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Enkelikeräys 2018
Keräämme jälleen tänä vuonna
ruokakoreja vähävaraisille sasta
malalaisille.

Voit tuoda Lahjoituksesi:
■ $-Market Sastamalan aulaan
pe 30.11. klo 14-17

■ Kauppakeskus Häijään Äijän
aulaan pe 30.11. klo 14-17

■

Diakoniatoimistolle (Vamma
lan srk-talo Asemakatu 6) ti 4.12.
klo 9-11 ja 16-18 tai pe 7.12. klo
9-11

■

Lahjoitukset on toimitettava
viimeistään pe 7.12.

■

Kappeliseurakuntien alueella
voit ottaa yhteyttä alueesi diako
niatyöntekijään.

■

Saat enkelin, jonka mukana on
tietoa lahjan saajasta tai voit lah
joittaa haluamasi määrän ruoka
tavaraa, esim. kahvia, teetä, säi
lykkeitä, suklaata, karamelleja,
glögiä, riisiä, luumuja, pähkinöitä,
rusinoita, kynttilöitä, serviettejä,
keksejä ym. hyvin säilyvää.

Kiitos lahjastasi!

Minna Linnikko, Mira Henttonen ja Sanna Taipale lahjoittavat enkelikeräykseen kättensä työn, hiustenleikkuun tarvitsevalle.

)09.
VUOSI!

Lahjaksi hiustenleikkuu
Enkelikeräys: "Haluamme auttaa - omilla käsillä ja ammattitaidolla."
Tarja Kopalainen
Sastamalan seurakunnan diako
niatyön järjestämä enkelikeräys
tuo tänä vuonna jo 9. kertaa jou
luiloa vähävaraisille.
Enkelikeräys kerää ruokakoreja,
jotka lahjoitetaan etupäässä yksi
nasuville, mutta myös perheille.
Viime vuodesta alkaen enkeli
lahjaa anovilta on kysytty myös
kiinnostusta ilmaiseen hiusten
leikkuuseen.
Hiustenleikkuutempauksen ta-

kana on vammalalainen Studio
Hermanaksen kampaaja Minna
Linnikko.
-Sain kipinän eräältä kollegalta,
joka tekee "hiuksilla hyvää". Mie
tin, mitä kautta voisin avun kana
voida ja löysin kumppaniksi seu
rakunnan Enkelikeräyksen, Min
na kertoo.
-Vuodessa on 365 päivää, jos
lahjoitan siitä yhden, se ei ole ko
vin paljon. Tällä tavoin saan tehdä
hyvää omilla käsillä ja ammattit.li
dolla ja tiedän varmasti, että apu

menee perille, toteaa Minna.
Viime vuonna hiustenleikkuu
päivässä olivat Minna Linnikon li
säksi mukana Linda Kaasalainen
ja Tiina Nykänen. Päivän aikana
lyhenivät vajaan viidenkymmenen
henkilön hiukset.
Tänä vuonna ehditään vielä vä
hän enemmän, sillä mukaan ovat
lähteneet myös Minnan äiti Anne
Linnikko Parturi-Kampaamo Hius
Anlinista, Sanna Taipale Kauneus
Kuvastimesta ja Tmi Mira Hent
tonen.

-Viimevuotinen hiustenleik
kuupäivä oli raskas, mutta äärim
mäisen antoisa kokemus, muiste
lee Minna.
-Ihmisiltä sai välittömän pa
lautteen.
Mira Henttonen toimii kiertävä
nä kampaajana. Työssään hän on
huomannut, että monella vanhuk
sena on suuri tarve kosketukselle.
-Voi olla, että joku ei ole käynyt
ikinä parturissa, hänelle se on ol
lut vain "muiden etuoikeus". Ram
pa.aja on monelle myös kuuntele-

va korva.
Ihmisten auttaminen on Mira.lie
työssä se tärkeä asia.
Mukana oleville karnpaajil
le hiustenleikkuupäivä on hyvän
mielen -juttu, joululahja, jonka
he haluavat antaa tarvitseville.
Sen takia päivä halutaan pitää lä
hellä joulua.
Hiuksia leikataan lahjaksi myös
ensi vuonna. Jos joku kampaaja
kiinnostui asiasta ja haluaa lähteä
ensi vuonna mukaan, niin Minna
Linnikkoon voi ottaa yhteyttä p.
044 306 9691.
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Pääkirjoitus

Farisealainen
ihmiskuva

P

iispa ja poliitikko
kinastelivat Jee
sustelusta. Polii
tikko Ville Niinis
tö tarkoittaa Jee
sustelulla sitä, et
tä puhutaan yhtä

ja tehdään toista.
Piispa Jari Jolkkonen huomauttaa,
että juuri tätä Jeesus vastusti. Pitäi
si käyttää nimeä farisealaisuus Jee
suksen vastustajien mukaan. Farisealaisuudella tarkoitetaan kak
sinaamaisuutta, tekopyhyyttä ja toisten yläpuolelle asettumista.
Farisealaisuus ei ole maailmasta kadonnut. Monen kristityn
käsitys ihmisestä tuntuu yhä olevan seuraavanlainen: Ihminen
on ehjä kaavan mukaan rakennettu kokonaisuus. Hänellä on työ,
ammatti, perhe, lapsia, suku, juuret, omaisuutta, koti jne. Jokai
nen särö tässä kokonaisuudessa on häpeä ja se pitää korjata. Vian
aiheuttaja on viime kädessä aina paha teko, johon ihminen itse
tai hänen läheisensä ovat syyllistyneet. Ehjän ihmisyys edellyt
tää oikeita mielipiteitä.
Parannuksen tekeminen tarkoittaa, että hyväksyy nämä mie-

Raja oikeiden ja väärien
, , ihmisten välillä tulee hyvin
selkeäksi."
lipiteet ja tämän ihmiskäsityksen. Ihmisen elämä on valinta. Jos
hän valitsee oikein, Jumala on suosiollinen. Jeesuksen lunastus
on ehdollinen. Virheet ja väärät mielipiteet suistavat pois ihmisyy
destä, pois lunastuksesta ja lopulta pois taivaasta.
Ihminen ja Jumala ovat alisteisia tälle hyvin mekaaniselle ta
pahtumaketjulle. Armo ei kohtaa ihmistä, vaan hänen suorituk
sensa tulla hyväksi ihmiseksi.
Jeesuksesta ja armosta puhuminen ei syrjäytä sitä, että ihminen
pelastaa kuitenkin itse itsensä. Raja oikeiden ja väärien ihmisten
välillä tulee hyvin selkeäksi. Tämä ajattelu pohjaa Raamatun kir
jaimelliseen tulkintaan,jossa Raamattua luetaan samoin kuin is
lamilaiset Koraania.
Tämä ihmiskäsitys on oikeastaan sama kuin fariseusten,vaikka
on saanut luontevan kristillisen ilmiasun.
Se vastakkainen kristillinen käsitys ajattelee, että Raamattu on
sanoma Jeesuksesta ja maailman pelastajasta. Sana on Kristus.
Vertauskuvallisetkin kertomukset voivat olla totta. Meidän tulee
lukea Raamatusta pelastuksesta eikä maailmankuvasta.
Synti on kietoutunut kaikkeen ihmisyyteen. Pelastus on yksin
Jumalan työ. Jeesuksen lunastus koskee koko luomakuntaa. Ih
misyys on moninainen,rosoinen ja rikkinäinen kokonaisuus,jota
Jumala rakastaa ja jonka Jumala armahtaa.
Elämä on lahja. Lähimmäisenrakkaus on elämäntapa,jolla kris
titty ojentaa kätensä maailmalle.
Nämä käsitykset ovat ääripäitä, mutta luonnehtivia. Kun kir
kossa kiistellään mistä kiistellään, kiistellään lopulta vain ihmis
käsityksestä.
Ari Paavilainen
kirkkoherra
Sastamalan seurakunta
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Seurakuntavaalit:
Miksi kannattaa
äänestää?
Kirkkovaltuusto
päättää
monesta asiasta
seurakunnassa, kuten
siitä, keitä valitaan
työntekijöiksi ja mitä
kiinteistöjä korjataan.

HannuGren
Seurakuntavaalit kolkuttelevat jäl
leen Sastamalankin seurakunnan
ovella. Ennakkoäänestysaika on jo
umpeutunut,ja varsinainen vaali
päivä koittaa jo tämän viikon sun
nuntaina.
Monelle saattaa kuitenkin ol
la epäselvää, miksi kannattaa ää
nestää seurakuntavaaleissa.
Seurakuntavaaleihin osallistu
vat ovat valitsemassa niitä luot
tamushenkilöitä, jotka kirkkoval
tuuston kautta tekevät monenlai
sia seurakuntaa koskevia päätök
siä. Sastamalan kirkkovaltuusto
päätti tänä ja viime vuonna muun
muassa kiinteistöjen remontoin
tiin ja myymiseen liittyvistä tarjo
uksista, seurakunnan tuloveropro
sentista ja tilinpäätöksistä.
Eräs viime aikojen päätöksistä
koski näkyvästi hiljattain pidetyn
nl918 - Ei koskaan enää"- tapah
tuman muistohankkeen lisärahoi
tusta.
Kirkkovaltuustolla on mo
nia vaikuttamismahdollisuuksia
muissakin kuin pelkästään talo
uteen liittyvissä asioissa. Se päät
tää esimerkiksi siitä,keitä otetaan
seurakunnan työntekijöiksi, mil
laisia kerhoja seurakunta järjestää
ja siitä, millä tavana seurakunta

Toimittaja Samuli Suonpää Kirkon tiedotuksesta tenttasi seurakuntavaalien
ehdokaslistojen edustajia vaalipaneelissa.

Seurakuntavaalit

■ Seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 18.11.
klo 11-20 Vammalan seurakuntatalolla (Asemakatu 6).

■ Äänestyspaikalla on oltava mukana henkilöllisyystodistus. Äänestyk

sen nopeuttamiseksi kannattaa ottaa mukaan vaalikirjeen ohessa saa
punut äänioikeuskortti, vaikkei se olekaan pakollinen.
■ Lisätietoa ja ehdokkaiden vaalikone löytyy osoitteesta seurakuntavaa
lit.fi. Kannattaa katsoa myös Sastamalan seurakunnan verkkosivun seu
rakuntavaali-osio osoitteesta sastamalanseurakunta.fi

tekee esimerkiksi diakonista työ
tään.
Kyseessä ovat paikalliset vaalit,
jotka vaikuttavat nimenomaan si
nun paikalliseen seurakuntaasi.
Luottamushenkilöiden valinnal
la on väliJlisesti merkitystä myös
kirkon korkeimpien päätäntäelin
ten muodostumiseen. Luotta
mushenkilöt nimittäin äänestä
vät myös kirkolliskokousvaaleissa,
jossa valitaan esimerkiksi kirkon
oppien painopisteisiin ja koko kir
kon talouteen vaikuttavista asiois
ta päättävät toimihenkilöt.

...

MINUN KIRKKONI
ON LÄHELLÄ

t· minun kirkkoni

Tervehdys, hyvät tulevat
seurakuntalaiseni!
Nimeni on Elina Kiili ja aloitan
Sastamalan seura.kunnassa pap
pina vuoden vaihteessa.
Erityisesti tulen työskentele
mään nuorten ja rippikoululaisten
kanssa, mutta myös muun ikäisten
kanssa tulemme varmasti tutuiksi.
Tähän mennessä olen ollut vuo
den verran pappina Turun tuomio
kirkkoseurakunnassa, mutta alun
perin olen kotoisin Pirkanmaalta,
Ylöjärveltä.
Pappeilun lisäksi elämääni kuu
luu olennaisena osana lentopallo,
jota valmennan ja pelaan aktiivisesti. Sastamala pirkanmaalaisena

Elina Kiili aloittaa pappina Sastama
lan seurakunnassa ensi vuoden
alussa.

lentopallokaupunkina tuntuu siis
jo tässä vaiheessa minusta hyvin
kotoisalta. Ehkäpä törmäämme
kin kentänlaidalla tai katsomossa.
Tällä hetkellä odotan kovasti
työn alkamista Sastamalassa, ja
sitä, että pääsen tapaamaan teitä
kaikkia seurakuntalaisia.
Ensimmäisessä messussa Sasta
malassa olen mukana 1.1.2019 kel
lo 10 Tyrvään kirkossa. Olisi mah
tavaa nähdä juuri Sinut siellä!
Siunattua joulunaikaa toivot
taen ja teistä valtavasti iloiten,
ElinaKiili
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Ei ole yhtä oikeaa
messumuottia

Marttilankadun
seimikatu
avautuu
Marttilanka
dusta tulee jäl
leen joulun
ajaksi seimika
tu,joka avataan
Sastamalan joulunavauksessa lau
antaina 1.12. Seimikatu on muka
na myös Sastamalan Joulutalot
-tapahtumassa. Seimet ovat ihas
teltavissa Marttilankadun varrella
liikkeiden ikkunoissa ensimmäi
sestä adventista alkaen aina lop
piaiseen saakka. Seimikadun ava
jaisissa voit saada enkeliheijasti
men matkaasi turvaamaan.

Ruohonjuuritasolta nouseva messu voi
parhaimmillaan olla niin antoisa, että sinne ei
voi olla menemättä.
Jouni Pihlajamaa
Ensimmäisten seurakuntien ko
koontumiset olivat hengeltään
eräänlaisia nyyttikestejä: jokai
nen seurakuntalainen saattoi tuo
da niihin laulun, pienen puheen
vuoron tai muun hengellisen an
nin lisäksi myös jotain suuhun
pantavaa, joka nautittiin välittö
mästi messun jälkeen.
Diakonit veivät rahalahjoituksia
ja ylijääneitä ruoka-aineita sairail
le ja vähävaraisille ihmisille.
Varsinkin Paavalin kirjeiden
kautta voimme saada elävän ja
yksityiskohtaisen kuvan nopeas
ti kasvaneiden seurakuntien toi
minnasta.
Nopeimmin kasvavat seurakun
nat niin Suomessa kuin maailmal
lakin noudattavat edelleen saman
tapaisia toimintatapoja. Vähän ai
kaa sitten uutisoitiin, että Lontoo
seen on hiljattain perustettu 50
uutta seurakuntaa: jumalanpal
veluselämän kuihtuminen ei siis
ole mikään vääjäämätön luonnon
laki edes Euroopan metropoleissa.
Viimeisten vuosikymmenien ai
kana kirkkomme jumalanpalve
luselämää on pyritty kehittämään
monella eri tavalla. Mielivaltai
suuksien ehkäisemiseksi messun
toimittamista ohjataan toki edel
leen kymmenillä säädöksillä, mut
ta esimerkiksi piispat ja kirkollis
kokous ovat antaneet seurakun-

nille vuosi vuodelta enemmän va
pauksia luoda toteutustavaltaan
hyvinkin erilaisia messuja.
Ensimmäinen askel tähän suun
taan olivat lasten ehdoiUa tehdyt
perhekirkot, joita alettiin toteuttaa
jo 1970-luvulla.
Varsinkin uuden hengellisen
musiikin eli gospelia käyttö on voi
makkaasti lisääntynyt messuissa.
Musiikin säestämisessä urkujen li
säksi voidaan käyttää mitä tahansa
soittimia ja soitinyhtyeitä.
Pari vuotta sitten käyttöön otet
tu virsikirjan lisävihko kannus
taa seurakuntia ennakkoluulotto
muuteen kirkkomusiikin toteutta
misessa.
Kirkkoherran luvalla voi nykyään
kuka tahansa konfirmoitu seura
kunnan jäsen saarnata ja avustaa
ehtoollisen jakamisessa.
Joskus saarna voidaan ideoida
vaikkapa raamattupiirissä ja to
teuttaa keskustelumuodossa. Mo
nissa seurakunnissa on tapana,et
tä joku seurakuntalainen laatii esi
rukouksen, lukee päivän tekstit,
tervehtii kirkkovieraita ovella tai
lukupulpetista ja kerää kolehdin.
Yhteisöllisyyttä voidaan tapah
tumaan tuoda vaikkapa kirkko
kahveilla tai eri työmuotojen jär
jestämillä lounailla.
Ruohonjuuritasolta nouseva
messu voi parhaimmillaan olla
niin antoisa, että sinne ei voi olla
menemättä.

Hyvän mielen
joulukonsertti
Keikyässä

Yhteisöllisyyttä luodaan yhdessä tekemällä. Kuva Karkun kirkolta itsenäi
syyspäivänä 2017.

Adventtikynttilä syttyy
Tarja Kopalainen
Joulun vietto on aikaistunut. En
nen monessa kodissa tuotiin kuusi
sisään vasta jouluaattona. Nykyi
sin erityisesti nuoret perheet laitta
vat muovikuusen tunnelmaa tuo
maan jo marras-joulukuun vaih
teessa.
Pikkuhiljaa kotiin lisätään kynt
tilöitä, valoja ja koristeita.
Adventti on monelle jo joulunai
kaa joululauluineen. Joulu voi siis
näkyä jo adventtikirkossa. Syntyi
ajatus Hoosianna kirkosta.
Hoosianna kirkko on lyhyt ja
helposti lähestyttävästä adventti
tilaisuus, jossa sytytetään advent
tikynttilä, lauletaan yhdessä Hoo
siannaa ja jatketaan joululauluil
la. Kirkkohetken jälkeen tarjolla on
kuumaa glögiä ja pipareita.
Hoosianna-kirkko sopii hyvin
niin isoille kuin pienille ja kovin
mainiosti koko perheelle. Kivaa
olisi, jos saisimme näistä kirkois
ta myös palautetta - oli se sitten
puolesta tai vastaan.

Tyrvään Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen opiskelijoiden rakentama seimiasetelma on ihailtavana Tyrvään kirkkossa ensimmäisenä adventtina.

► Kaikki Sastamalan seurakun
nan adventtikirkot 2.12. ovat tänä
vuonna Hoosianna-kirkkoja - toki
paikalliset piirteet huomioiden.
Tyrvään kirkko on avoinna myös
adventtia edeltävänä lauantaina
1.12. Sastamalan joulunavaukses
sa kello 11-15. Kirkossa on tarjol
la mehua ja piparia,jouluseimi ja
musiikkia. Lapsille jaetaan enke
liheijastimia. Tervetuloa kirkkoon
viihtymään!

Kaikelle kansalle avoin Hyvän
mielen joulukonsertti soi Keikyän
kirkossa joulun ja uudenvuoden
välissä sunnuntaina 30.12. klo 12.
Yhtyeen johto ja sovitukset ovat
pianisti Hannu Alan käsialaa. Kon
sertin juontaa likka Syrf!n. Musi
kantit ovat Jarmo Haavisto, Ja
ri Mattila, Päivi Pajunen, Päivi
Pelttari, Sari Välilä sekä Annmari,
Jaakko, Johanna, Susanne ja Kir
si Syrf!n.
"Olen syntynyt joulupäivänä
1968 ja toiveenani on saada mah
dollisimman monet rientämään
kirkon mäelle jo kello 11 alkaen
Keikyän kappelin lähetysryhmän
keittämän joulupuuron äärelle",
haaveilee Kirsi Syrf!n.
Yhdessä osallistumalla toteu
tamme Joulun sanomaa sanoin,
sävelin ja sydämen tuntemuksin!

Kiinnostaako
sinua Lapin
retki?
Seurakunnalta on toivottu Lapin
retkeä perheille. Kiinnostaisiko si
nua lähteä Lappiin elokuun alussa
2019? Jos kiinnostuit,tule suunnit
telemaan yhteistä retkeä 15.1. klo
18 Vammalan seurakuntatalon
Rantasaliin. Mietitään yhdessä
retken sisältöä ja ajankohtaa. Li
sätietoja Salme Kuukka puh. 050
3149081.
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Iloista joulua 2018 ja siunattua Uutta vuotta 2019!
MESSUT

Kirkon kuvapankki, Aarne Ormio

Su 18.11. Valvomisen sunnuntai

Gospel-messu, Tyrvään kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Järvi,
Mattila A., Inkeroinen, Everett W. Miller, Kristiina Brask,
Sastamala Gospel ja Gospelbändi
Keikyän messu klo 10, Heikkilä, Vuoristo, Veteraaniveljet
Pyhäaamun hartaus, Kiikan kirkko klo 10, Erkki Pajunen,
Helena Hemilä, Pauliina Lehtinen ja Aili Riihimäki, kirkkokahvit
Hiljaisuuden messu, Kiikoisten kirkko klo 13, Kopalainen,
Hänninen, Kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Bäckman, keskustelusaarna
Jaakko Antola ja Hannu Heikkilä, Pohjan poijjaat Eeva-Liisa
Isosaaren johdolla, kirkkokahvit, messu tuoksuton
Lättykirkko, Mouhijärven srk-koti klo 16, Hautala, Bäckman

Su 25.11. Tuomiosunnuntai

Tyrvään kirkko klo 10, Omaishoitajien kirkkopyhä, Pihlajamaa,
Kopalainen, Inkeroinen, Mira Ranta, kirkkokahvit kirkossa
Suodenniemen kirkko klo 10, Hautala, Mattila J.
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Bäckman
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Bäckman
Kiikan kirkko klo 18, Airas-Laitila, Vuoristo

To29.11.

Bluesmessu, Tyrvään kirkko klo 19, Paavilainen, JokinenLundén, Ison Kirkon Rankin Blues Band, tule kokemaan messu
jossa on rytmi!

Su 2.12. 1. adventtisunnuntai

Hoosianna-kirkot; adventtikynttilä syttyy, Hoosianna-hymni,
joululauluja, glögiä ja pipareita
Tyrvään kirkko klo 10, Järvi, Pihlajamaa, Inkeroinen
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Hänninen, kirkkokuoro
Suodenniemen kirkko klo 10, Hautala, Vuoristo
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Bäckman,
Jaakko Antola kertoo Gideonien toiminnasta
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Inkeroinen, Elina Heikkilä,
Suvi Sianoja, päivä- ja perhekerholaiset
Karkun kirkko klo 16, Hoosianna-hartaus, perheiden joulujuhla
ja kauneimmat joululaulut, Jokinen-Lundén, Bäckman, MarjoRiitta, Helminen, Wassana Kaihlamäki, Anita Kinnanen
Kiikan kirkko klo 16, Airas-Laitila, Hänninen
Keikyän kirkko klo 18, Airas-Laitila, Vuoristo, Veteraaniveljet
ja Iltapäiväkuoro
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala, Bäckman

To 6.12. Itsenäisyyspäivä, sanajumalanpalvelus

Kunniakäynnit ja seppeleenlaskut sankarihaudoille
Tyrvään kirkko klo 11, Paavilainen, Järvi, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 9, Pihlajamaa, Vuoristo
Kiikan Leiripeikkojen kynttiläkulkue lähtee klo 16.15
vanhainkodilta ja kulkee sankarihaudoille
Sammaljoen kirkko klo 9, Heikkilä, Inkeroinen, Anne Varpanen,
sello, puhe sankarihaudalla Päivi Kuutti-Uuistalo, kirkkokahvit
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Bäckman, Karkun
kirkkokuoro
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila J., Mouhijärven
kirkkokuoro, kirkkokahvit ja juhlahetki srk-kodilla
Kiikoisten kirkko klo 11, Airas-Laitila, Hänninen, kirkkokuoro
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Bäckman,
Karkun kirkkokuoro
Suodenniemen kirkko klo 15, Hautala, Mattila J.. Kirkkokahvit
ja Itsenäisyyspäivän juhla, srk-talo, Suodenniemen Souvarit ja
Suodenniemen Sirkut
Keikyän kirkko klo 17, Sorva, Vuoristo, Pentti Rantanen

Su 9.12. 2. adventtisunnuntai

Tyrvään kirkko klo 10, Sorva, Paavilainen, Mattila A.

Su 16.12. 3. adventtisunnuntai

Tyrvään kirkko klo 10, Pihlajamaa, Järvi, Inkeroinen

Su 23.12. 4. adventtisunnuntai

Tuomaan kirkko, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 7,
Pihlajamaa, Vuoristo, kynttiläkulkue lähtee Tyrvään kirkolta
klo 6, kaakaotarjoilu

Ma 24.12. Jouluaatto, hartaus

Perheiden aattohartaus, Tyrvään kirkko klo 14, Paavilainen,
Mattila A., Anniina Junttila, piano, Aino Junttila, huilu, Daniel
Laitinen, sello
Tyrvään kirkko klo 16, Paavilainen, Mattila A., Eveliina Määttä,
laulu
Tyrvään siunauskappeli klo 17.30, Heikkilä, Mattila A.
Salokunnan kirkko 14, Jokinen-Lundén, Bäckman
Kiikan kirkko klo 14, Airas-Laitila, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 14, Heikkilä, Mattila J., Kristiina
Ristimäki, laulu
Suodenniemen kirkko klo 14, Kopalainen, Mattila J.
Mouhijärven vanhakirkko klo 15, Hautala
Karkun kirkko klo 16, Jokinen-Lundén, Bäckman
Keikyän kirkko klo 16, Airas-Laitila, Vuoristo
Kiikoisten kirkko klo 16, Kopalainen, Hänninen
Mouhijärven kirkko klo 16, Hautala, Mattila J.

Ti 25.12. Jouluaamun jumalanpalvelus

Tyrvään kirkko klo 8, Pihlajamaa, Inkeroinen,Tyrvään kirkkokuoro
Karkun kirkko klo 8, Jokinen-Lundén, Bäckman
Suodenniemen kirkko klo 8, Hautala, Mattila J.
Kiikan kirkko klo 10, Airas-Laitila, Vuoristo
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila J.,
Mouhijärven kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Inkeroinen

Ke 26.12. Tapaninpäivä

Joulukirkko Vähähaaran kylätalo klo 10, Kopalainen, Hänninen

Ke 26.12. Tapaninpäivä

Tyrvään kirkko klo 10, Heikkilä, Inkeroinen

Pe 28.12. Viattomien lasten päivä

Enkelikirkko, Tyrvään kirkko klo 16, Kopalainen, Bäckman,
Enkelikirkko täyttää 20 vuotta, lapset saavat valkoiset albat
ylleen ja siivet selkään

Su 30.12. 1. sunnuntai joulusta

Tyrvään kirkko klo 10, Heikkilä, Airas-Laitila, Mattila A.

Ma 31.12. Uudenvuoden aatto

Uudenvuodenaaton hartaus, Tyrvään kirkko klo 18,
Kopalainen, Mattila A.

Ti 1.1.2019 Uudenvuodenpäivä

Tyrvään kirkko klo 10, Hautala, saarna Elina Kiili, Vuoristo
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala, Bäckman

Su 6.1.2019 Loppiainen

Tyrvään kirkko klo 10, uusien työntekijöiden siunaaminen
Kiikoisten srk-talo klo 10, Hänninen
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Bäckman, joulun
rääppiäiskirkkokahvit
Karkun srk-talo klo 18, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Keikyän srk-talo klo 18, Airas-Laitila, Hänninen

KONSERTIT
Su 18.11.
Created to worship You - Suuri gospelkonsertti, Tyrvään
kirkko klo 15, Solisteina Everett W. Miller, Kristiina Brask,
Venla Ritanen, V-P Bäckman, Jazztamala Singers, Sastamala
Gospel, Gospelbändi, Hanna-Riikka Inkeroinen, Anu Mattila,
Jari Mattila, mukana Otso Järvi, Ohjelma 15 e
Su 25.11.
Musiikki - rakkauden ruokaa -konsertti, Mouhijärven kirkko
klo 15, Sastamalan opiston yksinlaulajat tunnelmoivat barokin
sävelin, säestys Niko Björlin
Ma 3.12.
Adventtivesper, Tyrvään kirkko klo 18, Tyrvään kirkkokuoro ja
Osmo Ojansivu
Ke 5.12.
Joulukonsertti, Kiikan kirkko klo 19, Kiikan torvisoittokunta ja
Tyrvään kirkkokuoro
Pe 7.12.
Pekka Laukkarinen ja Trio Joulun tähti -koko perheen
konsertti, Tyrvään kirkko klo 18, Vapaa pääsy
La 8.12.
Musiikkitilaisuus Sibeliuksen sävelin, Kiikan srk-talo klo 15,
yhteislaulua ja sooloja, kahvitarjoilu, Vuoristo
Su 9.12
Kuului laulu enkelten Joulukonsertti, Suodenniemen kirkko
klo 15, musiikki Elisa Hänninen ja Pauliina Vilpakka, joulun runot
Aili Riihimäki
Joululaulajaiset, Tyrvään kirkko klo 18, Tule laulamaan ja
kuuntelemaan kauneimpia joululauluja!, paikallisia kuoroja,
orkestereita ja muusikoita musisoimassa, kolehti diakoniatyön
jouluavustuksiin, Järvi, Inkeroinen, Mattila A.

Ma 10.12
Kuului laulu enkelten Joulukonsertti, Keikyän kirkko klo 18,
musiikki Elisa Hänninen ja Pauliina Vilpakka, joulun runot Aili
Riihimäki
Pe 14.12.
Pieni joulukonsertti, Karkun srk-talo klo 18, Beatta Tuori piano ja
Salla Vainionperä laulu, joulukalenterin luukku 14 aukeaa
Su 16.12.
Joulukonsertti, Seppo Niemi, Mouhijärven kirkko klo 18
Ti 18.12.
Joulu tulla saa -joulukonsertti, Keikyän kirkko klo 19, Kamarikuoro Trilli johtajana Elisa Junttila
Ke 19.12.
”Toivon taivaan valoa” -joulukonsertti, Sammaljoen kirkko
klo 18, Merja ja Pekka Laaksonen, Tuulikki Nyman, Heikki Mäkelä,
Hannu Heikkilä
Ke 19.12.
Taas kaikki kauniit muistot -joulukonsertti , Kiikan kirkko
klo 19, Hanna Ekola, laulu, Virpi Salo, laulu ja piano
Ma 24.12.
Aattoillan musiikkihetki, Keikyän kirkko klo 20, Otso Järvi,
musiikki: Martin Malmgren, Jenni Westerbacka ja Mari Sorva
Jouluyön musiikkihetki, Tyrvään kirkko klo 22, Otso Järvi,
musiikki: Martin Malmgren, Jenni Westerbacka ja Mari Sorva
Jouluyön musiikki ”Hetkeksi hiljene maa”, Kiikoisten kirkko
klo 23, Elisa Hänninen, joulun runot Aili Riihimäki
Su 30.12.
Hyvän mielen joulukonsertti, Keikyän kirkko klo 12,
Joulupuurotarjoilu kirkon mäellä klo 11 alkaen
Su 3.2.2019
Kynttiläkonsertti, Tyrvään kirkko klo 16, LC Sastamala/Lindan ja
Sastamalan seurakunnan yhteistyössä järjestämä hyväntekeväisyyskonsertti
Ti 2.4.2019
Jaakko Ryhäsen konsertti, Tyrvään kirkko klo 19

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Su 9.12.
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Petri Bondfolk
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Vuoristo
Kiikoisten kirkko klo 18, Airas-Laitila, Hänninen
Mouhijärven kirkko klo 18, Kopalainen, Mattila J.
Ti 11.12.
Erätulet ja kauneimmat joululaulut Eräperkossa klo 18, tarjolla
hirvikeittoa, Olavi Sorvan eläkekahvit
Kauneimmat joululaulut Arja Myllyniemen ja Heimo Liukon
kotona (Savelantie 22 Illo) klo 18, mukana Osmo Ojansivu ja
Veli-Matti Karo
Ke 12.12.
Kämmäkän kauneimmat joululaulut Kämmäkän kylätalolla
klo 18, Pihlajamaa, Mattila J.
Kauneimmat joululaulut Mouhijärvellä Tervamäen rukoushuoneessa klo 18, Hautala, Bäckman
To 13.12.
TSOP Elohopeakerhon kauneimmat joululaulut, Tyrvään
kirkko klo 11, mukana Osmo Ojansivu
Kauneimmat joululaulut ja Illon perhekerhon joulujuhla Illon
rukoushuoneessa klo 18, Heikkilä, Hänninen, Anneli Mäki-Laurila,
kyläseuran kustantama puurotarjoilu klo 17.30 alkaen
Pe 14.12.2018
Aamupäivän kauneimmat joululaulut, Tyrvään kirkko
klo 10, Maija-Liisa Halme, Vuoristo
Su 16.12.
Sammaljoen kirkko klo 15, Heikkilä, Hänninen
Perheiden kauneimmat joululaulut, Tyrvään kirkko klo 16,
Järvi, Inkeroinen
Salokunnan kirkko klo 18, Kopalainen, Bäckman, kirkkokuoro
Keikyän kirkko klo 18, Heikkilä, Vuoristo, Iltapäiväkuoro ja
Veteraaniveljet
Suodenniemen kirkko klo 18, Pihlajamaa, Mattila J.
Tyrvään kirkko klo 20, Paavilainen, Mattila A.
Ma 17.12.
Päivä- ja perhekerholaisten joulujuhla ja lasten kauneimmat
joululaulut, Kiikoisten kirkko ja srk-talo klo 18, JokinenLundén, Hänninen, Anita Kinnanen, Outi-Tuulia Haavisto
Pe 21.12.
Joululaulujen ilta Salme ja Mikko Kuukalla (Maurialantie 239)
klo 18, Heikkilä, Vuoristo, Reijo Telaranta
To 27.12.
Kauneimmat joululaulut Lantula-talossa (Vatajantie 396)
klo 18, Pihlajamaa Jouni
Su 6.1.2019
Suodenniemen srk-talo klo 16
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JOULUJUHLAT JA -TAPAHTUMAT
Ke 28.11.
Aa dee Adventti – Arkiehtoo, Vammalan srk-talo klo 16-19,
syyskauden viimeinen Arkiehtoo,Illan loppupuolella yhteislaulua, Arkikirkko klo 17.30, Pala Raamattua klo 18
Pe 30.11.
Joulukarkku klo 18 Wanhaharsu, sen jälkeen Karkun
srk-talossa joulukahvit, askartelua ja joululauluja
La 1.12.
Suodenniemen lähetystyöryhmä joulutorilla klo 9-12
Su 2.12.
Partalan Taikametsä (Rantalehdontie 6, Keikyä) mukana
Sastamalan joulutalot –tapahtumassa klo 12 alkaen. Kuusivarauksia
ja -myyntiä. Myynnissä myös mm. jouluisia käpyhyasintteja.
Piparkakkutalojen huutokauppa klo 16. Otamme vastaan
erilaisia taloja, tiedustelut Marja Ritanen 0503149047. Johanna
Hoffren säestää haitarilla joululauluja klo 15. Tapahtuman tuotto
diakoniatyön kautta sastamalalaisille kotitalouksille.
Ma 3.12.
Karkun kamarin jouluateria ja joulujuhla, srk-talo klo 12-14.30
Ti 4.12.
Eläkeliiton puurojuhla, Mouhijärven srk-koti klo 13
Pe 7.12.
Kiikoisten Eläkeliiton joulujuhla, srk-talo klo klo 15
La 8.12.
Lähetyksen joulutori Vammalan srk-talo klo 11-14
Lähetyksen joulumyyjäiset Kiikoisten srk-talo klo 11-13,
ohraryynipuuroa, rusinasoppaa, kahvio, laatikoita, käsitöitä,
leivonnaisia ja onnenpyörä, kirpputori avoinna
Su 9.12.
Vanhemman väen jouluruokailu Sammaljoen rukoushuoneessa
klo 11.30, Ilm. 3.12. mennessä Suvi Sianoja p. 050 348 9709
Sammaljoen päivä- ja perhekerhojen sekä koko kylän
joulujuhla, Sammaljoen rukoushuoneessa klo 13, muistetaan
eläkkeelle jäävää Elina Heikkilää
Ti 11.12.
Eläkeikäisten Joulujuhla ja ruokailu, Kiikan srk-talo klo 12 -14.30
Ti 18.12.
Eläkeikäisten ja näkövammaisten adventtijuhla, Vammalan
srk-talo klo 13
Su 23.12.
Koko perheen joulukirkko Lantula-talossa (Vatajantie 396)
klo 15, Järvi
Vähävaraisten joulujuhla, Vammalan srk-talo klo 16-19,
jouluista purtavaa ja ohjelmaa, Järvi, Vuoristo, Marja Wiikari

Su 16.12.
Jouluaskarteluilta kouluikäisille lapsille ja perheille klo 18,
askartelua ohjaa Hanna Takalo
Ti 18.12.
Keskustan päivä- ja perhekerholaisten ja muskarilaisten
joulujuhla, Tyrvään kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Inkeroinen,
Outi-Tuulia Haavisto, Memmu Nieminen, Piia Vuori, Marjo-Riitta
Helminen, Ella Saastamaoinen, Anita Kinnanen, Anneli MäkiLaurila, Wassana Kaihlamäki

NUORET
La 24.11.
Valofest, Vammalan srk-talo klo 18-21,
NNS esiintyy klo 18
Nuorten ja nuorten aikuisten messu klo 19, Jokinen-Lundén,
Mattila J.,
SAVE esiintyy klo 20
Pe 30.11.
Kerhonohjaajien pikkujoulu, Vammalan srk-talo klo 17.30,
tarjolla joulupuuroa
Pe 14.12.
Nuorten ja nuorten aikuisten messu, Vammalan srk-talo
klo 19.30

Marttilankadun seimikatu avautuu Sastamalan joulunavauksessa lauantaina 1.12. klo 11-15. Marttilankadun
liikkeiden ikkunoille on rakennettu yhteesnä 22 erilaista,
kaunista jouluseimiasetelmaa. Seimet ovat ihailtavissa
loppiaiseen asti. Seimikauden avauksessa on jaossa enkeliheijastimia. Tyrvään kirkossa on klo 11-15, mehua ja
piparia, lapsille enkeliheijastimia, jouluseimi on nähtävillä
Tyrvään kirkko avoinna sunnuntaina 2.12. klo 11.30-16
jouluseimeen tutustumista varten
Seimivaellus Pihlavassa Kaija ja Reijo Telarannan
luona (Kurjentie 43) sunnuntaina 2.12. Nähtävillä on yli
30 eri maista peräisin olevaa jouluseimeä. Vaellukselle
voi lähteä milloin vain klo 14:n ja 20:n välillä. Tarkemmat
ohjeet paikan päällä. Seimivaellus on osa ”Sastamalan
joulutalot –tapahtumaa.
Seimi- ja joulukylä, Satu Mansikkamäen perheen
kodissa Suodenniemellä (Saksankuja 2) - voit käydä
tutustumassa lasivitriiniin rakennettuun kauniisen seimiasetelmaan ja joulukylään lauantaina 1.12 ja sunnuntaina
2.12. klo 10-14 sekä 3.12. alkaen jouluun asti arkisin
klo 17-19. Muulloin sopimuksen mukaan.

Tyrvään kirkko
Tyrv
kirkko 18.11. klo
klo 10 GospelMESSU
Tyrvvään kirkko
Tyr
kirkko 18.11. klo
klo 15 Suuri Gospelkonser
Gospelkonsertti
tti

Created
Crea
ted to Worship you
Everett W. Miller & Kristiina
Kristiina Brask

V.P
.P.. Bäckman
Venla Rit
Ritanen
anen

PÖYTÄ ON KATETTU
To 15.11.
Arkilounas Kiikan srk-talo klo 12, ruokailu ja yhdessäoloa
To 29.11.
Vanhemman väen virkistyspäivä, Suodenniemen srk-talo klo
11-13.30, lounas (5e) ja mukavaa yhdessäoloa ohjelman parissa
Ma 3.12.
Karkun kamarin jouluateria ja joulujuhla Karkun srk-talo klo 12
To 13.12.
Arkilounas Kiikoisten srk-talo klo 12, ohjelmaa jo klo 10.30
alkaen, kyydit Anneli p. 0400 123882, kappeli maksaa kyydin
Ke 12.12.
Uusi Toivo-lounas Keikyän srk-talo klo 12, vapaaehtoinen maksu

VAELLA SEIMEN LUOKSE

Sasttamala Gospel
Sas
Jazztamala
Jazzt
amala Singers
Gospelband

TYRVÄÄN KIRKOSSA
PERJANTAINA 7.12. klo 18
Vapaa pääsy - Tervetuloa!

ohjelma 15€

MUUT MENOT
Su 18.11.
Sunnuntain iltapäiväkahvit Keikyän srk-talo klo 15, vieraina
Tenkasen sisarukset Laina ja Mirja, Helka Isopahkalan Kiitosmielintaulunäyttely, Päivi Vuoristo
To 22.11.
Arkivaatteissa-ilta Vammalan srk-talo klo 18.30, Millä eväillä
elämään? Paneelissa mukana Eveliina Heikkilä, Miika Parvio,
Pekka Tilli ja Pilvi Vainio, mukana Jouni Pihlajamaa

LAPSET JA PERHEET
Su 2.12.
Jouluaskarteluilta alakouluikäisille ja perheille, Vammalan
srk-talo klo 17-18.30, Teemme havupalloja, ota mukaan pihdit ja
sormikkaat, askartelua ohjaa Tarja Eklöf
To 13.12.
Kiikan ja Keikyän päivä- ja perhekerholaisten joulujuhla,
Kiikan kirkko klo 18, Järvi, Vuoristo, Memmu Nieminen,
Ella Saastamoinen, Anita Kinnanen, Wassana Kaihlamäki
Pe 14.12.
Päivä- ja perhekerhokejen joulujuhla, Suodenniemen srk-talo klo 18,
Hautala, Hänninen, Outi-Tuulia Haavisto, Memmu Nieminen
Su 16.12.
Päivä- ja perhekerhojen joulujuhla, Mouhijärven srk-koti klo 15,
Paavilainen, Mattila J., Marjo-Riitta Helminen, Wassana Kaihlamäki,
Anneli Mäki-Laurila

Musiikki rakkauden ruokaa
SASTAMALAN OPISTON
YKSINLAULAJAT TUNNELMOIVAT
BAROKKIMUSIIKIN SÄVELIN
MOUHIJÄRVEN KIRKOSSA
SU 25.11.2018 KLO 15.
SÄESTYS NIKO BJÖRLIN
LAULAJIEN OHJAUS INGRID SUONIEMI
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Tuomaankirkko
Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa
Su 23.12. klo 7.

Lyhtykulkue Tyrvään kaksitorniselta klo 6.
Kaakaotarjoilu.

Lämpimästi Tervetuloa

SASTAMALAN SEURAKVNTALEH'TI 4/:11118

Sielunhoito kenenkään ei tarvitse
tnurehtia yksin
Sielunhoidossa kaikki aiheet ovat tärkeitä, kuolemasta rahahuoliin ja
parisuhteeseen ja hengellisiin kysymyksiin.
Hannu Heikkilä
Kirkollisessa kielessä on sanoja,
joiden sisältö on käynyt nykyih
miselle hiukan vieraaksi. Yksi sel
lainen on sielunhoito.
Seurakunnan perustehtäviin
kuuluu sielunhoidon tarjoaminen.
Mitä sielunhoito on?
Sielunhoito on ihmisen henkis
tä auttamista, tukemista ja roh
kaisua. Se on rinnalla kulkemista,
kuuntelevan korvan ja myötäelä
vän sydämen tarjoamista. Se voi
olla myös keskustelua, uusien nä
kökulmien etsintää ja rukousta. Se
kattaa niin maalliset kuin hengel
lisetkin kysymykset.
Keille se on tarkoitettu?

Sielunhoidon mahdollisuus
kuuluu kaikille. Se on maksuton
ta seurakunnan palvelua apua tar
vitseville.

Ketkä toimivat sielunhoitajina?
Seurakunnan työntekijöistä pa
pit, diakoniatyöntekijät ja nuoriso
työnohjaajat on koulutettu sielun
hoitajiksi. Heillä sielunhoito kuu
luu työnkuvaan. Muutkin työnte
kijät voivat toimia sielunhoitajina

heiltä sitä pyydettäessä. Jotkut
ovat löytäneet itselleen sielunhoi
tajan kokeneitten seurakuntalais
ten joukosta.
Mitä sielunhoito on ihan käytän
nössä?
Seurakunnan työntekijät ovat
aina valmiita sielunhoidollisiin
keskusteluihin ihmisiä kohdates
saan. He ovat olemassa sitä var
ten. Usein on kuitenkin hyvä so
pia erillinen aika ja paikka, jolloin
voidaan paremmin keksittyä asian
käsittelyyn. Tapaamisen voi sopia
henkilökohtaisesti, puhelimitse tai
sähköpostitse haluamansa työnte
kijän kanssa. Työtekijöiden nimet
ja yhteystiedot löytyvät seurakun
nan nettisivuilta (www.sastama
lanseurakunta.fi). Niitä voi tiedus
tella myös kirkkoherranvirastosta
(p. 03 521 9090). Sinne kannattaa
soittaa myös silloin, kun työnteki
jät eivät ole tuttuja.
Tapaaminen voidaan sopia seu
rakunnan tiloihin tai kotiin.
Tapaamisen pituus on yleen
sä 30-60 min. Tarpeen vaatiessa
tapaamisia voi olla useampia. Ta
paamiseen ei tarvitse valmistau
tua, sielunhoitaja vie tilannetta
eteenpäin.

Millaisia aiheita?
Tavallisimpia aiheita sielunhoi
dossa ovat ihmissuhteet, sairau
det, kuolema, taloudelliset huolet,
hengelliset kysymykset, syyllisyys,
pelot, masennus, uupumus, pari
suhde. Kaikki aiheet ovat tärkeitä.
Voinko luottaa?
Seurakunnan työntekijöillä on
lain edellyttämä vaitiolovelvolli
suus.
Miten kristillisyys näkyy sielun
hoidossa?
Sielunhoitajan esikuvana on
Jeesus ja hänen tapansa kohda
ta ihmisiä. Jeesus kohtasi ihmisiä
heidän omista elämäntilanteis
taan käsin. Hän kuunteli ja auttoi
ihmistä juuri siinä asiassa, missä
hän apua tarvitsi. Samalla hän toi
Jumalan todellisuuden ihmisen lä
helle. Kohtaamiset olivat Jumalan
siunaamia.
Sielunhoito tapahtuu Jumalan
läsnäolossa, vaikkei sitä erikseen
korostetakaan. Useimmiten, mi
käli se tuntuu sopivalta, tapaami
nen päättyy rukoukseen, jossa kä
sitellyt asiat jätetään Jumalan kä
siin.

Kenen tahansa elämässä voi tulla vastaan vaikeita asioita, joista olisi hyvä
puhua jonkun kanssa. Sielunhoito on jokaiselle kuuluva mahdollisuus.

,, Se on rinnalla kulkemista,
kuuntelevan korvan ja
myötäelävän sydämen tarjoamista."

Se kaikkein kaunein joululaulu
Anneli Mäki-Laurila
Ensimmäinen muistikuvani joulu
lauluista on alakoulusta. Opettaja
soitti harmoonilla "juhlimaan tul
kaa toivon täyttymistä.."
Harjoittelimme näytelmiä ja
Tiemapoikia. Jouluevankeliumin
lukijan osan saajaa jännitettiin, sa
moin kuin vieressä seisovien kynt
tilöiden pitelijöiden virkaa. He oli
vat lukijan ainoa valonlähde muu
ten hämärässä juhlasalissa.
Alaluokasta aukesivat painavat
seinät, ja niin saimme näyttämön.
Yli kaksi metriä korkeat ja metrin
levyiset kulissit tuotiin ulkoraken
nuksen parvelta pala kerrallaan.
Illon Koko kylän joulujuhla ja
kauneimmat joululaulut on kos
kettavin joulun juhlista. Siellä on
tullut käytyä lapsesta saakka, ja
nyt kun koulu on kylästä loppu
nut, niin se on harvinainen tilai
suus kokea yhteisöllisyyttä.
Kauneimpia joululauluja on
laulettu jo 46 vuoden ajan. Tänä
vuonna keräyksen tuotolla tuetaan
Suomen Lähetysseuran työtä las
ten koulutuksen, terveydenhoidon
ja suojelun edistämiseksi.

Minun kaunein
joululauluni

tye Aikamiehissä ja kapellimesta
rin sovitus oli niin onnistunut, että
se on jäänyt itselle tärkeäksi. Kau
neimmissa Joululauluissa tulee
käytyä, mutta nykyään se on ollut
vähän hankalampaa, kun nuorin
lapsista ei meinaa pysyä penkissä.
Vaimo soittaa huilua ja lapsetkin
musisoivat, joten konserteissa tu
lee kyllä käytyä.

Pekka Seppänen:

-Sydämeeni joulun teen. Sen on
säveltänyt Kassu Halonen, sanoit
tanut Vexi Salmi ja ensimmäisenä
levyttänyt Vesa-Matti Loiri. Kap
paleessa on kaunis melodia ja hy
vät sanat. Lauloin ennen Lauluyh-

Kristiina Ristimäki:
-Valkea joulu. Meillä on tapa
na käydä jouluaattona Roisma-

lassa haudalla. Kun olimme nuo
rempia, laulettiin aina isän kanssa
matkalla Valkeaa joulua niin mata
lalta, ettei se ollut mitään kaunista
kuultavaa, mutta se hetki sitoi aina
jotenkin koko joulun yhteen.

-Maa on niin kaunis juhlistaa
joka tilanteen. Olen ehdottanut
sitä niin häihin kuin hautajaisiin,
ja aina on sopinut laulettavaksi.
Nykyään voidaan mennä vaikka
konsertista lopuksi yhdessä ulos

,,

Keväällä
leskenlehdistä lähtien
nousee aina uutta
kaunista.
Maa on niin
kaunis!"

ja laulaa tämä viimeiseksi virrek
si. Kappale sopii eri vuodenaikoi
hinkin. Keväällä leskenlehdistä
lähtien nousee aina uutta kaunis
ta. Maa on niin kaunis! Miltei poik
keuksetta on ollut tapana käydä
kauneimmissa joululauluissa. Jo
ennen suntiona. olemista kävin ja
perinne on jatkunut.
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Bluesmessu
on totta

Hanna Ekolan
konsertti
Kiikan kirkossa

"Pastori katselee kirkonpenkissä
tuskissaan puhisevaa miestä." Siitä
syntyy ajatus uudenlaisesta messusta.
Ari Paavilainen
Suomalainen mies istuu jumalan
palveluksessa. Seurakunta on kut
sunut luottamushenkilöitä teks
tinlukijoiksi kirkkoon. Mies on
tullut uskollisesti täyttämään vel
vollisuuteensa, vaikka messu tun
tuu pitkältä ja raskaalta. Musiikki
on vieras elementti. Virsiä. ja muu
ta klassista musiikkia mies ei juuri
kuuntele, niin musiikkimies kuin
onkin. Hänen sydämensä sykkii
toisenlaisessa rytmissä - ja ryt
missä ylipäätään. Mies on erityi
sesti bluesin ystävä.
Miehen päällä on Huuhkajavuo
ri Blues- tapahtuman paita. Pas
tori katselee kirkonpenkissä tus
kissaan puhisevaa miestä. Pasto
rin rinnassa läikähtää sääli ja ym
märrys. Paita tuo mieleen ajatuk-

sen, jonka pastori toivoo keventä
vän tilannetta. "Mitäs jos tehdään
bluesmessu?"
Seuraavalla viikolla mies saapuu
kirkkokonttoriin biisilistan kans
sa. Lista on kokoelma bluesk1assi
koita. Niistä koostuu bluesin elä
mänfilosofia. Se on matka pimey
destä valoon. Elämän vaikeuksien
ja alakulon ohella mukana on aina
myös valonpisaroita. Mies näkee
elämän bluesin kautta.
Blues ei ole mitään nuorison mu
siikkia. Pikemminkin blues on ai
kuisten miesten musiikkia. Muas
sa tulee aina toki muutama naisih
minenkin.
Vaikka blues ei ole Suomessa
koskaan ollut valtavirtaa, on tääl
lä koko joukko bluesmuusikoi
ta. Merkittävä joukko paikallisia.

Torstaina 29.11. kello 19 Tyrvään kirkossa koetaan jotain uutta - messu, jo
ka soi bluesin rytmillä.

,, Suomalainen mies istuu
jumalanpalveluksessa."
bluesmuusikoita innostuimukaan
bluesmessuun.
Ison Kirkon Rankin Bluesband
on harjoitellut ahkerasti Tyrvään
kirkossa ja seurakuntatalolla. Tors
taina 29. marraskuuta kello 19 ryh
dytään tositoimiin. Bluesmessu on
totta. Monessakin mielessä.
Bluesmessuja Suomessa toki on.
Elokuvaa mukaileva.a Blues Brot
hers -messua on ollut monella
kin paikkakunnalla. Internet ha-

ku tuottaa tulokseksi monenlaista
hengellistä tapahtumaa pääasias
sa Yhdysvalloista. Bluesin, kuten
kaiken nykymusiikin, juuret ovat
Amerikan mustissa. yhteisöissä ja
heidän musiikissaan.
Hengellisyys ja blues muodosta
vat kombinaation, jota kautta voi
daan käsitellä elämän nurjaa puol
ta, joka on myös totta. Totuudes
ta on kysymys, niin uskossa kuin
bluesissa.

Jouluun valmis
tautumisen kes
kellä on hyvä
hetkeksi hellit
tää ja levähtää
rauhoittavien,
joulun sanomaa Hanna Ekola.
kauniisti sanoit
ta.vien laulujen
äärelle. Hyvän
mahdollisuuden
tähän tarjoaa kes
kiviikkona 19.12.
klo 19 Kiikan kir
kossa järjestettä- Virpi Salo.
vä Hanna Ekolan
Taas kaikki kauniit muistot -jou
lukonsertti. Hanna Ekolan kanssa
konsertissa esiintyy pianisti-lau
laja Virpi Salo. Konserttiin myy
dään 15 euron hintaisia käsiohjel
mia ovelta.

Tuomaan
kirkon
kynttiläkulkue

Sastamalan Mouhijärveltä

Jouluaaton aattona, neljäntenä
adventtisunnuntaina 23.12. klo 6
Tyrvään kirkolta lähtee perintei
nen kynttiläkulkue kohti Tyrvään
Pyhän Olavin kirkkoa, jossa viete
tään klo 7 Tuomaankirkkoa. Tuo
maankirkon liturgina toimii Jou
ni Pihlajamaa ja kanttorina Päivi
Vuoristo. Paikalla on kaakaotar
joilu.

Kaksi vuotta sitten leskeksi jäänyt
Kirsti "Kipa" Soini pitää tilaa
12-vuotiaan poikansa Eemelin kanssa.

Pekka
Laukkarisen
Joulun Tähti

Tilrjil Kopillainen

Kirsti Soini eli Kipa. on laskutavas
ta riippuen kahdeksas tai kuudes
toista isäntä Seinin tilalla Mouhi
järven Mierolan kylässä.
Tila on ollut suvun hallussa.
1540-luvulta alkaen. Katovuosi
na talonväki lähti nälkää pakoon
Pohjanmaalle ja menehtyi sinne.
Talo jäi tyhjilleen ja meni valtiolle,
mutta palautui sittemmin taka.isin
sukuun.
Kipan mielestä kotitila on maail
man paras paikka ja maanviljelys
työ aivan ihanaa.
Murheita.kin elämässä on: kaksi
vuotta sitten Kipa jäi leskeksi. Nyt
hän asustelee taloa 12-vuotiaan
Eemeli-poikansa kanssa. Pihapii
rissä asuu Kipan SS-vuotias äiti.
Hyvä tukirengas on auttanut
eteenpäin talon töissä.
- Kun apua tarttet niin apua
saat, Kipa kiittelee.
Se Kipaa. ha.rmittaa., että maanvil
jelijät ovat Suomessa nykyisin niin
ahdistetussa asemassa.
- Byrokratia on aivan helvettiä:
halvatun viljelysmuistiinpanot,
kauhea aikataulutus ja rangais
tukset pienistäkin rikkeistä.

Kipa halusi maanviljelijäksi
nuoresta lähtien. Hän kävi 3-vuo
tisen maamieskoulun, valmistui
maatilateknikoksi ja otti kotitilan
haltuunsa vuonna 1989. Vuodesta
1996 pellot ovat olleet luomuvilje
lyssä. Lypsylehmiä on nyt17, kaik
ki vähintään puoliksi suomenkar
jaa, lisänä yksi kyyttökin.
Kipa. luonnehtii itseään "pelto- ja
metsäuskovaiseksi".
-Kirkko ja hautausmaa on hie
not, mutta ei mulle siellä tule kos
kaan samanlaista oloa, kun kul
kiessa pellolla viljan alkaessa oras
tua tai tuleentua. Isä sanoi aina et
tä "pistä ne kiittimes ristiin". Hän
oli semmoinen hiljaa uskoja, Kipa
muistelee.
-Mää en muuten missään Sas
tamalassa asu, vaan Mouhijär
vellä. Postitoimipaikaksi kirjoi
tan edelleen Mouhijärvi. Joskus
ottaa päähän, että kaikki on niin
Vammala-keskeistä. Myös lasten
ja vanhusten asema huolestuttaa,
niiltä otetaan, kun ne ei pysty pi
tää.n puoliaan.
On ollut hyvä istua yhdessä py
hä.päivää Soinin pirtissä.
Kahvin kanssa Kipa tarjosi to
dellista herkkua, kotona leivottua
ruisleipää.

Kirsti "Kipa" Soini ja saksanpaimenkoira Jermu.

Jouluseimi
pystyyn
talkoilla

,,Niiltä
otetaan,
kun ne ei pysty
pitään puoliaan."
Työ tekijäänsä kiittää, toteaa Kipa.
Hyvinvoivaa suomenkarjaa kelpaa
esitellä.

kun
Kipan puhelin pärähtää soimaan.
Eemeli-poika ilmoittaa hirvimet
sältä päivän kuulumiset.
-Kolme saatiin ja yksi kaatui mei-

Teemme lähtöä 03.vetillle,

Suosittu lasten tv-kasvo, muusik
ko Pekka Laukkarinen lähtee jäl
leen joulukuussa trionsa kanssa
Joulun Tähti -kiertueelle. Triossa
soittaa Laukkarisen lisäksi kieli
soitinspesialisti Matti Laitinen ja
kosketinsoittaja Leevi Helo.
Konsertit ovat koko perheelle
suunnattuja. iloisia konserttihet
kiä tuttujen joululaulujen äärellä.
Perjantaina 7.12. Pekka Laukka
risen Joulun Tähti -konsertti Tyr
vään kirkossa klo 18. Konserttiin
on vapaa pääsy.

dän maille.
Hirvipaistia siis on tiedossa.
Suuri, mutta lempeä Jermu-koira
heilauttaa häntäänsä tyytyväisenä
kuulemaansa.

Tyrvään Käsi-ja taideteollisuusop
pilaitoksen opiskelijoiden vuonna
2016 Tyrvään kirkkoon rakentama
iso seim.iasetelma on tarkoitus
koota uudelleen. Ehtisitkö avuk
si? Seimi on nyt osina varastossa
ja se aiotaan pystyttää uudelleen.
Pystytys ti 27.11. klo 9 alkaen ja vii
meistely klo 14 alkaen. Pystytyk
sessä tarvitaan kirvesmiehen tai
toja ja viimeistelyssä sisustustai
toja.
Lisätietoja. Salme Kuukka. puh.
050 314 9081.
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ValoFestit saapuu Tyrväälle
mukana NNS ja SAVE
Räppiä, poppia
ja rokkia nuorten
musiikkifestareilla.

Virret siirtyvät
paperilta
taskunäytölle
HannuGren

HannuGren
Musiikki kajahtaa Vammalan seu
rakuntatalolla, kun ValoFest läh
tee soimaan 24. marraskuuta. Il
lan ohjelmassa on kaksi kokoon
panoa: elävää musiikkia ja räppiä
yhdistävä NNS sekä pop-rock-yh
tye SAVE. Lisäksi esitysten välissä
pidetään nuorten messu.
ValoFesteillä on Sastamalassa jo
pitkät perinteet. Tapahtuma järjes
tetään nyt jo kuudetta kertaa. Ta
pahtumaan on perinteisesti tullut
yleisöksi runsaasti rippikouluikäisiä. nuoria.
Vuosien aikana ValoFesteillä on

NNS yhtyeeseen kuuluvat Tuomas Uusitalo (rap), Jesse de Jong (laulu, ki
tara), Pekka Sormunen (kiipparit) ja Niilo Muje (rummut).

vuonna lavalle astuvat räp-kvar
tetti NNS ja rokkia sekä poppia
soittava SAVE.

koissa.
Yhtyeellä on ensisijaisesti ta
voitteena viedä evankeliumin sa
nomaa eteenpäin, mutta samalla
kynnys kuunteluun on saatu pi
dettyä matalalla. ja yhtye onkin
saanut paljon näkyvyyttä muun
muassa Facebookissa.

NNSsyntyi vuonna 2016, kun Suo
men Raamattuopistolla yhdessä
opiskelleet Jesse de Jong, Pek
ka Sormunen, Onni Tulla ja Tuo
mas Uusitalo päätyivät perusta
maan bändin. Heidän ensimmäi
nen singlensä "Mul ei oo varaa"jul
kaistiin helmikuussa 2017.
Yhtyettä kiehtoo erityisesti se,
miten monimuotoisesti suomen
kieltä voidaan käyttää räp-lyrii-

SAVE, joka tunnettiin aiemmin
nimellä Sancta Venia, julkaisi en
simmäisen EP:nsä "Maailma kir
kastuu kanssasi" vuonna 2013 ja
kokopitkän albuminsa "Kaliforni
asta Siperiaan"vuoden 2015 Maata
Näkyvissä- festareilla.
Yhtyeen jäseninä ovat Niko Mar
jakangas (laulu), Mikko Keskinen
(kitara, koskettimet ja ohjelmointi)
ja Roope Rantala (kitara).

ollut monta eri esiintyjää. Tänä

SAVEn toinen täyspitkä albumi
julkaistaan vuoden päästä marras
kuussa, ja siitä on saatu jo jonkin
verran esimakua. Yhdessä Julian
kanssa tehty "Revontulia"-single
nousi ilmestyessään Suomen Spo
tifyn viraalilistalle sijalle 6.
Molempia kokoonpanoja kuul
laan myös Maata Näkyvissä -fes
tivaaleilla, jotka järjestetään Gato
rade Centerissä ja Turun Messu
keskuksessa 16.-18. marraskuuta.

► ValoFest La 24.11. klo 18 Vam
malan srk-talon Rantasalissa. NNS
aloittaa klo 18, nuorten messu klo
19, SAVE lavalle klo 20. Tapahtuma
on maksuton.

Virsikirjakin elää ajan mukana ja
sopeutuu nykytrendeihin. Virsi
kirjasovellus on ollut saatavilla
puhelimille jo 2000-luvun lopul
ta alkaen -ja se on edelleen Suo
men ladatuimpien sovellusten top
20-listoilla niin Androidin kuin
iOS:n puolella.
On varsin tavanomainen näky,
että hengellisissä nuortenilloissa
tartutaan fyysisen kirja-Raamatun
sijaan kännykkään-eikä se välttä
mättä johdu huomion harhautu
misesta illan ulkopuolisiin asioi
hin, vaan siitä, että Raamatun saa
nykyään ladattua myös sähköises
sä muodossa älylaitteelle. Samalle
polulle on lähtenyt myös virsikirja.
Huomionarvoista on myös se,
että mobiiliversio ei ole jäänyt vain
marginaaliryhmien iloksi - aika
naan aivan mobiilisovellusten suo
siolistojen paalupaikallakin ollut,
erityisesti vanhoillislestadiolais
ten ja nuorten suosima Siionin
laulut ja virret -sovellus on Suo
messa vielä nykyäänkin Applen
puhelinsovelluskaupan maksul
listen sovellusten top 15 -listalla
ja Androidin Google Play -kaupan
maksullisten sovellusten puolel
la jopa kahdeksanneksi myydyin
sovellus.

Myös seniorit voivat käyttää virsikir
jasivustoa kännykällä.

,, Sivua on
helppo
kääntää, se kulkee
aina mukana ja on
pienempänä
helpompi
kuljettaa."

Tämä on merkittävä. saavutus,

Kiitos legolahjoituksista!
Pyysimme keväällä lahjoituksena
Jegoja.
Legokerho aloitti toimintansa
syksyllä ja se kokoontuu Vamma
lan seurakuntatalossa m;;ianantai
sin kello 17-18.
Kerhon ohjaajina toimivat Aino
Pajula, Helga Rantanen ja Jenni
Kiviranta.

Lämmin kiitos kaikille legoja
/ahjoittaneille, keräys jatkuu
edelleen!

ottaen huomioon, että Applen
App Storessa on yli 2 miljoonaa so
vellusta ja Androidin vastaavassa
Google Play -kaupassa niitä on jo
pa yli 3,5 miljoonaa.
Sovellus on myös arvostelume
nestys, sillä Google Play -kaupas
sa sovelluksen kaikkien käyttäjien
antamien arvioiden keskiarvosana
on 4,7 tähteä viidestä. Applen puo
lella Siionin laulut ja virret on Kir
jat-kategorian ladatuin sovellus.

Varsinaisen virsikirjasovelluk

sen lisäksi kehitteillä. on netis
sä luettava virsikirjasivusto, jossa
virsiä voi hakea laulettavaksi vir
ren nimen, numeron, teeman tai
vaikka virressä. mainitun sanan pe
rusteella.
Tällä hetkellä palvelu on vielä

KANANJALHA
ONHAN SITÅ SANOTTU
ETTÅ KIRKON PJTÅISI P% YÅ
MUUTTUMATTOMANA
AJASTA TOISEEN, MUTTA
K YLLÅ TÅSSÅ MENNÅÅN
JO VÅHÅN LIIOITTELUN
PUOLELLE ..

kehitysasteella ja palvelun kehit
täjät ottavat vastaan palautetta.
Palvelua voi kokeilla netissä osoit
teessa virsikirja.fi.
Myös Sananjalan haastattelema
seniorikä.yttä.jä on ladannut pu
helimeensa virsisovelluksen, se
kä käyttänyt virsikirja.fi -sivustoa.
Hän kiittelee virsikirjan taskuver
sioita.
-Sivua on helppo kääntää, se
kulkee aina mukana ja on pienem
pänä helpompi kuljettaa.

