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TA R JA KO PA L A I NE N

”Istu alas ja tee asia kerrallaan”
Olavi Sorvalla oli Keikyän kirkkoherrana ollessaan merkittävä rooli siinä, että Leiriahon leirikeskus päätettiin rakentaa. Merkittävä rooli hänellä on ollut myös Leiriahon talkootöissä.

Marketta Lahdenmaa

Seurakuntapastori Olavi Sorva jää
eläkkeelle 1.2.2019.
Papiksi Olavi on vihitty Turussa
toukokuussa 1980. Hän on saanut
olla kutsumusammatissaan, lapsuuden toiveammatit olivat pappi
tai sotilas.
Olavi on syntyperäinen tyrvääläinen. Hänen perheeseensä kuuluvat vaimo ja kolme aikuista lasta.
Mikä on ollut paras työpaikka
– Sotilaspapin sijaisuus Niinisalon Tykistöprikaatissa ja lähelle sitä pääsee aika Keikyän kirkkoherrana.
Tyrvään seurakuntaan Olavi tuli
elokuussa 1982 nuorisopapiksi, ja

vuonna 2004 hänet valittiin Keikyän kirkkoherraksi.
Nuorisotyön Olavi on kokenut
rikkautena.
– Nuorisotyö on ollut suurin rakkauteni kaikki nämä vuodet. Parhaana vuotena olen pitänyt viisi
rippikoulua ja niistä on paljon hyviä muistoja. Toki mukaan mahtuu monia vaikeitakin asioita.
– Nuoret eivät ole muuttuneet
vuosien saatossa, mutta tukan väri, niitin paikka poskessa ja vaatetus ovat muuttuneet. Rakkautta,
hyväksyntää ja rohkaisua kaipaava pieni sydän on pysynyt samana.
Tyrvää, Vammala tai Sastamala
eivät ole olleet mitään helppoja
työpaikkoja. Olavi muistelee, että

kiistoja on riittänyt. On loukkaannuttu, annettu samalla mitalla takaisin, mutta on myös opittu pyytämään ja antamaan anteeksi.
Olavi Sorva puhuu viime vuosien muutoksista. Seurakuntaliitosten jälkeen on muutos ollut
jatkuvaa eikä se taida loppua. Hän
ymmärtää muutosten välttämättömyyden. Seurakuntaelämän on
uudistuttava, jotta se voisi jatkua.
– Tarvitaan entistä enemmän
yhteistyötä ja yhteishenkeä.
Hän sanoo, että hänen keikyäläinen sydämensä kokee olevansa jotenkin kirkoton, vaikka ei sitä olekaan.
Olavi Sorva on myös lähetyspappi.
Lähetys on aina ollut tärkeällä pai-

Keltaiset
rippikoulukroksinsa hän
sanoo naulaavansa
seinään.”

”

kalla, mutta nyt se on ollut päätyö.
– Eri lähetysjärjestöt ja Kirkon
Ulkomaanapu tekevät valtavan
hienoa työtä tarjoamalla sanaa,
soppaa ja saippuaa eri puolille
maailmaa. Käytännön lähimmäisenrakkaus ja hyvän sanoman julistaminen kuuluvat yhteen.

Ensi kesänä Olavilla on vielä kaksi rippikoulua. Leireille hän lähtee mielellään ja hieman haikeana. Keltaiset rippikoulukroksinsa
hän sanoo naulaavansa seinään.
Mikä on mieluisin työ?
– Se on se kokonaisuus, yhteinen matka, Olavi miettii.
Lopuksi Olavi pohtii kirkon tulevaisuutta. Tulevaisuuden yllä on
tummia pilviä.
– Toivon, että suvaitsevaisuus
merkitsee samaa sinulle ja minulle. Ei voi odottaa toiselta sitä, mitä
itse ei ole valmis osoittamaan. En
suvaitse suvaitsematonta suvaitsevaisuutta.
Lopuksi elämänohje meille kaikille: Kun on oikein kiire pitää istua alas ja tehdä asia kerrallaan!
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UR P O V UO R E NOJA

PÄÄKIRJOITUS

Älä tapa
Lapsena minulla oli kivääri. Ihan
oikea kivääri, jolla on tapettu ihmisiä.
Kivääri oli Suomen sisällissodan
ajalta. Isoisäni oli suojeluskuntalainen. Hän ja hänen veljensä istuivat kuvassa valkoinen nauha käsivarressa. Hän ei koskaan kertonut
noista ajoista sanallakaan, vaikka
oli muutoin suulas ja sosiaalinen.
Sukuun kuului myös teloitettavaksi tuomittu punapäällikkö.
Jotkut aikalaislähteet mainitsevat hänet teloitettuna, vaikka oikeasti hän onnistui pakenemaan.
Myöhemmin hänestä kuoriutui
ehdoton tiukan linjan uskovainen.
Tarinani on tavallinen. Veljesso-

Uutta ei synnyttänyt sota eikä
kärsimys, vaan että löydettiin
jotakin yhteistä ja tärkeää.
Pystyimme uhrautumaan
toistemme puolesta. Synnyimme
kansakuntana uudelleen.

”

dan jakolinja on kulkenut halki Suomen, halki jokaisen suvun
ja perheen ja on meissä yhä. Sillä ei enää ole merkitystä.
Uudet koettelemukset uusien sotien myötä tekivät pian vanhan jaon pätemättömiksi. Uutta ei synnyttänyt sota eikä kärsimys, vaan että löydettiin jotakin yhteistä ja tärkeää. Pystyimme
uhrautumaan toistemme puolesta. Synnyimme kansakuntana uudelleen. Pystyimme keskenämme sovintoon. Vain sillä
on merkitystä.
Uskon, että samalla opittiin elämän mittaamaton arvo ja pyhyys. Älä tapa. Siitä meidän hautamuistomerkkimme kertovat.
Kivääri oli leikkikalu. Panoksia en koskaan nähnytkään. Pyssyä ei koskaan leikkeihini annettu, vaan otin sen omin lupineni. Pyssy otettiin aina hiljaisesti ja määrätietoisesti minulta pois. Sanaakaan sanomatta pyssy alkoi merkitä vain yhtä
asiaa: Älä tapa.
Pyssy on yhä olemassa. Se voidaan yhä ladata ja sillä voidaan vahingoittaa ihmisiä. Tänään tuo pyssy muistuttaa, että
jokainen ihminen on ase. Pystymme yhä väkivaltaan. Tarvitaan
vain panoksia. Meidät on yhä pelastettava siltä mitä olemme.
Myös tuleville sukupolville on opetettava: Älä tapa.
					Ari Paavilainen
					kirkkoherra

Suuri Sovinnonristi Karkun sankarihautausmaalle pystytettiin kirkkoherra K.E. Rinteen aloitteesta. Rinne halusi kaikin tavoin edistää tasa-arvoa ja toinen toisensa kunnioittamista.

Sovinnonristin tarina
– Sastamalassa vireillä
muistomerkkihanke
”Synkät asiat ja niihin
liittyvät tunteet
eivät jätä meitä
rauhaan, jollei niitä
kohdata, käsitellä ja
muodosteta niihin
uutta näkökulmaa eli
tehdä sovintoa.”

Hannu Kuronen

Venäjän keisarikunnan hajoamisen yhteydessä Suomi julistautui
itsenäiseksi 6.12.1917, mutta maassa oli lähes 60 000 venäläistä sotilasta.
Seuraavan vuoden tammikuun
lopulla alkoi taistelu vallasta ja
Suomi ajautui veriseen sisällissotaan.
Sota oli aikalaisilleen traumatisoiva asia, josta jälkipolville on

siirtynyt kyseisen ajankohdan
epäoikeudenmukaisuuden, vääryyden, vihan ja koston kokemuksia ja tunteita.
Ennen sotaa ratkaisematta oli
monia tärkeitä kysymyksiä, kuten
kuka käyttää korkeinta valtaa sekä torppareiden ja työväen asema.
Venäjän kauppa pysähtyi ja tämä aiheutti Suomessa syksyllä
1917 työttömyyttä, elintarvikepulaa ja epävarmuutta tulevaisuudesta.
Luokkaristiriidat, epäluulot vastapuolen aikomuksista ja suoranainen viha aiheuttivat sen, että
ääriainekset saivat yhä enemmän
valtaa.
Kun maassa ei ollut omaa järjestysvaltaa poliisin hajottua eikä Suomella ollut omaa armeijaa,
niin työväki alkoi muodostaa järjestys- eli punakaarteja ja porvarillinen puoli suojeluskuntia eli valkokaarteja.
Sodassa punaiset tekivät yhteiskunnallista muutosta eli vallanku-
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Tarja Kopalainen

Karkun hautausmaalla, sankarihaudan vieressä, sijaitsee kansalaissodassa surmansa saaneiden
punaisten muistomerkki ja Sovinnonristi.
Muistomerkkien pystyttämistä
edelsi Jyränvuoren rinteelle vuonna 1918 haudattujen punakaartilaisten siirtäminen Karkun hau-

tausmaalle.
Kun punaisten maalliset jäännökset oli haudattu uudelleen sankarihaudan eteläpäähän, kirkkoherra K.E. Rinne toimitti heidän
siunaamisensa joulukuun 16. päivä vuonna 1945. Puheessaan hän
luonnehti päivää Karkun suureksi
sovinnon päiväksi. Sovinnonristi
paljastettiin Karkun hautausmaalla vuonna 1951.

mousta ja valkoiset katsoivat, että
kyse oli vapaussodasta ja punaisten tekemästä kapinasta laillista
hallitusta vastaan.
Merkittävät sotatoimet kestivät
lähes neljä kuukautta helmikuusta
toukokuuhun 1918 ja sota päättyi
valkoisten voittoon.
Sodassa ja sen jälkeen rankaistiin punakaartiin osallistuneita ja
heitä tukeneita.
Sodassa ja vankileireillä kuoli yhteensä lähes 37 000 ihmistä,
joista valtaosa oli punaisia suomalaisia. Orvoiksi jäi noin 20 000
lasta.
Synkät asiat ja niihin liittyvät tunteet eivät jätä meitä rauhaan, jollei niitä kohdata, käsitellä ja muodosteta niihin uutta näkökulmaa
eli tehdä sovintoa.
Sen vuoksi Sastamalassa on vireillä muistomerkkihanke, jolla
pyritään huomioimaan sisällissodan muistoa, punaisten ihmisarvoa, siunaamaan hautaan ja julkaisemaan surmansa saaneiden
nimet.

Puheessaan
Rinne
luonnehti päivää
Karkun suureksi
sovinnon päiväksi.

”
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Minun kirkkoni – Minkälaisen
kirkon sinä haluat?
TARJA KO PAL AIN E N

Seurakuntavaalit
ovat ensi syksynä
marraskuussa.
Haluatko olla
päättämässä
kotiseurakuntasi
asioista?

Miten nuoria saataisiin mukaan
seurakunnan toimintaan?
– Vaikea kysymys, pitäisi kysyä
asiaa nuorilta itseltään. Mahdollisesti monipuolisilla tilaisuuksilla
tai jalkautumalla nuorten pariin.
Ehkä kaikki lähtee lapsuudesta tai
rippikoulusta, että nuori on saanut
jo aiemmin kokemuksia seurakunnasta ja on voinut tutustua seurakunnan erilaisiin toimintoihin.

Tarja Kopalainen

Seurakuntavaalien teema on ”Minun kirkkoni”. Haastamme seurakuntalaisia ja valitsijayhdistyksiä
ideoimaan tilaisuuksia teemaan
liittyen.
Haastattelimme Helinä Huhtivuota, joka ehdotti, että seurakunta järjestäisi rippikoululaulujen tilaisuuden kaikenikäisille. Helinän
toive toteutuu tiistaina 21.8. kello
19 Tyrvään kirkossa.
Kuka olet?
– Olen Helinä Huhtivuo, perheeseeni kuuluvat puoliso ja kolme nuorta. Toimin OP:ssa asiakasneuvojana.
Mitä seurakunta sinulle merkitsee?
– Turvallisuutta, hiljentymistä,
paikkaa, jossa voi käydä kun siltä
itsestä tuntuu. Seurakunta on läsnä arjessa ja juhlassa, ilossa ja surussa, elämän merkityksellisissä

Mitä seurakunnan työtä pidät
tärkeänä? Mainitse kolme asiaa.
– Lapsi- ja nuorisotyö, diakoniatyö (yksinäiset, vähäosaiset, surun
kohdanneet), kirkolliset toimitukset.

Kirkko ja sen toiminta on jokaisen seurakuntalaisten asia. Helinä Huhtivuo
toivoi riparilaulutilaisuutta. Mitä sinä haluat? Tule mukaan osallistumaan ja
vaikuttamaan!

hetkissä kirkollisten toimitusten
muodossa.
Onko kirkon uudistuminen sinulle tärkeää vai puhuttelevatko perinteisemmät arvot?
– Pitää uudistua, mutta perin-

teitäkin saa olla. Parhain tulos on
jotain näiden kahden väliltä, merkittävää olisi, että kaikille löytyisi
paikka tai tila, johon haluaa ja voi
mennä mukaan, kun on siihen tarve.
Valinnanvaraa tulee olla.

Minkälaista toimintaa toivoisit
seurakunnalta?
– Matalan kynnyksen tapahtumia, joihin olisi helppo tulla, olisi tilaa istua itsekseen ja kuunnella tai sitten osallistua enemmän,
jos niin haluaa. Musiikilliset tilaisuudet ovat itselleni tärkeimpiä. Arvostan sitä, että seurakunnassa kokeillaan erilaisia asioita,
esimerkiksi neulekirkko oli hieno idea, vaikken itse päässytkään
osallistumaan.

►►Minkälaiseen seurakunnan tilaisuuteen sinä haluaisit osallistua?
Lähetä ideasi osoitteella: tarja.kopalainen@evl.fi.

FAKTA
Seurakuntavaalit
■■Marraskuun 18. päivä valitaan
Sastamalan seurakuntaan 27
kirkkovaltuutettua vuosiksi
2019–2022. Haluaisitko sinä olla
yksi heistä?
■■Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt
päättämään seurakunnan tärkeistä asioista, kuten kirkollisveroprosentista, talousarvioista,
työntekijävalinnoista ja toiminnan painotuksista.
■■Seurakuntavaaleissa ehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset. Monien listojen taustalla on
poliittinen puolue, teema tai ajatusmaailma. Tietoa ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä saa
kirkkoherranvirastosta.
■■Jos sopivaa listaa ei löydy,
oman listan voi perustaa keräämällä vähintään 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä
valitsijayhdistykseksi. Perustamisasiakirja on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään
17.9.2018 kello 16.
■■Lomakkeita ja ohjeita saa kirkkoherranvirastosta tai sivuilta
www.seurakuntavaalit.fi.

Komea siitä tuli!
AU L I H O RE L L I

Suodenniemen
Salmissa on vuosien
mittaan tehty
lukematon määrä
talkootunteja.
Auli Horelli

Suodenniemen seurakunta sai
vuonna 1979 lahjoituksena Laina
ja Eino Kalpalta heidän kesänviettopaikkansa Salmin huvilan Kirkkojärven rannassa.
Vuosien saatossa Salmia on paljolti talkootyönä kunnostettu leiripaikaksi niin, että nyt Salmin päärakennuksesta löytyy yöpymispaikka 23 hengelle ja rantasaunallakin mahtuu yöpymään neljä ihmistä.
Ongelmana on ollut, ettei Kirkkojärven rannalla sijaitsevalla rantasaunalla ole ollut omaa wc:tä.
Tästä syystä rantasaunaa ei ole
voitu vuokrata erikseen ilman päärakennusta.
Saunan luona oleva puuliiterikalustevaja on myös aikansa elänyt.

AUL I H O R E L L I

Safarikuoro.

Vanha ulkorakennus on jo aikansa
elänyt.

Salmin leirikeskukseen talkoilla tehty wc-liiteri -rakennus mahdollistaa
saunarakennuksen vuokraamisen erikseen ja lisää näin käyttöastetta.

Seurakunta lupasi kunnostaa
Salmin rantaa, ja Suodenniemen
kappelineuvosto päätti järjestää
jälleen yhden talkooprojektin uuden yhdistetyn biokäymälä-puuliiteri- kalustevajan rakentamiseksi Salmiin.
Poikkeuksena Salmin aiempiin
talkoisiin oli se, että nyt myös ulkorakennuksen tarvikeaineet
maksettiin kokonaisuudessaan
suodenniemeläisten yhdistysten
antamilla ja yksityisiltä saaduilla

avustuksilla. Eli seurakunnalle ei
tullut rakennuksesta mitään kustannuksia.
Ulkorakennuksen valmistumisesta huolta kantoivat erityisesti
Harri Hakala, Jouko Väissi ja Auli Horelli. Talkoolaisia rakennustyömaalla oli kaikkiaan 15 miestä
ja muonittajat päälle.
Viime vuoden syyskuussa 18 neliön rakennus saatiin lopulta valmiiksi.

Suodenniemen kappelineuvosto haluaa kiittää kaikkia Salmin ulkorakennukseen lahjoittaneita yhdistyksiä ja yksityisiä sekä kaikkia
talkoisiin osallistuneita.
Nyt on Salmin päärakennus ja
pihamaa hyvässä ja sauna tyydyttävässä kunnossa, rannan odottaessa edelleen kunnostusta.
Kappelin väki toivoo, että seurakunta osoittaisi enemmän toimintaa Salmiin, erityisesti lastenleirejä
kaivattaisiin.

Kiikoisissa
musiikkia
muualta
Perjantaina 29.6. klo 18 Kiikoisten kirkossa on Purpurikonsertti,
jossa kuullaan musiikkia monesta eri kulttuurista. Luvassa on niin
afrikkalaista, aasialaista kuin suomalaistakin musiikkia, mahdollisesti pieni maistiainen myös Etelä-Amerikasta. Konsertissa esiintyy Suomen Lähetysseuran Safarikuoro.

Karkun Maisalla
tapahtuu
Karkussa kyläkauppa Maisalla
järjestetään perjantaina 25.5. kevättapahtuma klo 16-18. Karkun
kappeliseurakunta tarjoaa kahvia, pullaa, grillimakkaraa ja mukavaa yhdessäoloa. Mukana Sastamalan seurakunnan nuorisotyö
Mortti Marjamäen johdolla.
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www.sastamalanseurakunta.fi

Kesäiset messut ja konsertit
MESSUT
Pe 18.5. Partiomessu
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 18, Pihlajamaa, Vuoristo, Salme
Kuukka, Gospelkuoro, Jukka Ritanen ja Maria Wallin
Su 20.5. Helluntaipäivä, Kaatuneiden muistopäivä, kunniakäynnit sankarihaudalla
Sanajumalanpalvelus, Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Bäckman
Sankarivainaja Aaro Lehtisen hautaan laskeminen, Kiikan torvisoittokunta ja Karkun kirkkokuoro, kirkokahvit Vammalan srk-talo
Sanajumalanpalvelus, Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén,
kanttorina Monika Välimäki
Keikyän kirkko klo 10, Pihlajamaa, Vuoristo, Iltapäiväkuoro,
Veteraaniveljet
Sanajumalanpalvleus, Kiikoisten kirkko klo 13, Kuusisto, Toivonen
Sanajumalanpalvelus, Salokunnan kirkko klo 13, Kopalainen,
kanttorina Monika Välimäki
Perhemessu ja eskarin aloittavien siunaus, Sammaljoen kirkko
klo 13, Heikkilä, Bäckman, Elina Heikkilä, Anita Kinnanen, Anneli
Mäki-Laurila, päivä- ja perhekerholaiset, sankarihaudalla puhe Jaakko
Antola, kirkkokahvi, päivä- ja perhekerhon kevätjuhla rukoushuoneessa
Sanajumalanpalvelus, Suodenniemen kirkko klo 13, Pihlajamaa,
Vuoristo, kirkkokahvit
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, kanttorina Monika Välimäki
Mouhijärven kirkko klo 18, Kuusisto, Toivonen
Ke 23.5. Motoristikirkko
Mouhijärven kirkko, Paavilainen, Toivonen, puhe Harri Hakala, ,
kokoontuminen Häijään Nesteelle, josta lähtö klo 18.15 paraatiajona Mouhijärven kirkolle, Ulkoilmajumalanpalvelus kirkonmäellä
klo 19, ehtoollishetki kirkossa, tilaisuuden jälkeen kappeliseurakunta
tarjoaa Otamussillan rannassa mehut ja makkarat
Su 27.5. Pyhän Kolminaisuuden päivä
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Pihlajamaa, Kopalainen, Inkeroinen,
Suvivirren sunnuntai, kirkkokahvit, Kallialan kyläyhdistys
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Inkeroinen, city-ripari
2018 kummeineen
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Muraja
Kiikan kirkko klo 18, Airas-Laitila, Toivonen
Suodenniemen kirkko klo 10, Sorva, Toivonen
Ti 29.5. Karkun koulun kevätkirkko
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
La 2.6. Toukolan koulun kevätkirkko,
Kiikoisten kirkko klo 8.30, Airas-Laitila, Vuoristo
Su 3.6. 2. sunnuntai helluntaista
Tyrvään kirkko klo 10, Kuusisto, Otso Järvi, Jane Fagerström,
Inkeroinen
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Toivonen
Mouhijärven kirkko klo 10, Kopalainen, Mattila J.
Sammaljoen kirkko klo 13, Pihlajamaa, Inkeroinen
Keikyän kirkko klo 18, Airas-Laitila, Vuoristo
Su 10.6. 3. sunnuntai helluntaista
Tyrvään kirkko klo 10, Otso Järvi, Paavilainen, Mattila A.
Pyhän Marian kirkko klo 10, Airas-Laitila, Vuoristo
Suodenniemen kirkko klo 10, Pihlajamaa, Toivonen, 50 vuotta
sitten ripille päässeiden kokoontuminen
Sanajumalanpalvelus Kiikan Leiriaholla klo 13, Sorva, Toivonen
Kiikan kirkko klo 18, Airas-Laitila, Vuoristo
Su 17.6. 4. sunnuntai helluntaista
Houhajärvi I konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen,
Pihlajamaa, Mattila A., Noora Paananen
Keikyän kirkko klo 10, Airas-Laitila, Bäckman
Leiriaho I konfirmaatio, Kiikan kirkko klo 10, Sorva, Toivonen,
Tarmo Marjamäki, Jane Fagerström
Mouhijärven kirkko klo 10, Paavilainen, Johan Paulinus Lillienstedt
juhlan vanhan ajan jumalanpalvelus, messun jälkeen juhla, srk-koti
Sammaljoen kirkko klo 13, Pihlajamaa, Bäckman
Kiikoisten kirkko klo 18, Airas-Laitila, Toivonen
La 23.6. Juhannuspäivä, Johannes Kastajan päivä
Mittumaarimessu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10,
Jokinen-Lundén, Bäckman
Su 24.6. 5. sunnuntai helluntaista
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Pihlajamaa, Jokinen-Lundén,
Mattla A., Kallialan kyläyhdistys tarjoilee kirkkokahvit
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Ti 26.6. Luontojumalanpalvelus
Suodenniemellä, Koskelan museotorpalla klo 18, Paavilainen
Su 1.7.2018 Apostolien päivä
Lapinleirin konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10, Kuusisto, Pihlajamaa,
Mattila A., Salme Kuukka
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Toivonen
Mouhijärven kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 13, Pihlajamaa, Vuoristo
Keikyän kirkko klo 18, Airas-Laitila, Toivonen
Su 8.7. 7. sunnuntai helluntaista
Tyrvään kirkko klo 10, Kuusisto, Inkeroinen
Karkun opiston messu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10,
Paavilainen, kirkkokuorokurssin päätösjumalanpalvelus
Kiikan kirkko klo 10, Airas-Laitila, Toivonen
Leiriaho kesä II konfirmaatio, Mouhijärven kirkko klo 10,
Otso Järvi, Jane Fagerström, Vuoristo, Noora Paananen

Ke 6.6. KYLVÖN SIUNAUS
Suodenniemen kirkko klo 18, Paavilainen, Mattila J., kahvit srk-talossa,
Järjestää Mouhijärven ja Suodenniemen maataloustuottajat
KE 12.9. MOTORISTIEN KIITOSKIRKKO
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala
KESÄILLAN EHTOOLLINEN
Ke 6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8. Tyrvään vanha siunauskappeli klo 18
KESÄILLAN HARTAUS
Su 5.8. klo 18 Kesäillan hartaus ja kahvit Kiikan Leiriaholla, Pihlajamaa
PIENI PYHÄ HETKI
Kesä – elokuussa joka su klo 17 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko

KONSERTIT
Su 20.5. klo 15 Sastamalan opiston konsertti, Suodenniemen srk-talo
Ke 6.6. klo 19 Kesäillan konsertti, Kiikan kirkko, Anu Mattila, sopraano,
Trio Aava: Johanna Kröger, huilu, Vertti Viitasaari, sello ja Päivi Paananen,
piano, Ohjelma 10e
Ke 6.6. klo 18 Pieni kesäillan iltasoitto Kiikoisten kirkko, Jarno Pietilä, urut
Pe 8.6. klo 19 Nuorisokuoro Cumina konsertti, Tyrvään kirkko, Ohjelma 10e
Pe 6.7. klo 19 Kirkkokuorokurssin konsertti, Karkun kirkko
Su 8.7. klo 18 Digitaalipianon käyttöönottojuhla, Konsertti,
Suodenniemen kirkko, Paavilainen, Bäckman, Toivonen
Ke 27.6. klo 12 Lounasmusiikkikonsertti , Tyrvään kirkko, Anu Mattila,
Su 15.7. Kirkastussunnuntai
sopraano, Trio Aava: Johanna Kröger, huilu, Vertti Viitasaari, sello ja Päivi
Houhajärvi kesä II konfirmaatiomessu, Tyrvään kirkko klo 10,
Paananen, piano, Ohjelma 10e
Jokinen-Lundén, Jane Fagerström, Inkeroinen, Maria Nurminen
Keikyän kirkko klo 10, Airas-Laitila, Bäckman
Pe 29.6. klo 18 Purpurikonsertti Kiikoisten kirkko , Safari –kuoro,
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Bäckman, entisten ”sammaalaisten” Afrikkalaista ja aasialaista musiikkia, mahdollisesti piipahdus Etelä-Amesekä Sammaljoella, Houhajärvellä ja Illossa kesää viettävien kirkkopyhä, rikkaankin, suomalaisuutta unohtamatta, Airas-Laitila
kirkkokahvit
To 2.8. klo 19 Kesämusiikkikonsertti , Suodenniemen kirkko, kanttorit
Kiikoisten kirkko klo 18, Airas-Laitila, Toivonen
Anu Mattila ja Sari Mäkinen musisoivat
Luontokirkko Otamuksella klo 19, Otso Järvi, saarna Reijo Arkkila,
Inkeroinen
Su 22.7. 9. sunnuntai helluntaista
SASTAMALA GREGORIANA Wanhan Musiikin Päivät
Houhajärvi kesä III konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10, Kuusisto,
Pe 20.7. klo 19 Venetsia 1428, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, Le Miroir
Jane Fagerström, Toivonen, Rauni Rantakytö
de Musique, johtaa Baptiste Romain
Suodenniemen vanha kirkko klo 10, Otso Järvi
Sastamalan Pyhän Maria kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
La 21.7. klo 19 Viva Vivaldi!, Sastamalan Pyhän Marian kirkko, solisteina
Pärinäkirkko Salokunnan kirkolla klo 13, Jokinen-Lundén, Inkeroinen Anu Mattila, Ansy Boothroyd, Teppo Lampela ja Corina Marti, Sastamala
Konfirmaatiomessu, Kiikoisten kirkko klo 10, Heikkilä, AirasGregoriana barokkiorkesteri, Kamarikuoro Utopia, johtaa Michael Fields
Laitila, Vuoristo, Noora Paananen
Su 22.7. klo 19 Lacrime, Ferrarasta Venetsiaan, Sastamalan Pyhän
Kiikan kirkko klo 18, Airas-Laitila, Vuoristo
Marian kirkko, Concerto di Margherita
Su 29.7. 10. sunnuntai helluntaista
Ti 24.7. klo 19 Sodassa ja rakkaudessa, Sastamalan Pyhän Marian kirkko,
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Kopalainen, saarna Jane
Giardino Novo, Espoon Barokki
Fagerström, Vuoristo, Kallialan kyläyhdistys tarjoilee kirkkokahvit
Sammaljoen kirkko klo 10, Heikkilä, Sianojan suvun sukujuhlan aloitus Ke 25.7. klo 18 Ilmaiskonsertti Venetsialainen kattaus Tyrvään pappilassa,
Pormestarin sinkit ja pasuunat
Mouhijärven kirkko klo 10, Otso Järvi, Inkeroinen
Kirkkohetki, Ellivuoren ranta klo klo 14, Jokinen-Lundén,
To 26.7. klo 19 Meren häät, Sastamalan Pyhän Marian kirkko, Barocco
musiikissa Jukka Ritanen
Boreale (FIN), Lauluyhtye Versio, Johtaa Jean Tubéry
Su 5.8. 11. sunnuntai helluntaista
Pe 27.7. klo 19 Kansainvälisen mestarikurssin päätöskonsertti, SastaTyrvään kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila A.
malan Pyhän Marian kirkko
Sanajumalanpalvelus, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10,
Heikkilä, saarna Jukka Knuutti, kanttori Elisa Junttila, jumalanpalvelus Lippujen hinnat ja tarkemmat tiedot www.sastamalagregoriana.fi
aloittaa Topin suvun sukukokoontumisen
Viron riparin konfirmaatio, Keikyän kirkko klo 10, Sorva,
Jane Fagerström, Mattila J., Maria Nurminen
Kiikoisten kirkko klo 10, Kopalainen, Toivonen
Mouhijärven kirkko klo 10, Otso Järvi, Inkeroinen
Sammaljoen kirkko klo 13, Kopalainen, Mattila A.
Ke 8.8. Koulunsa aloittavien siunaus
Tyrvään kirkko klo 18, Otso Järvi, Jane Fageström, Salme Kuukka,
Piia Vuori
Su 12.8. 12. sunnuntai helluntaista
Tyrvään kirkko klo 10, Esikoisleastadiolaisten kirkkopyhä,
Paavilainen, Otso Järvi, Inkeroinen
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10, Heikkilä, Bäckman
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Toivonen, 50 vuotta sitten ripille
päässeiden juhlatapaaminen
Vanhan käsikirjan mukainen jumalanpalvelus, Tyrvään Pyhän
Olavin kirkko klo 10, liturgi Heikki Lehtimäki; saarna Harri Lammi,
kanttori Markus Halminen
Suodenniemen kirkko klo 18, Pihlajamaa, Toivonen
Su 19.8. 13. sunnuntai helluntaista
Tyrvään kirkko klo 10, Otso Järvi, Paavilainen, Mattila A.
Keikyän kirkko klo 10, Kopalainen, Toivonen
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Mattila A., 50 vuotta sitten
(kesällä 1968) Sammaljoella ripille päässeiden tapaaminen, kirkkokahvit
Kiikoisten kirkko klo 18, Pihlajamaa Toivonen
La 25.8. Metsäkirkko
Ritajärvellä Suomen luonnon liputuspäivänä klo 12, Pihlajamaa
Su 26.8. 14. sunnuntai helluntaista
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Paavilainen, Kuusisto, Inkeroinen,
Kallialan kyläyhdistys tarjoilee kirkkokahvit
Luontokirkko Vilpun laavulla Mouhijärvellä klo 18,
Suodenniemen kirkko klo 10, Hautala, Bäckman
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18, Jokinen-Lundén
Salokunnan jumalanpalvelus Rusuvuoren laavulla klo 13, Lantulatalolta 3 km kävellen tai autolla.
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Leirit ja kesämenot
LAULU- JA MUSIIKKI-ILLAT
To 17.5. klo 18, Runon ja laulun ilta Salokunnan kirkko, Karkun
kirkkokuoron perinteinen kevätkauden päätös, vieraina Retrotytöt ja
Pohjan Poijjaat! Huomio! Tilaisuus on tuoksuton.
Pe 18.5. klo 15 Suvilinnun lauluja Kiikoisten torilla klo 15, voit
samalla tukea Kirkon Ulkomaanavun työtä, Sorva, Toivonen
Ti 22.5. klo 18 Hengellisten laulujen ilta, Sammaljoen kirkko,
kutsujana Salme Riutta, Mirja Kallio, Jokinen-Lundén
Ke 23.5. klo 18 Venäläisten laulujen ilta Lahdenperän rantatuvalla
(Lahdenperäntie 1041) Heikkilä
Ke 6.6. klo 18 Lähtisitkö? Lauluilta lähetyksen hyväksi Karkun
srk-talo, Pihlajamaa, Vuoristo
To 14.6. klo 18 Yhteislauluilta Tyrvään pappilan amfiteatterissa,
Mattila A.
To 14.6. klo 18.30 Lauluilta Keikyässä Suutarilla (Kiviniementie
235), Airas-Laitila, Vuoristo
Ke 27.6. klo 18 Kesäiset lauluseurat Tuula ja Esa Joutsenella
Karkussa (Tyhjänperänkuja 21) klo 18, sateen sattuessa sisällä
To 28.6. klo 18.30, Lauluilta Keikyän kyläseuran rannassa,
Airas-Laitila, Toivonen
Ti 3.7. klo 19 Ilta Harsulla, mukana kirkkokuorokurssi, sateen
sattuessa srk-talossa
Ke 11.7. klo 18 Kesäiset lauluseurat Karkussa Arja ja Markku
Salonojalla (Huidanpolku 7), Sateen sattuessa sisällä
To 12.7. klo 18 Venäläisten laulujen ilta Illon rukoushuoneessa
(Punkalaitumentie 1632), Heikkilä ja kitara
To 12.7. klo 18.30 Lauluilta Keikyässä Rantasella (Keikyäntie 5),
Airas-Laitila, Vuoristo
To 12.7. klo 20 Suvipäiväviikon iltahartaus Mouhijärvellä,
Tervamäen rukoushuoneessa, Kuusisto, Toivonen
To 19.7. klo 18 Lähetyksen lauluilta Lahdnperän rantatuvalla
(Lahdenperäntie 1041), Kopalainen, Vuoristo
Ke 25.7. klo 18 Venäläisten laulujen ilta Sammaljoella Latvajärven
Latvamajalla, Heikkilä ja kitara
To 26.7. klo 18.30 Lauluilta Keikyän kirkonmäellä, Airas-Laitila,
Vuoristo
Ke 1.8. klo 18 Kesäiset lauluseurat Karkussa Nohkuan Tyrisevän
seurojentalolla (Tyriseväntie 190)
To 9.8. klo 18 Yhteislauluilta Tyrvään pappilan amfiteatterissa,
Mattila A.
Ke 8.8. klo 18 Kutalan lyhtylaulelot klo 18, Inkeroinen
To 9.8. klo 18 Yhteislauluilta Tyrvään pappilan amfiteatterissa,
Mattila A.
To 9.8. klo 18.30 Lauluilta Keikyässä Isopahkalassa (Villiläntie 336),
Toivonen
Ti 21.8. klo 19 Minun kirkkoni -Riparilaullta Tyrvään kirkko
To 23.8. klo 18.30 Lauluilta Keikyässä Tuula Heinosella (Päätie 8),
Sorva, Mattila J.
To 23.8. klo 18 Hengellisten laulujen ilta Mouhijärvellä Vanhankirkon kesäkappelissa

NUORET
Pe 18.5. Klo 19 Nuorten ja nuorten aikuisten messu, Vammalan
srk-talo, isosten siunaaminen ja isoskoulutuksen päättäjäiset, Kuusisto, Jokinen-Lundén, Toivonen, kaikki nuorisotyönohjaajat
Pe 25.5., 15.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 3.8., klo 19
Nuortenilta Vammalan srk-talo Nuakkari
La 2.6. klo 18 Nuortenilta Houhajärven leirimaja, sauna lämpiää
Pe 17.8. klo 19 Nuortenilta - Jatkorippis Vammalan srktalo alakerta, erityisesti tänä vuonna riparin käyneet ja isoset
Pe 24.8. klo 18 - La 25.8. Kerhonohjaajakurssi, Houhajärven leirimaja, Tervetuloa kaikki kerhonohjaamisesta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset! Kurssi on ilmainen.

HAUTAUSMAAKIERROKSET
Sastamalan oppaat:
3.7. klo 18 Salokunnan hautausmaa
10.7. klo 18 Tyrvään kirkkohautausmaa
17.7. klo 18 Karkun hautausmaa
24.7. klo 18 Keikyän hautausmaa
31.7. klo 18 Kiikan hautausmaa
7.8. klo 18 Sammaljoen hautausmaa
14.8. klo 18 Kiikoisten hautausmaa
21.8. klo 18 Tyrvään kappelihautausmaa Roismala
Muut hautausmaakierrokset:
To 5.7. klo 18 Kivet puhuvat - Historiaa tiilikirkolla,
Mouhijärven kirkko, Raimo Vasara kertoo
Su 10.6. klo 11.30 Hautausmaakierros Suodenniemen
kirkolla messun jälkeen, Sakari Jankkari tai Saila Ahonen

KESÄISET MENOT
To 17.5. klo 18 Jumalan siunaus Suomen yllä – tilaisuus,
Tyrvään kirkko, evankelista Eliina Heinonen, kouluttaja Olli
Seppänen, lauletaan Viisikielisen Lauluja, Pihlajamaa
Pe 18.5. klo 18 Päivä- ja perhekerhon kevätjuhla, Suodenniemen
srk-talo, Sorva, Bäckman, Elina Heikkilä, Memmu Nieminen
Pe 18.5. klo 14-18,Lähetystori Kiikoisten torilla tavallisena
toriaikana, saatavana leivonnaisia, kahvia, makkaraa, lättyjä,
hernekeittoa paikan päällä ja omiin astioihin sekä myyjäistuotteita, Suvilinnun lauluja lauletaan klo 15
La 19.5. klo 18 Kätköpaikka remastered - ilta nuorekkaille
aikuisille Vammalan srk-talo lastenkamari
Su 20.5. klo 14 Sammaljoen päivä- ja perhekerhon
kevätjuhla Sammaljoen rukoushuoneessa, Heikkilä, Anneli
Mäki-Laurila, Anita Kinnanen, Elina Heikkilä
Su 20.5. klo 18 Illon perhekerhon ja koko kylän kevätjuhla sekä eskarin aloittavien siunaus Illon rukoushuoneella,
Heikkilä, Anneli Mäki-Laurila
Ma 21.5. klo 9-17 Mouhijärven Kyläparkin toimijoiden
ideoima kevätretki, tutustuminen Sastamalan kirkkoihin,
tänä vuonna vuorossa ovat Kiikoisten, Kiikan, Keikyän ja
Karkun kirkot, ruokailu ja kahvit Lisätiedot ja ilm. viim. 11.5.
Heidi-Maria Heikkilä p.0503149048
Ma 21.5. ja Ma 18.6. klo 18-20 Symppis –iltakahvila,
Keikyän paikallistoimisto, kahvimaksu 0,50 e
Ti 22.5. klo 13 Usko ja Unelman ja näkövammaisten
kevätjuhla Vammalan srk-talo
Ke 23.5. klo 17.30 Naisten saunailta, Houhajärven leirimaja
To 24.5. ja To 30.8. klo 11-13.30 Virkistyspäivä
Suodenniemen srk-talo, hartaus, musiikkia, ohjelmaa, lounas 5 e
To 24.5. klo 18 Via Dolorosan kiitosilta, Houhajärven
leirimajalla, Tervetuloa mukaan kaikki tavalla tai toisella
Via Dolorosassa mukana olleet! Sauna lämpiää.
Pe 25.5. klo 16-18 Maisan kyläkaupalla Karkussa tapahtuu, makkara paistuu, kahvitarjoilu, Mortilla ohjelmaa,
Jokinen-Lundén, Tarmo ”Mortti” Marjamäki
La 26.5. klo 13-18 Naisten leiripäivä ”Myllerrystä
ympärillämme” Kiikan Leiriaholla, alustajana psyk.sair.hoitaja
ja sielunhoitoterapeutti Terttu Ojakoski Sielunhoito- ja terapiapalvelu RISTISILLAsta, ilm. viim. ke 23.5 klo 12 p. 03 521
9090, osallistumismaksu 10 e kerätään paikan päällä
Su 27.5. klo 16 Mouhijärven kerhojen kevätjuhla ja
esikouluun lähtevien siunaus, Mouhijärven kirkko , JokinenLundén, Inkeroinen, Anneli Mäki-Laurila, Wassana Kaihlamäki
Ti 29.5. klo 12 Eläkeikäisten kevätjuhla, Kiikan srk-talo,
ruokailu ja kevätjuhlaohjelmaa, Airas-Laitila, Vuoristo, Lahdenmaa
Ti 29.5. klo 18-21 Patsaspuistotapahtuma Keikyässä,
Pehulassa. Sateen sattuessa Keikyän srk-talossa, Sorva, Vuoristo
To 7.6. klo 17.30 Naisten saunailta, Kiikoisten kirkkotupa,
Tervetuloa kaikki naiset mukaan saunomaan!
Ti 12.6., 17.7. Ja 14.8. Kävelyretki Salmin leirikeskukseen
Lähtö Suodenniemen seurakuntatalolta klo 9. Kahvitarjoilu.
Voit tulla myös suoraan Salmiin klo 10 omin kyyydein.
Ke 13.6. Lähetysväen 7-kirkon kierros Turun seudulle, hinta
55 e, tiedustelut ja ilmoittautumiset Olavi Sorva 0503149005
Pe 15.6. klo 18 Miesten saunailta, Mouhijärven srk-koti
Pe 22.6. klo 18-22 Juhannusaaton viettoa Tyrvään Pyhän
Olavin kirkolla, Jokinen-Lundén, Pihlajamaa
Pe 22.6. klo 19 alkaen kokkoilta Kiikoisten kirkkotuvalla,
kokko sään salliessa, yhdessäoloa, kahvia ja grillistä makkaraa
Pe 29.6 klo 10-18 ja La 30.6 klo 10-14 Kirjakahvila Virastotalon pihalla, kahvia, makkaraa, lättyjä, kirjoja, käsitöitä,
kirpputori, pe hernekeittoa klo 11-15, myös omiin astioihin
To 5.7. klo 17.30 Naisten saunailta, Kiikoisten kirkkotupa,
Tervetuloa kaikki naiset mukaan saunomaan!
Pe 6.7. klo 18 Runon ja suven päivä Pirunvuorella, Leena
Toivonen ja Sarkia- seura lausuvat Eino Leinoa ja muuta
kotimaista runoutta, Emil Danielssonin kiviateljee on avoinna
Su 22.7. klo 18 Kesäseurat Inkeri ja Lauri Haapisevalla
Sammaljoella (Luuntie 109), Reijo Telaranta, Heikkilä.
To 2.8. klo 9 Torstaikerhon ja Etelä-Tyrvään (Illo, KiikanIllo, Sammaljoki, Houhajärvi, Rautaniemi) retki Kauttualle ja
Harjavaltaan, tarkemmin seurakuntatiedoissa
To 2.8. klo 17.30 Naisten saunailta, Kiikoisten kirkkotupa,
Tervetuloa kaikki naiset mukaan saunomaan!
Ke 8.8. klo 16-21 Kaikille avoin kesäehtoo, Kiikan Leiriaho,
erityisesti odotetaan illolaisia ja kämmäkkäläisiä
Su 12.8. klo 10 50v sitten ripille päässeiden juhla Kiikan srk-talo
Ma 20.8. klo 18 Hiljaisuudessa ja rukouksessa, Sastamalan
Pyhän Marian kirkko, Maija-Liisa Halme
Su 26.8. klo 11 Nälkävuosien muistomerkin paljastusjuhla,
Suodenniemen kirkko, juhla ja kahvit srk-talo, Hautala
Ke 5.9. klo 17 Miesten saunailta kaupungin rantasaunalla
Pe 5.10. klo 18 - Su 7.10. klo 14 Hiljaisuuden retriitti
“Taivas ja maa” Saaren retriittikodissa Laviassa (Kullaantie 229),
ohjaajina Seppo Laakso ja Maija-Liisa Halme, viikonlopun
täysihoitohinta 150,-/henkilö omin liinavaattein, kysy lisää
ja ilm. viim. 17.9. p. 050 314 9042 tai maikku.halme@evl.fi

DIAKONIAN LEIRIPÄIVÄT JA RETKET
Tarkempia tietoja leiripäivistä ja ilmoittautumisista
paikallislehdissä myöhemmin
To 24.5. Omaishoitajien leiripäivä, Houhajärven leirimaja
Pe 15.6. Karkun kamarin retki Harjavaltaan: Cedercreutzin
museo, Hiittenharjun hotelli (lounas), Harjavallan kirkko.
Uotilan tilamuseo (kahvit). Hinta 45,-/hlö. Lauhamon bussi
klo 8.30 lähtö tallilta, 8.45 Kiskokabinetti, 9.15 Kyläkauppa
Maisa, 9.30 Heinoo, 9.45 Vammalan srk-talo. Paluu n. klo
17.30. Ilm. viim. 8.6. p. 050 314 9042 tai maikku.halme@evl.fi.
Ma 9.7. Koko seurakunnan eläkeikäisten, kuurojen ja
näkövammaisten leiripäivä, Kiikan leiriaho, ilmoittautumiset
viimeistään 29.6. Marja Ritanen p. 050 314 9047
To 26.7. Seurakunnan ja Sastamalan alueen Sotejärjestöjen yhteinen leiripäivä, Kiikan Leiriaho klo 1016.30 ilmoittautumiset omaan järjestöön tai diakoni Heikkilä
p. 0503149048 viim. 19.7. saunomismahdollisuus
To 9.8. Diakoniakahvilan ja asukastupien leiripäivä,
Houhajärven leirimaja klo 12-15
Ke 15.8. Kehitysvammaisten leiripäivä, Houhajärven leirimaja klo 9-15, lisätiedot ja ilmoittautuminen viim. 7.8.
p. 050 314 9042 tai maikku.halme@evl.fi
To 16.8. Sastamalan seudun sotainvalidien, puolisoiden,
leskien ja tukihenkilöiden kesäateria, Kiikan srk-talo
Ke 5.9. Diakonian vapaaehtoisten kiitosjuhla Vammalan
srk-talo klo 12-14.30, Kiitosateria ja yhteistä jakamista!

KESÄPUUHAA ALAKOULUIKÄISILLE
TOIMINTAHETKET
Ma 4.6.- to 21.6. Vammalan srk-talo (Asemak. 6) klo 10-12
2012-2014 syntyneet ja klo 13-15 kouluikäiset. Leikkimistä,
pelaamista ja askartelua ohjaajien kanssa. Voit osallistua joka
päivä tai vain yhtenä päivänä. Ruokailu klo 12-13. Ruokailua
varten ilmoittautuminen toimintahetkestä saatavalla lomakkeella.
Lisätiedot: Salme Kuukka
LEIRIKIVAA LEIRIMAJALLA Kangastie 275
Ma 11. - ke 13.6. Taideleiri tytöille ja pojille. Yhteistyössä
MLL:n kanssa. Leiri alkaa ma klo 15 ja päättyy ke klo 17
Ohj. Rauni Rantakytö
To 14. - la 16.6. Poikaleiri. Ohj. Tarmo Marjamäki
Ti 19.- to 21.6. Tyttöleiri 9-10 v. Ohj. Salme Kuukka
Ti 26.- to 28.6. Tyttöleiri 7-9 v. Ohj. Salme Kuukka Leirille
voi tulla myös vain yhdeksi yöksi.
Pe 29.6. Leiripäivä 6-8 v. tytöt ja pojat (5 e) Ohj. Salme Kuukka
Ma 2. - ke 4.7. Tyttöleiri yli 11 v. Ohj. Salme Kuukka
Su 26.8. Ekaluokkalaisten ja kotiväen leiripäivä klo 11-16,
ohjelmaa aikuisille ja lapsille, sauna- ja uintimahdollisuus
Su 2.9. Koko perheen kalastus- ja melontailtapäivä klo
16-19, ongintaa, letunpaistoa, sauna lämpiää, yhdessäoloa
nuotion ääressä, järjestetään yhteistyössä Urheilukalastajien
ja Tyrvään Metsänpoikien kanssa
Ma 18.6.- to 21.6. Telttaleiri tytöille ja pojille Pääjärvellä
Lisätietoa, ilmoittautumislomake ja Pääjärven leirikirje
löytyy www.sastamalannuoret.fi. Lisätiedot Rauni Rantakytö,
Viimeinen ilmoittautumispäivä Pääjärvelle 28.5.
LEIRIKIVAA LEIRIAHOLLA Halmeentie 26
La 19.-su 20.5. Askartelu/LPS leiri Ohj. Rauni Rantakytö
Ma 18.- ti 19.6. Sekaleirit tytöille ja pojille 7-9 v. (15 e)
Ohj. Tarmo Marjamäki
Ti 19.- to 21.6. Sekaleiri tytöille ja pojille yli 9 v. Leiri alkaa
klo 15 Ohj. Tarmo Marjamäki
Ti 3. - to 5.7. Poikaleiri Leiriaholla Ohj. Tarmo Marjamäki
24.-27.7.18 LOISKIS telttaleiri 8.-14 vuotaille tytöille ja pojille. Leiripaikkana Loimaan kaupungin virkistysalue Kalikka.
Monenlaista kivaa yhteistä puuhaa, leikkejä, askartelua,
uintia, saunomista, melontaa, jättitramboliini, uusia kavereita.
Tyttöjä ja poikia eri puolilta hiippakuntaa, leirimaksu 75 e.
Lisätietoja Noora Paanaselta puh. 050 314 9083
ILMOITTAUTUMINEN LEIRILLE
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 7 päivää ennen leirin
alkua sähköisesti www.sastamalanseurakunta.fi.
Jos sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, ota
yhteys leirin ohjaajaan. Ennen leirin alkua kotiin leirikirje.
Leirien osallistumismaksu on 25 euroa ja sisaralennus
5 euroa, ellei toisin mainita.
Perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen voi anoa vapautusta
leirimaksuista. Ota leirin vetäjään ennen leirin alkua.
Leirit alkavat klo 10 ja päättyvät klo 14, ellei toisin mainita.
RETKET
Koko perheen retki Ähtäriin 11.8. Lähtö Vammalan srktalo klo 8, paluu noin klo 20.30. Tutustumme Pandataloon,
vierailemme eläinpuistossa ja ruokailemme. Osallistumismaksu 3-7 v. 32 €, 8-12 v. 35 € ja yli 12 v 60 €. Hinnat
sisältävät ruokailun sekä liput Pandataloon ja eläinpuistoon.
Ilmoittautumiset: www.sastamalanseurakunta.fi, lisätiedot
Salme Kuukka
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Vihkipappi valmiina palvelukseen
TARJA KO PAL AIN E N

Emilia Kuusisto
on ehtinyt tehdä
lähes kaikkia papin
töitä, mutta yksi on
kokematta.

Tarja Kopalainen

Tuore nuorisopastori Emilia Kuusisto odottaa jo kesähäitä.
Joulukuun alussa Sastamalassa
työnsä aloittanut nuori nainen on
ehtinyt tehdä lähes kaikkia papin
töitä, mutta avioliittoon vihkiminen on vielä kokematta, häät kun
painottuvat paljolti kesäaikaan.
Ensimmäinen vihkitoimitus
Emilialla on edessä kesäkuussa. Saa nähdä kummalla puolella
alttarikaidetta jännitetään silloin
enemmän.
Emilia pitää kirkollista vihkimistä tärkeänä.
– Totta kai se on tärkeä, kun ihmiset haluavat Jumalan edessä
tehdä asioita. Kukapa ei haluaisi
siunausta elämänsä tärkeimmille
asioille.
Papin työ on tuntunut Emiliasta
oikealta valinnalta.
– Vihkimys oli suuri ja uskomattoman tuntuinen asia. Pappeus
on tuntunut ehkä helpommalta ja
luontevammalta, kuin mitä odo-

– Nuorten messua on ollut myös
hienoa tehdä ja kehittää. Nuoria on
seurakunnan toiminnassa mukana kivasti.
Emilia Kuusisto on 29-vuotias,
naimisissa ja kotoisin Parkanosta.
Seurakuntapapin työ oli luonteva valinta lapsesta saakka seurakunnan yhteydessä kasvaneelle.
Emilia meni jo pienenä äiti-lapsi-kerhoon, 7-vuotiaana kuoroon,
sitten partioon ja isoseksi.
Laaja seurakunta on tullut Emilialle jo tutuksi. Tyrvään Pyhän
Olavin kirkossa hän on kuitenkin
haastattelupäivänä ensimmäistä
kertaa ja katselee värikästä kokonaisuutta kiinnostuneena. Erityisesti Emilian katse kiinnittyy Osmo Rauhalan teokseen Sanan jano, missä peura on juomassa vesilähteellä.

On tärkeää, että avioliitto halutaan solmia Jumalan edessä ja pyytää sille
siunausta, sanoo pian ensimmäisen vihkimisensä toimittava nuorisopastori
Emilia Kuusisto.

tin.
Mieluista Emilialle on olla mukana ihmisten elämän suurissa

hetkissä: hautaan siunaamisessa
ja kastejuhlassa, kohta myös vihkimisessä.

Mitä Emilia ajattelee Sastamalan
seurakunnasta puolen vuoden kokemuksella?
– Sastamala on jännä yhdistelmä isoa ja pientä. Täällä on piirteitä perinteisestä maalaisseurakunnasta, mutta myös kaupunkiseurakunnasta. Yllättävästi löytyy
uudistushaluakin, iäkkäämmätkin
ihmiset voivat olla avoimia muutokselle.
Emilia kohtaa työssään paljon
nuoria ja nuoria aikuisia. Veikkaan, että hänestä saattaa tulla
vielä hyvinkin suosittu vihkipappi, kun alkuun pääsee.

Totta kai se
on tärkeä,
kun ihmiset
haluavat
Jumalan edessä
tehdä asioita.
Kukapa ei haluaisi
siunausta elämänsä
tärkeimmille
asioille.

”

VIHKIMISIÄ
Seurakunnan varauskirjan kertomaa
■■Vuonna 2017 vihkimisiä oli 87,
vuonna 2016 76 ja vuonna 2015
85.
■■Avioliittoon vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia on tälle vuodelle
varattu nyt 75.
■■Suosituimman vihkikirkon sijan
jakavat tänä vuonna Tyrvään
kirkko ja Tyrvään Pyhän Olavin
kirkko, kummassakin 17 tilaisuutta.
■■Sastamalan Pyhän Marian kirkossa toisilleen sanoo tahdon 11
paria, Karkun kirkossa 8 ja muissa kirkoissa enintään 3 paria.

”Kummin tehtävä on arvokas”
Kummi on lapsen luottoaikuinen, joka on
tukena elämän matkalla.

Salme Kuukka

Muutaman viikon ikäinen lapsi on
kummin sylissä kastemaljan äärellä, vanhempien ja läheisten ympäröimänä.
Lapsen vanhemmat ovat tehneet tärkeän päätöksen siitä, että
lapsi kastetaan. Lapsi saa nimen ja
hänet otetaan Taivaan Isän lapseksi ja seurakunnan jäseneksi.
Tässä hetkessä on esillä jotakin
korvaamatonta. Sana ja vesi – pyhä hetki.
Kastetoimituksessa lapsen vanhemmat, isovanhemmat ja kummit rukoilevat yhdessä papin ja
seurakunnan kanssa siunausta
lapsen elämänmatkalle.
Vanhemmat ovat löytäneet lapselle kummit, luottoaikuiset, jotka
ovat tukena lapsen elämässä.
Tuosta hetkestä on kulunut lähes
15 vuotta ja kummilapsi on kasvanut rippikouluikään.
Tuulia ja Jari Ylinen olivat saapuneet rippikoululaisten ja kummien yhteiseen kokoontumiseen

SA L M E KUUK K A

”

Vammalan seurakuntatalolle.
– Kummin tehtävä on arvokas,
sanoo Tuulia Ylinen.
– Yhteys kummilapseen on säilynyt läpi vuosien, vaikka joskus
yhteisen ajan löytäminen on ollut
haasteellista.
Kummi Anne Valtonen sanoo, että kummius ja rippikoulu ovat tärkeitä asioita.
– Itselleni ne ovat sydämen
asioita.
– Rastirataa kiertäessä tuumasin, että niin vain olisi jäänyt koskaan puhumatta asioita ilman näitä tehtäviä kummipoikani kanssa.
Ei ole ihan helppo varustaa kummilasta kohtaamaan suruja ja pettymyksiä, kun tapaa häntä vain
3–4 kertaa vuodessa. Näinä kertoina puhutaan syntymäpäivistä,
joulusta, lomista, harrastuksista,
koulusta ja muista helpommista
aiheista. Nyt oli lupa, mahdollisuus ja tehtävä puhua tästäkin.
Sukupolvien ketju jatkuu, kummilapsi on rippikouluiässä ja muutaman viikon kuluttua hänet kon-

Ei ole ihan
helppo
varustaa kummilasta kohtaamaan
suruja ja
pettymyksiä, kun
tapaa häntä vain
3–4 kertaa
vuodessa.
Anne Valtonen
kummi

Tuulia ja Jari Ylinen osallistuivat kummityttönsä Hilda Kuutin rippikoulun
kummipäivään huhtikuussa.

firmoidaan ja hän saa oikeuden
toimia kummina.
Jos sinua ei ole kastettu tai lapsesi
on jäänyt kastamatta, ota rohkeas-

ti yhteyttä kirkkoherranvirastoon
tai seurakunnan työntekijöihin
niin kastehetki järjestyy.
Kastetoimitusta ja -juhlaa varten
saa seurakunnasta ilmaiseksi tilat.

Torstaina 17. toukokuuta 2018 • TYRVÄÄN SANOMAT

7

SASTAMALAN SEURAKUNTALEHTI 2 / 2018

”Mitä ei ole, sitä järjestetään”
”Kiikoinen on
samalla tavalla Porin
läheisyydessä kuin
Häijää Tampereen.”
Tarja Kopalainen

Annika Hepokorpi ja Lauri Pälä
rakensivat neljä vuotta sitten omakotitalon Kiikoisiin.
– Muitakin paikkoja katseltiin,
mutta euron tontti sai päättämään,
kertoo Annika.
Annika työskentelee lastentarhanopettajana Häijään päiväkodissa ja Lauri suunnittelijana
Suomen teräsritilä Oy:ssä Porissa.
Perheessä on kaksi poikaa: kohta 3-vuotias Eino ja 7 kuukauden
ikäinen Väinö.
Aivan umpimähkään Kiikoisiin
ei rakennettu. Annika oli 10-vuotias, kun hän muutti Kiikoisiin.
Lauri on kotoisin Suodenniemeltä. Kumpikin tiesi, mihin oli muuttamassa.
Kiikoinen on osoittautunut mukavaksi asuinpaikaksi. Alueella on
useita lapsiperheitä ja leikkiseuraa
on tarjolla ihan naapurustossa.
Kiikoisissa onkin viime vuosina
ollut oikea vauvabuumi.
– Viime vuonna syntyi muistaakseni 21 lasta ja Einon kanssa
samana vuonna syntyneitä taisi olla 16, Annika muistelee.
Se on aika paljon noin 1100 asukkaan Kiikoisissa.
Annika kiittää kolmatta sektoria, joka on valmis ottamaan koppia, jos kaivataan vaikkapa lapsille

TA R JA KO PA L A I NE N

toimintaa.
– Mitä täällä ei ole, sitä voidaan
järjestää. Annika toimii urheiluseura Kiikoisten Kirman sihteerinä.
– Kiikoisissa on kolme kauppaa,
hyvä, uusi omatoimikirjasto ja lääkärikin juuri saatiin, luettelee Annika.
Yksi puutekin hänelle tulee mieleen, ja se on päiväkoti. Olisi myös
mukava, jos hammashoitaja voisi käydä Kiikoisissa tarkastamassa lasten hampaat, niin ei tarvitsisi järjestää päivää vapaaksi töistä.

Pe 8.6. klo 19 Lähetysseuran nuorisokuoro Cumina konsertoi Tyrvään kirkossa. Cumina on Suomen
Lähetysseuran vuosittain koottava nuorten musiikkiryhmä, johon
valitaan hakemusten perusteella
noin 20 soittajaa ja laulajaa.

Tule laulamaan yhdessä
Tyrvään Pappilan amfiteatterissa
järjestetään kesän aikana kaksi yhteislauluiltaa: to 14.6. klo 18 ja to
9.8. klo 18. Tilaisuuksien vetäjänä
on kanttori Anu Mattila.

Pärinäkirkko
Salokunnassa
Su 22.7. klo 13 on Pärinäkirkko Salokunnan kirkolla. Tule mopolla, mopoautolla, traktorilla, ruohonleikkurilla, autolla, pyörällä tai kävellen. Pärinäkirkko on kesäinen ja kevyt kirkkohetki kaikille. Mukaan pärisemään
ovat tulossa myös Tyrwään Seudun
Zetoristit. Sään salliessa kirkkohetki
pidetään kirkon pihassa.
Annika Hepokorpi pitää kiikoislaisesta mentaliteetista: jos jotain ei ole, sitä
voidaan järjestää. Kiikoisissa on lapsiperheen hyvä asua.

Ultrajuoksijasta tuli
seurakuntamestari
JOUN I P IHL AJAMAA

Jouni Pihlajamaa

Monipuoliseen työhön. Markus
Toivola on kuukauden verran hoitanut seurakuntamestarin virkaa.
Hänen pääasialliset työpisteensä
sijaitsevat Kiikoisten kappeliseurakunnassa, mutta varsinkin työtovereiden vapaapäivien ja lomien aikana häntä tullaan näkemään
myös muualla seurakuntamme
alueella.
On vaikea keksiä toista ammattia, jossa työntekijä saman päivän
aikana vaihtaa haalareista tummaan pukuun jopa useita kertoja
tai käyttää samana päivänä sekä
traktoria että kirvesmiehen työkaluja.
Maatilalla Putajassa kasvaneelle
Markukselle erilaiset koneet ovat
jo lapsuudesta tuttuja. Eniten perehtymistä tuntuvat hänen mielestään vaativan kirkollisiin toimituksiin liittyvät suntion tehtävät.
Kesällä hänen lisäkseen Kiikoisten hautausmaan hoidosta vastaa

Kiikoinen sai seurakuntamestarin
omalta kylältä ja Markus Toivola
monipuolisen työn läheltä kotia.

kaksi kausityöntekijää ja yksi opiskelija.
Haave toteutui. Markuksen ensivaikutelmat monipuolisesta ja
itsenäisestä työstä sekä lukuisista työtovereista ovat hyvin posi-

Pe 18.5. klo 18 Tyrvään Pyhän Olavin kirkolla vietetään partiomessua, joka pohjautuu Pekka Simojoen ja Anne-Mari Kaskisen tekemiin gospellauluihin. Mukana
ovat Jouni Pihlajamaa, Päivi Vuoristo ja Salme Kuukka. Messun jälkeen on kahvitarjoilu, oma muki
pyydetään ottamaan mukaan. Tilaisuus on avoin kaikille seurakuntalaisille.

Nuorisokuoro konsertoi
Tyrvään kirkossa

Annikaa harmittaa, että Kiikoinen ei oikein kiinnosta Sastamalan päättäjiä.
– Ei huomata, että Kiikoinen on
samalla tavalla Porin läheisyydessä kuin Häijää Tampereen.
Annika on tyytyväinen siihen,
että seurakunta vastasi nopeasti lasten määrän lisääntymiseen
aloittamalla Kiikoisissa perhekerhon. Myös päiväkerho kiinnostaisi, kunhan sinne vain pääsee. Perhepäivähoitajat eivät saa kuljettaa
lapsia kerhoon.
Seurakunta tuntuisi läheisemmältä, jos työntekijät olisivat
enemmän Kiikoisissa ja tavattavissa.
Sastamalan Kiikoisissa on selvästi positiivinen vire ja asiat mallillaan. Kiitän Annikaa ja jätän hänet ulkoilemaan lasten kanssa.

Ensi kerralla tapaamme satunnaisen sastamalalaisen seurakunnan jollakin muulla kolkalla.

Partiomessu kaikille
Pyhällä Olavilla

tiivisia.
Tyytyväisyyttä lisää myös se, että hänen pitkäaikainen haaveensa saada työpaikka läheltä kotiaan
lopultakin toteutui. Markus asuu
Kiikoisissa vaimonsa sekä 3- ja
6-vuotiaiden tyttäriensä kanssa.
Aikaisemmin hän työskenteli seitsemän vuotta Porissa erityisohjaajana Luovin ammattiopistossa ja sitä ennen hän kävi
viitisen vuotta töissä Vammalan
Vaneritehtaalla.
Markus Toivola on 36-vuotias ja
hän on ehtinyt suorittaa kaksi ammattitutkintoa: ensin hän opiskeli Kankaanpäässä rakennuslinjalla ja myöhemmin hän hankki vielä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan
pätevyyden.
Hän uskoo, että näistä koulutuksista on hyötyä myös tässä uudessa tehtävässä – kuuluuhan siihen
paljon monenlaisia remonttihommia sekä mitä erilaisimpien ihmisten kohtaamista hyvinkin jännittävissä tilanteissa.

Tiesitkö tätä?
■■Kiikoisten kirkon ja seurakuntatalon tontilla järven rannassa
sijaitsee 66 neliön Kirkkotupa,
jossa on saunaosasto, iso terassi
ja tupa. Silloin kun Kirkkotupa ei
ole seurakunnan käytössä, sitä
voi vuokrata hintaan 50 euroa/4
tuntia tai 80 euroa/vuorokausi.
Saunan vuokra on 33 euroa.
■■Myös muita seurakunnan tiloja
on voi vuokrata yksityiskäyttöön.
■■Katso hinnat : www.sastamalanseurakunta.fi/Info ja asiointi

Vireyttä harrastuksista. Harrastuksistaan Markus mainitsee ensimmäisenä kestävyysjuoksun.
Nuorempana hän harrasti muun
muassa ultrajuoksua, jossa hänen
pisimmät kilpailumatkansa ovat
olleet peräti 70 kilometrin mittaisia.
Nykyisin hän kertoo keskittyvänsä lähinnä puolimaratonien
juoksemiseen.
Hän viettää vapaa-aikaansa
mielellään myös kuljeskelemalla
luonnossa ja bongaamalla lintuja.
Lomansa hän viettää kiertelemällä
Suomea, ja näillä matkoilla hän on
perheineen tavannut käydä tutustumassa myös kirkkoihin.

Runon ja suven päivä
Pirunvuorella
Karkun Pirunvuorella on Eino Leinon päivä 6.7. klo 18–19 Runon ja
suven päivänä. Leena Toivonen
ja Sarkia-seura lausuvat Eino Leinoa ja muuta kotimaista runoutta. Emil Danielssonin kiviateljee
on avoinna.

Nuttuja neulomaan
pienille Pakistaniin
Karkun kappelissa pidettiin huhtikuussa Neulekirkko, jossa sai
kolehtiin laittaa lankoja. Lankoja
saa vielä lahjoittaa Karkun kappelin jumalanpalveluksissa. Kaikki langat käytetään hyväntekeväisyyteen. Salokunnan kirkolla on
to 23.8. klo 18 Nuttupiiri, jossa saa
lankoja ja ohjeita, jos haluaa kutoa
nuttuja Tankin sairaalan vastasyntyneille Pakistaniin.

Toivo Kärkeä Karkussa
Karkun kirkossa järjestetään
su 23.9. klo 16 Toivo Kärjen
musiikista koostuva
kirkkokonsertti ”Anna
kaikkien kukkien kukkia”.
Konsertin ohjelmassa kuullaan
viihdemusiikkia tangosta foksiin,
mm. Vanhan veräjän luona ja
Sinun silmiesi tähden. Konsertin
väliajan jälkeen kuullaan Toivo
Kärjen harvemmin esitettyä
hengellistä musiikkia. Esiintyvä
kokoonpano on Trio Nostalgia
solisteineen. Konserttiin on
vapaa pääsy.
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Käy kirkossa,
saatat yllättyä

Kirkot auki
kesällä
TAR JA KO PAL AIN E N

Ylös, ulos ja
kirkkoon!
Hannu Grén

Kesä saapuu, ja sisätiloista on mukava astua ulos kirkkaaseen auringonpaisteeseen. Tätä periaatetta voi omaksua nyt seurakunnassakin, kun kesän aikana järjestetään useita luonto- ja ulkoilmatilaisuuksia.
Monelle suomalaiselle kesässä
parasta ovat kauniin aurinkoiset
päivät ja luonto. Näiden merkityksestä pääsee nauttimaan myös
Sastamalan seurakunnan piirissä,
kun touko- ja elokuun välillä järjestetään useita ulkoilmamessuja.
Ulkomessujen kesäkauden käynnistää 23.5. pidettävä vuosittainen Motoristikirkko, joka alkaa
kokoontumisella Häijään Nesteen
pihassa. Siitä lähdetään klo 18.15
paraatiajomuodostelmassa Mouhijärven kirkolle ulkoilmajumalanpalvelukseen. Kirkon ja ehtoollishetken jälkeen ilta jatkuu Otamuksen rannassa, jossa Mouhijärven
kappeliseurakunta tarjoaa mehut
ja makkarat.
Ulkoilmamessut muistuttavat
luonnon tärkeydestä. Suomalaisia
luontoasioita on muistettu muun
muassa lanseeraamalla luonnolle – ensimmäisenä valtiona maailmassa – oma liputuspäivä, joka
otettiin käyttöön viime vuonna.
Myös kirkko on tarttunut ympäristöasioihin. Suomen luonnon liputuspäivänä järjestetään Sastamalassa metsäkirkko Ritajärvellä.

►►Kesäisistä messuista saa tietoa

tämän lehden tapahtuma-aukeamalta sekä Sastamalan seurakunnan verkkosivuilta osoitteessa
www.sastamalanseurakunta.fi.

KANANJALKA
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H A NNU G R É N

Hannu Grén

Tämän kesän aikana on mahdollisuus käydä katsomassa vapaasti Sastamalan kirkkoja myös sisäpuolelta, kun lähes kaikkien
alueen kirkkojen ovet ovat avoinna.

Suvisen luonnon keskellä on kiva
laulaa yhdessä.

Kesä-, luonto- ja
ulkoilmamessut
■■Su 10.6. sanajumalanpalvelus
Kiikan Leiriaholla klo 13.
■■Ti 26.6. Luontojumalanpalvelus Suodenniemellä Koskelan
museotorpalla klo 18.
■■Su 15.7. Luontokirkko Häijäässä Otamuksella klo 19.
■■Su 22.7. Messu Suodenniemen
vanhalla kirkolla klo 10.
■■Su 29.7. Kirkkohetki Ellivuoren

rannassa klo 14.

■■Su 5.8. klo 18 Kesäillan har-

taus ja kahvit Kiikan Leiriaholla.
■■La 25.8. Metsäkirkko Ritajärvellä Suomen luonnon liputuspäivänä klo 12.
■■Su 26.8. Sanajumalanpalvelus

Lantulassa Ruusuvuoren laavulla klo 13.
■■Pieni Pyhä hetki Tyrvään Py-

hän Olavin kirkossa kesä-elokuussa sunnuntaisin klo 17.

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko on
avoinna 27.5.–31.8. sunnuntaista
perjantaihin klo 11–17. Poikkeuksena juhannusaatto 22.6., jolloin
kirkko on suljettu, juhannuspäivänä kirkko on auki klo 12–17. Vanhan kirjallisuuden päivien aikana
29.–30.6. kirkko on avoinna yleisölle klo 10–20.
Sastamalan Pyhän Marian kirkko toimii tiekirkkona ja on avoinna 28.5.–31.8. joka päivä klo 11–17.
Sastamalan seurakunnan muihin kirkkoihin, Karkun kirkkoa
lukuun ottamatta, voi tänä kesänä käydä tutustumassa 4.6.-15.8.
välisenä aikana arkisin klo 9–15.
Karkun kirkkoonkin ovet avautuvat, kunhan vierailusta sopii kirkkoherranviraston kanssa.
Pyhän Olavin ja Pyhän Marian
kirkkoihin on mahdollista varata
opastuksia. Niistä saa lisätietoa
seurakunnan verkkosivuilta.
Suositut hautausmaakierrokset
jatkuvat myös tänä vuonna.
Kirkkoihin voi tutustua myös
kirkkovaelluksella. Vaellusreitit
on merkitty esitteeseen, jota saa
kirkkoherranvirastosta. Vaellukselle tulee pituutta yhteensä noin
41 kilometriä.
Vaeltaa voi kävellen, polkupyörällä tai sovelletusti autoa tai venettä käyttäen. Matkan varrella on
lukuisia ruokailu- ja levähdyspaikkoja, joista kannattaa ottaa etukäteen selvää. Mukaan vaellukselle
kannattaa ottaa eväitä, juotavaa
ja muita tarpeita, kuten kävelysauvat. Kirkoissa voi tutustua joko omatoimisesti tai opaskierroksilla esimerkiksi kirkkotaiteeseen
ja paikallishistoriaan. Paikkakuntalaisellekin voi selvitä monta uutta asiaa. Rohkeasti mukaan!

Kesän alkaessa Tyrvään Pyhän Olavin kirkonmäellä käy taas kuhina.

Hautausmaakierrokset kesällä 2018
Järjestäjänä Sastamalan oppaat, kierrokset alkavat klo 18
■■3.7. Salokunnan hautausmaa
■■10.7. Tyrvään kirkkohautausmaa
■■17.7. Karkun hautausmaa
■■24.7. Keikyän hautausmaa
■■31.7. Kiikan hautausmaa
■■7.8. Sammaljoen hautausmaa
■■14.8. Kiikoisten hautausmaa
■■21.8. Tyrvään kappelihautausmaa Roismala

Muut hautausmaakierrokset
■■To 5.7. klo 18 Kivet puhuvat Historiaa tiilikirkolla, Mouhijärven kirkko,
Raimo Vasara kertoo
■■Su 10.6. klo 11.30 Hautausmaakierros, Suodenniemen kirkolla messun jälkeen, Sakari Jankkari tai Saila Ahonen esittelevät hautausmaata

