,
jos kastettavan vanhemmat tai isovanhemmat ovat Sastamalan seurakunnan jäseniä. Tällä seurakunta
haluaa kannustaa ihmisiä kastamaan lapsensa. Kohteilla on monia
muitakin käyttömahdollisuuksia.
Tomi Marjakoski seurakunnan taloustoimistosta vinkkaa, että joista-

Kesäsoittajan pestejä
nuorille muusikoille
Sastamalan seurakunta on muutaman vuoden ajan palkannut nuoria
musiikinharrastajia kesäsoittajiksi. Nuoret muusikot ovat soitollaan
tuoneet raikkaan tuulahduksen seurakunnan kesäajan messuihin,
hartauksiin ja muihin tilaisuuksiin.
Tarja Kopalainen
Kesäsoittajia haetaan näillä näkymin jälleen
ensi keväänä yleisellä haulla soittamaan seurakunnan tilaisuuksissa ja leireillä. Tarkemmat ajat ja paikat esiintymisille sovitaan jokaisen soittajan kanssa henkilökohtaisesti.
Kesäsoittajaksi voi hakea minkä tahansa
instrumentin soittaja. Kesällä on paljon lau-

luiltoja ja jos nuori pystyy oman instrumenttinsa kanssa vetämään yhteislauluja, se katsotaan valinnassa suureksi eduksi.
Yksi tämän kesän kesäsoittajista on kiikkalainen Martta Rantanen, 15. Martta soittaa
huilua, pianoa ja kitaraa. Martan pääsoitin on
huilu, sitä hän on soittanut pienestä saakka.

kin kohteista voi esimerkiksi vuokrata saunatiloja.
Kiinteistöpäällikkö Jouko Lundénin mukaan vuokrattavien kohteiden kysyntä kasvaa esimerkiksi rippijuhlien aikoihin. Lisäksi kesäaika
on Salmissa ja muissa leirikeskuksissa vilkkaampaa aikaa.
Tiloja vuokrattaessa on joitakin
käytännön asioita, joita tulee muistaa. Muun muassa paikalletuloajasta ja tilaisuuden päättymisestä tulee
ilmoittaa asianmukaisesti ja ajoissa. Vuokrauksessa on otettava huomioon, että kyseessä ovat seurakunnan tilat ja tilaisuuden luonteen
tulee näin ollen olla seurakunnan
arvoihin sopiva. Käytännössä tämä
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tilaisuudessa ei onnittelumaljaa lukuun
ottamatta tarjoilla alkoholijuomia.
Tiloja voi varata ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon, p. 03 521
9090. Vuokrattavissa olevista tiloista, niiden hinnoista ja käytännön järjestelyistä voi lukea lisää Sastamalan seurakunnan sivuilta.

TARJA KOPALAINEN

Pitkäaikaisin opettaja on ollut Sandy Ahjo.
Sunnuntaina 11.8. Martta Rantanen soitti
Sastamalan Pyhän Marian kirkon messussa.
Huilu soi hienosti kirkon huippu-akustiikassa ja messun jälkeen Martta sai kirkkokansalta aplodit. Yhteensä Martalla on kesän aikana viisi soittokeikkaa.
Kesäsoittajan pesti on ollut Martalle mieluisa. Ihmiset ovat tulleet juttelemaan ja kyselemään. Soittamisen lisäksi Martan kesään
on kuulunut myös rippileirin isosena toimiminen Karkun evankelisella opistolla.
Myös kavereiden kanssa on aikaa vietetty. Nyt Martalla on alkamassa uusi elämänvaihe, lukio-opinnot Vammalassa. Soittaminen säilyy rakkaana harrastuksena edelleen.

Monipuolisesti musiikkia harrastavan Martta
Rantasen pääsoitin on huilu.

7

SASTAMALAN SEURAKUNTALEHTI 3/2019

Kirkkolaulua
Kiikoisissa

Seurakunta sai
lahjotuksena
puureliefin
Sastamalan seurakunta on saanut
Yrjö Olavi Saloheimolta lahjoituksena puureliefin, joka kuvaa Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoa. Reliefin
on tehnyt paikkakunnalla tunnettu
taitelija Paavo Hakala, joka on tehnyt myös mm. Sammaljoen kirkon
alttarilla olevan puisen krusifiksin.
Lahjoitetun puureliefin ensimmäinen omistaja Juho Salokivi on toiminut aikoinaan Tyrvään tuomiokunnan tuomarina.

Mikä on sellainen joukko, joka vuosi
toisensa perästä kerran viikossa kokoontuu
yhteen? Mikä yhdistää tätä eri-ikäisistä
ja eri ammateista tulevaa joukkoa?
Se on laulaminen kuorossa.
Kiikoisten kirkkokuoro kaipaa uusia laulajia. Samoin kaipaavat myös
Karkun, Mouhijärven ja Tyrvään kirkkokuorot.

Paula Rajaniemi,
Kaisa Koivuniemi

Mitä laulaminen kuorossa voi antaa? Kuoroharrastuksessa saat hyvän mielen ja tunnet antavasi jotakin toiselle. Saat uusia ystäviä ja
rentouttavaa yhdessäoloa. Voit toteuttaa ja kehittää itseäsi laulajana.
Kuorolaulu pidentää ikää! Haittoja
ei löydy etsimälläkään. Kirkkokuoroon on helppo liittyä tulemalla harjoituksiin, lähde rohkeasti mukaan
laulavaan joukkoon.

Kiikoisten kirkkokuoron juuret
ovat kaukana menneisyydessä. Ensimmäistä kertaa Kiikoisten kirkossa on kuultu neliäänistä kuorolaulua
jo heinäkuussa 1888. Varsinaisesti kirkkokuoro aloitti toimintansa
1924, jolloin kirkkoon saatiin urut.
Kuoroa on ajan saatossa johtanut
moni pitkään virassa ollut, kuoron
johtamisesta innostunut ja innostava kanttori.
Tällä hetkellä kuoroomme kuuluu
12 laulajaa. Vanhimmat ovat liittyneet kuoroon peräti 1960-luvulta,
uusimmat nyt aivan viime vuosina. Ohjelmistomme koostuu osin
perinteisestä kirkkomusiikista mut-

ta enimmäkseen uudemmasta tuotannosta, mm. Messulaulu-kirjojen
lauluista. Nykyään kuoroa johtaa
kanttori Elisa Hänninen.
Kuoromme osallistuu suurimpina
juhlapyhinä jumalanpalveluksiin,
esiintyy eri tilaisuuksissa ja juhlissa.
Viime vuosina olemme kiertäneet
Sastamalaa laulamassa Hiljaisuuden messun lauluja. Olemme pitäneet konsertteja sekä omin voimin että yhteistyössä seurakunnan
muiden kuorojen kanssa. On ollut
myös aivan mahtavaa laulaa Kirkon
musiikkijuhlilla monituhatpäisessä
joukossa, viimeksi Helsingissä 2017.

He haluavat käydä
kirkossa

Satakunnan kirkkomusiikkipiiri
on tarjonnut mahdollisuuden laulaa vaativampia kuoroteoksia ja saada koulutusta laulamiseen vuosittain järjestämillään koulutuspäivillä.
Syksyisin yhteistyö kuorojen välillä on huipentunut konserttiin. Tänä
syksynä konsertti järjestetään Kiikoisten kirkossa 13.10. klo 18. Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan
kuorolaulua!
Terveisin,
Kiikoisten kirkkokuoron
puheenjohtaja
Paula Rajaniemi ja
sihteeri Kaisu Koivuniemi.

AULI HORELLI

Niitä tavallisia messuja järjestetään
kuitenkin edelleen: pääkirkossa joka pyhä ja kappeleissakin kerran pari kuussa. Kysyimme kolmelta ahkeralta kirkossakävijältä mikä saa
heidät tulemaan kirkkoon pyhästä
toiseen. Kysyimme myös, toivovatko he uudistusta messuun.
1. Miksi käyn kirkossa?
2. Mikä jumalanpalveluksessa
puhuttelee eniten?
3. Mikä kirkkovuoden tapahtumista
on sinulle tärkein?
4. Oletko kokenut kirkossa
jotain erityisiä hetkiä?
5. Mikä on lempivirtesi?
6. Onko sinulla toiveita jumalanpalveluksen järjestäjille?
Marja Haliseva, Suodenniemi
1. Olen jo lapsena oppinut kirkossakäynnin eli se on tapa aloittaa sun-

nuntaipäivän vietto klo 10. Hiljentyä kuuntelemaan ja rauhoittua
viikon kiireistä. Pidän virsistä ja
laulan mukana.
2. Tuttu kaava, puhuttelevat, ajattelemaan pistävät saarnat ja myös
virret, sekä vanhat että myös uudet.
3. Kyllä se varmaankin on ”Hoosiannakirkko” eli 1. adventti.
4. En mielestäni, joskus lapsena
olen kirkkaalla lapsen äänellä huutanut kesken papin saarnan: ”Pappi
rumia puhhuu”.
5. Kiitos sulle, Jumalani ...no 341.
6. Toivoisin ihmisten tulevan
hetkeksi rauhoittumaan ja irtaantumaan arjen kiireistä. Seurakuntatalolla järjestettyihin jumalanpalveluksiin on mukavampi
tulla kylmänä aikana, ei ole portaita
ja on lämmin.
Sirkka Suonpää, Vammala
1. Kirkossa on hyvä olla, saa kuulla
Jumalan sanaa.
2. Saarna puhuttelee minua eniten.
Myös ehtoollinen on tärkeä.
3. Pääsiäinen ja joulu ovat ne kes-

keiset juhlapyhät, mutta myös helluntai ja pyhäinpäivä ovat minulle
tärkeitä.
4. Armo ja anteeksianto tulevat minua lähelle kirkossa.
5. Maat metsät hiljenneinä (virsi 560) on minulle rakkain, pidän
myös virrestä Mä elän laupeudesta
(virsi 275).
6. Olen tyytyväinen messuun,
kaikki on nykyisellään hyvin.
Sirpa Ojala, Vammala
1. Kirkossa sielu lepää ja on hyvä
olla. Olen käynyt kirkossa lapsesta
asti.
2. Saarna ja ehtoollinen.
3. Joulu - kun saa laulaa Enkeli taivaan -virttä. Pääsiäisen aika on tietenkin tärkeä, erityisesti kiirastorstai puhuttelee.
4. Olen kokenut kirkossa Jumalan
kosketuksen.
5. Virsi 195, On riemu kun saan tulla,
on lempivirteni ja muistuttaa minua
pyhäkouluajoista.
6. En kaipaa mitään muutosta, messu palvelee minua näin.

Sunnuntaina 15.9. klo 18 Tyrvään kirkossa vietetään jazz-messua. Musiikkiryhmänä esiintyy Jukka Perko
& Avara -yhtye, ja Juhana Mattila
soittaa pianoa. Liturgina tilaisuudessa toimii Elina Kiili ja kanttorina Hanna-Riikka Inkeroinen. Messu on osa Tyrvää Jazz -tapahtumaa.
Tyrvää Jazz – tapahtumaa vietetään
Sastamalassa 13.–15.9. Sastamalassa vietettiin ensimmäisen kerran jazz-messua vuonna 2012.

Höpinätötterö soi
Karkussa 29.9.
Karkun kirkossa kuullaan sunnuntaina 29.9. klo 15 alkaen Höpinätötte -nimisen yhtyeen lastenkonsertti.
Paikalla on muun muassa Karkun seurakuntapastori Anu Jokinen-Lundén. Tapahtumassa kuullaan iloista ja monipuolista musiikkia
lapsille sekä kaikenikäisille. Tarjolla
on myös mehua ja keksiä. Konserttiin on maksuton sisäänpääsy.

Piispainkokous
koolle Sastamalaan,
lisäksi iltakirkko

Kirkossakävijöiden määrä on laskenut vuosikymmeniä.
Paljon on mietitty, miksi jumalanpalvelus ei enää vedä.
Samaan aikaan iskelmä- ja metallimessut ovat täyttäneet
kirkot äärimmilleen.
Tarja Kopalainen,
Auli Horelli

Jazzin sävelet
siivittävät messua
Tyrvään kirkossa

Marja Haliseva asuu ja käy kirkossa
Suodenniemellä.

TARJA KOPALAINEN

Piispainkokous saapuu Sastamalaan
10.–11.9. Kokouksissa keskustellaan
muun muassa kirkon uskoa, opetusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoa
koskevista asioista.
Kokouksen ohessa edeltävänä päivänä, maanantaina 9.9. klo 18 alkaen,
Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa pidetään piispainkokouksen iltakirkkoa. Kirkkotilaisuutta isännöi piispa
Kaarlo Kalliala, ja se on avoin myös
seurakuntalaisille.

Yö kirkossa –
haaste saapuu myös
Sastamalaan

Sirkka Suonpää (vas.) ja Sirpa Ojala
käyvät useimmiten messussa Tyrvään kirkossa.

Yö kirkossa – haaste tuo tapahtumia
myös Sastamalaan. Kyseessä on kirkon valtakunnallinen tapahtumasarja, jota vietetään osana ”100 vuotta
iloa – koululaiset kirkossa” -juhlavuotta. Sastamalassa haastetta toteutetaan 17.10. klo 18 alkaen 18.10.
klo 10 saakka Kiikoisten kirkossa ja
19.10. klo 18 alkaen 20.10. klo 10 asti
Salokunnan kirkossa. Tapahtumiin
kutsutaan alakouluikäisiä lapsia vanhempineen, kummeineen ja isovanhempineen.
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Uuden edessä

TARJA KOPALAINEN

Syksyinen tervehdys!
Olen Pirjo Parviainen, pastori Itä-Suomesta.
Pirjo Parviainen
Tulen seurakuntaanne, Mouhijärven ja Suodenniemen alueille papin sijaisuuteen 1.10. alkaen noin
vuoden ajaksi. Valinta oli minulle
iloinen yllätys.
Muutan kauniiseen kaupunkiinne syyskuun viimeisellä viikolla, että ehdin hieman asettua.
Ja odotan kovasti tutustumista
seurakuntaan, työntekijöihin sekä tietysti teihin, seurakuntalaiset.
Toivon, että kohdatessamme keskustelemme kuulumisista, niin suruista kuin iloistakin.

Ja tervetuloa kirkkoon sunnuntaisin! Olen siis uuden edessä, niin
olet sinäkin. Mutta kaikessa uudessa, erilaisessa ja joskus jännittävässäkin auttaa Taivaallinen Isämme.
Siitä muistuttaa meitä kaikkia
profeetta Jesaja näin:
”Etsikää Herraa,
kun Hänet vielä voi löytää,
Huutakaa Häntä avuksi,
kun Hän on lähellä!”
(Jes. 55:6)

Taina Koskinen kuvattuna kotirannassaan omassa maisemassaan.

Sastamalan Kiikasta
Kiikassa on rauhallista, turvallista ja kaunista, toteaa Kiikan sillan
pielessä asuva yksityisyrittäjä Taina Koskinen.
Tarja Kopalainen

Sastamalan seurakunta saa seurakuntapastorin sijaiseksi Pirjo Parviaisen
Varkaudesta.

Lisää henkilöstöuutisia
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut Elina Kiilille
määräyksen Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (I) virkaan
1.9.2019 lukien.
Anneli Mäki-Laurila on valittu 5.8.
2019 alkaen lastenohjaajan (100 %)
toimeen.

KANANJALKA

Petra Pajamäki toimii diakoniatyöntekijän sijaisena ajalla 1.9.201931.1.2020
Mira Ranta jatkaa diakoniatyöntekijän sijaisena 1.1.-31.7.2020.

Taina Koskinen muutti Kiikkaan
alle kouluikäisenä. Nuoruusvuosina hän päätti, että ei tähän pikkukylään jää, mutta toisin kävi. Vuonna
1993 hän osti puolisonsa Mika Koskisen kanssa Kiikan sillan pielestä
talon, johon remontoitiin tilat myös
Tainan Parturi-kampaamoa ja kauneushoitolaa varten.
– Täältä en lähtisi, sanoo Taina
nyt, kun istumme ihailemassa pihasta avautuvaa jokimaisemaa.
Palveluiden katoaminen on puhuttanut Kiikassa. Autollisena ihmisenä Taina pääsee palvelujen pariin, mutta vanhempien ihmisten
tilanne huolettaa.
– Posti, kukkakauppa ja pankkitautomaatti olisi kiva olla omalla kylällä. Vähän hankalaa on, kun pitää
ruohonleikkurin bensakin Vammalasta hakea, toteaa Taina.

Uimahallin sulkeutuminen hiljensi kylää paljon. Paljon hyvää löytyy
vielä Kiikasta esim. molemmat koulut, Sale, kirjasto, apteekki, Suvituuli, kesäteatteri ja jäätelökioski. Vappuna oli Kiikassa oma autoparaati,
silloin väkeä oli liikkeellä tosi paljon.
Yrittäjänä Taina ei paljon lomia
pidä ja nauttiikin siitä, että voi viettää vapaa-aikansa kauniissa maisemissa omassa kotipihassa.
– Kauneinta Kiikassa on juuri jokimaisema, toteaa Taina.
Tainalle on tärkeää, että seurakunta toimii Kiikassakin.
– Lapsityö ja rippikoulu on hyvä olla omalla kylällä, sanoo Taina.
Hän muistelee lämmöllä Anneli
Heikkilän aikoinaan pitämää Annelin kerhoa, jossa laulettiin ja askarreltiin.
Kiikan kirkko on Tainan ja Mikan
vihkikirkko, siellä Taina pääsi aikoinaan myös ripille ja sinne suunna-

taan joulukirkkoon. Seurakuntatalon säilyminen Kiikassa on tärkeää,
kiikkalaisten perhejuhlat kun on kivempi viettää omalla kylällä.
Vietämme iltapäivää Koskisten
kauniissa pihapiirissä joen rannassa. Taina istuu ”omalla kivellään” veden rajassa. Hänestä tulee mieleen
merenneito, mutta Taina korjaa olevansa kivenneito. Lempinimen on
antanut Mika-puoliso.
Kesäinen Kiikka näyttää meille
parhaat puolensa. On helppo uskoa, että täältä ihminen ei kaipaa
minnekään.

Palveluiden
katoaminen puhuttaa
Kiikassa.”

”

