Sastamalan
seurakuntalehti
4/2016
Sastamalan
seurakuntalehti
1 / 2012

www.sastamalanseurakunta.fi

Marttilankatu
kertoo joulun
tarinaa

Juuso Vuorenoja

Seimikatu on tuonut joulun iloa jo
10 vuotta. Nyt hanke laajenee EUrahalla. Tyrvään kirkkoon tulee
näyttävä seimiasetelma.
Tarja Kopalainen
Karkussa asuva Maiju Vuorenoja
muistaa täsmälleen sen hetken, kun
sai idean Marttilankadun Seimikadusta.
– Riitta Paimensalo soitti minulle ja kysyi jouluseimeä Ystävänpirtin ikkunalle. Sen puhelun aikana
lamppu syttyi, Maiju muistelee.
Seimikadusta innostui myös kaupungin matkailusihteeri Outi Metso
sekä seurakunnan lapsityönohjaaja
Irmeli Kulonpää.
Toimeen ryhdyttiin ripeästi:
Marttilankadun yrittäjille jaettiin
kirje ja pidettiin suunnittelukokous.
Vuonna 2007 kaupunkilaiset
saivat ensimmäistä kertaa ihailla
seimiasetelmia Marttilankadun liikkeiden ikkunoilla.
Aivan tyhjästä Seimikatu-idea ei
Maijun päähän pälkähtänyt.
Sitä edelsi Vuorenojan perheen
”seimivuosi”.
Tammikuussa 2005 Urpo Vuorenoja matkusti Helsingin jouluseimet -ryhmän kanssa Roomaan tutustumaan italialaiseen seimikulttuuriin.
Samana vuonna Vammalassa to-

teutettiin Kuttujuttu-hankkeen
matka Baijerin joulukaupunkeihin
tutustumaan joulutorien ja -seiminäyttelyiden ihmeelliseen maailmaan.
Joulun 2005 Maiju ja Upi viettivät Kanadan Torontossa, missä he
tutustuivat Cullen Gardenin puutarhamaailman seimivaellukseen.
Vuorenojan kotona Karkun Wanhassa Harsussa on sen jälkeen ollut
seimiä esillä ympäri vuoden.
Seimikadun 10-vuotisjuhlan kunniaksi perustettiin hanke, jolle haettiin tukea Joutsenten reitiltä.
Ely-keskuksen rahoituspäätöstä
odotetaan, mutta hanke on voitu
aloittaa, koska sillä on Joutsenten
reitin puoltama päätös.
Seimi- ja kirkkovaellushankkeeseen sisältyy materiaali suurta seimiasetelmaa varten, seimikalenteri
sekä keväällä 2017 avautuvat kirkkovaellusreitit.
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen lavastelinja paukuttaa parhaillaan kasaan suurta seimiasetelmaa, joka sijoitetaan Tyrvään
kirkkoon.
– Seimen ulkoasu on yllätys. Sen

Osallistu enkelikeräykseen

Salme Kuukan ideoiman Seimikalenterin jokaisesta luukusta avautuu tuttuja, Marttilankadulla nähtyjä jouluseimiä.

verran voin paljastaa, että asetelma
on iso, sanoo Maiju Vuorenoja.
Sastamalan seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan Salme
Kuukan ideoiman seimi-joulukalenterin jokaisesta luukusta avautuu tuttuja, Marttilankadulla nähtyjä jouluseimiä.
Kalenteria on tarkoitus jakaa lahjaksi päiväkoti-ikäisille ja alakoululaisille, ja sitä on jaossa myös Tyrvään kirkossa.
Tänä vuonna Marttilankadun
liikkeiden ikkunoissa on ihailtavissa yhteensä 25 seimiasetelmaa.

Tulossa
▪▪Ensimmäisenä adventtina 27.11. Tyrvään kirkossa on perhekirkko kel-

lo 10 ja sen jälkeen esitellään kirkon iso seimi ja avataan seimikatu.

▪▪Lauantaina 3.12. kello 13 järjestetään Seimivaellus, joka lähtee Tyr-

vään kirkolta. Vaelluksella mukana elävä Immy-aasi.

▪▪Tyrvään kirkon isoon seimiasetelmaan voi tulla tutustumaan joulu-

kuun ajan joka torstai kello 15–18 sekä lisäksi loppiaisena messun jälkeen kello 18 asti. Seimiasetelmaa esittelevät Sastamalan oppaat talkoovoimin.

▪▪Päiväkoti- ja alakouluryhmät voivat varata ajan ja tulla oppaan johdol-

la tutustumaan seimiasetelmaan. Oppaan voi varata sekä seimikatuvaellukselle että pelkästään Tyrvään kirkon seimen esittelyyn.

Maarit Junell

Tuomaankirkko
tuo joulun

Keräämme jälleen tänä vuonna ruokakoreja vähävaraisille sastamalalaisille yksinasujille. Otamme vastaan myös perheille tarkoitettuja lahjoituksia.
Voit tuoda lahjoituksesi
* S-Market Sastamalan aulaan pe 2.12. klo 14–17.
* Kauppakeskus Häijään Äijän aulaan pe 2.12. klo 14–17.
* Diakoniatoimistolle (Vammalan seurakuntatalo, Asemakatu 6) ke 7.12. klo
15–18 ja pe 9.12. klo 9–11.
Lahjoitukset on toimitettava viimeistään pe 9.12.
Kappeliseurakuntien alueella voit ottaa yhteyttä alueesi diakoniatyöntekijään. Otamme vastaan kaikenkokoiset ruokalahjoitukset.
Voit tuoda esim. kahvia, teetä, säilykkeitä, suklaata, karamelleja, glögiä, riisiä, luumuja, pähkinöitä, rusinoita, kynttilöitä, serviettejä, keksejä ym. hyvin säilyvää.

Enkelikeräykseen osallistuva saa
muistoksi
kauniin enkelikoristeen.

Perinteistä Tuomaankirkkoa vietetään 4. adventtina 18.12. Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa klo 7.
Sen toimittavat kirkkoherra Ari Paavilainen ja
kanttori Päivi Vuoristo.
Kynttiläkulkue lähtee Tyrvään kirkolta kello 6.
Nuoret valaisevat kirkkomatkan soihduin ja kynttilöin.
Nuorten kynttilävalvojaiset Nuakkarilla alkavat
lauantaina 17.12. kello 19 ja jatkuvat sunnuntaihin.
Messun jälkeen on tarjolla kaakaota ja pipareita.
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PÄÄKIRJOITUS

Ari Paavilainen

Vielä yksi
mahdollisuus

Merkkivuosi

V

uonna
2017 reformaatiosta on
kulunut
500
vuotta.
Virallisesti on oikein käyttää
ilmaisua reformaation
merkkipäivä, eikä uskonpuhdistuksen juhlavuosi.
Auli-papin kanssa pohdimme näiden kahden ilmaisun eroa: Eikö reformaatio ole merkittävämpi asia
kuin uskonpuhdistus? Jos
kynttilänjalka kaipaa uudistamista, eikö sen uudelleen muotoilu ole merkittävämpi muutos kuin vain sen puhdistaminen?
Reformaatio-sanalla ollaan kohteliaita muita uskontokuntia
kohtaan. Reformaatio, jonka ymmärrän uudelleen muotoiluna,
kuvaa paremmin sitä muutosta, mitä Luther teki kristinuskon
ilmaisulle ja ymmärrykselle. Luther palasi alkuun. Hän halusi
uskoa, kuten Raamatussa uskottiin ja elää sen todeksi nykyajassa.
Reformaation merkkivuoden toiminnalliset ideat ovat keskittyneet teesien naulaamisen, lukutaidon tai virsien ympärille.
Mutta miksi reformaatiota pitäisi muistaa 500 vuotta vanhana
tapauksena? Reformaatio näkyy vahvemmin siinä, mitä kirkossamme ja Suomessa tapahtuu koko ajan. Meitä suomalaisia ei
saa millään irti reformaatiosta!
Suomalainen koululaitos on paljon esillä ehkä kaikkein parhaana koululaitoksena maailmassa. Suomalaisten lukutaito on
maailman paras muiden luterilaisten maiden ohella. Koulun
uusi opetussuunnitelma kohottaa välillä kulmia, mutta ainakin
siinä katsotaan rohkeasti eteenpäin. Koulu ja kirkko ovat nykyisin eri asioita, mutta luterilainen usko tietoon ja taitoon porskuttaa vahvasti eteenpäin koko yhteiskunnassa.
Virsikirjan lisävihko otetaan käyttöön adventtina. Siinä on 79
uutta laulua ja varsinkin irlantilaisia sävelmiä on useita. Uusien
virsien rinnalla kirkon musiikki käy läpi murrosta. Kirkkokansa
kaipaa jotain uutta ja erilaista. Sastamalassakin on kokeiltu tango- ja iskelmämessuja, jotka ovat saaneet suuren suosion. Kirkon toimituksissa totuttu musiikkiohjelmisto ei aina löydä vastakaikua. Joidenkin pahennuksesta huolimatta juuri tässä elää
luterilaisuus. Lutherin ansiosta keskiaikainen juomalaulu tunnetaan nyt virren Enkeli taivaan sävelmänä.
Parhaillaan kiistellään samaa sukupuolta olevien vihkimisestä, mutta taustalla häämöttää suurempi kuilu uskonkäsitysten
välillä. Toiset arvostelevat kirkkoa siitä, että se seuraa liikaa aikaansa ja soveltaa kirkon oppia yksipuolisesti tasavertaisuuden
ja lähimmäisenrakkauden periaatteen pohjalta. He sanovat, että
nämä ovat vain sivujuonteita kristillisessä opissa. Toiset taas
ovat tästä hämmästyneitä: he kun eivät ole kuulleet lähimmäisenrakkaudesta tai tasavertaisuudesta missään muualla, kuin
kristillisen uskon yhteydessä. He eivät myöskään löydä Raamatusta mitään toisenlaista lähimmäisenrakkauden kumoavaa
opetusta. Heille uskoa on myös normaali arki ja käytännön asiat. He eivät ajattele uskoa erillisenä omalakisena saarekkeena.
Heille luterilaista on uskoa, kuten Raamatussa opetetaan, ja
elää se todeksi nykyajassa.
Osaaminen ja tiedonhankinta, musiikki sekä usko ovat meissä uutta luovia, puhdistavia ja eläviä asioita. Ne kuuluvat kaikille. Merkittävintä reformaatiossa on, että se tapahtuu yhä.
Ari Paavilainen
Kirkkoherra
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”Oli synkkä vuosi 2007. Koin, ettei
elämälläni ollut kivijalkaa. Mistä
löytäisin sen?
Mietin vaihtoehtoja, joista parhaaksi helpostikin osoittautui uskoontulo.
Ajattelin, että nyt voin katsoa ylös
ja saada rukouksiini vastauksia.
Minne muualle olisin katsonut kuin
ylös?
Yhtäkkiä kaikki tuntui olevan
kristallinkirkasta. Niin selvää oli, että usko voi minut pelastaa. Siinä olisi minun kivijalkani. Ja taivas johon
huutaa kysymykseni ja vielä saaden
vastauksia.
Nyt elämä olisi täysi, niin ajattelin silloin.
Nyt vuonna 2016 ajattelen, että
elämä on täysi. Elämässäni on rakkaus. Elämäni on vahvempi kuin
koskaan. Mitä se ei ollut ennen uskoa, ei ennen rakkautta.
Ateistille ei ollut tarjolla kuin pitkän tunnelin verran pimeää. Halusin valoon. Halusin Herran huomaan ja tajusin kuinka voimistavaa
se oli. Nyt rakastan elämää.
Oli siis vielä yksi mahdollisuus.
En halunnut hukkua maailmaan.

Jumala voi avata meissä syvälläkin olevat lukot.

Halusin turvautua Herraan.
Vain ja ainoastaan halusin turvata oloni hyvällä ja puhtaalla. Jättäen
pois kaiken pahan ja maallisen.
Nyt tässä hetkessä olen vahvempi. Ja tiedän, että koskaan en ole valmis. Olen valmis, kun taivas kutsuu.

Sitä ennen haluan elää vahvasti ja
katsoa ylös.
Voimaa ja rukouksen väkevyyttä
toivotan teille lukijat.”
Erno Elomaa

Tarja Kopalainen

Laajennettu muistolehto on kaunis ja avara.

Tyrvään kirkon
muistolehto
uudistui

Tarja Kopalainen

Huolehdi arvokkaan muistolehdon
siisteydestä:

Tarja Kopalainen
Tyrvään kirkon muistolehdon laajennustyö valmistui pyhäinpäivän
alla. Remontissa rakennettiin uutta
muuria nimilaattoja varten, alueelle
tehtiin uusi laatoitus, kasvillisuutta
lisättiin ja valaistusta parannettiin.
Kesäaikana kävijöitä palvelee
uurna-aluetta kiertävä betonipenkki. Muutostyön teki Vammalan Metsäkone ja Pihantekijät.
Alueelle on vielä tulossa opastetaulut. Ohjeistus on tarpeen, jotta
muistolehto säilyy siistinä ja kauniina.

Muistolehdon
hoito-ohjeet
1. Tuo vain leikkokukkia.
2. Laita leikkokukat kukka-altaan
reikiin, vihreisiin muovimaljakoihin.
3. Poista kuihtuneet kukat ja palaneet kynttilät.
4. Poista hautalyhdyt kesäajaksi.
5. Särkymisen vuoksi eivät lasi-,
posliini- eivätkä keraamiset astiat
ole sallittuja.

Tiina Tuominen sytytti pyhäinpäivänä Tyrvään kirkon uurnalehtoon
kynttilän ystävänsä muistolle.

Seurakunnalla on oikeus siistiä tila
ja poistaa sinne kuulumattomat esineet.

Sastamalan seurakunta
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Tarja Kopalainen

Tarja Kopalainen

Kuusia ja jouluiloa
Partalan Taikametsästä

Adventtina otetaan käyttöön virsikirja, jossa on 79 uutta virttä.

Virsikirjaan tulee lisävihko
– miten rohkeasti
uskallamme käyttää sitä?
Pubissa pappi Auli Airas-Laitila ja kanttori Elisa Hänninen.

Joululauluja kirkossa ja
pubissa
Auli Airas-Laitila
Kirkko on seurakuntalaisten koti.
Sinne on jo vuosikymmeniä
kokoonnuttu laulamaan Suomen
Lähetysseuran vihkosista tuttuja ja
vähän uusiakin joululauluja.
Se on perinnettä, joka pitää pintansa. Se on alkusoitto monen ihmisen joulunvietolle. Se hiljentää kotitohinan ja antaa sysäyksen joulurauhaan.
Pubi on olohuone. Yhdessä on kiva laulaa. Walter´s pubissa lauletaan

tänä vuonna kolmatta kertaa. Kanttorille ja papille se on hauska juttu.
On mukavaa, kun voi tupsahtaa jouluvieraaksi pubiin, mukana kitara ja
laulujen sanat.
Lauluissa on tunnelmaa ja muistoja mielensopukoissa. Siinä iltaa
viettäessä niitä voi jakaa ja saattaapa kuulla pubin omistajankin laulamana Twinkle twinkle little star tuiki tuiki tähtönen.
Kirkko on koti, koti on suuri, pubi yksi olohuone... ja tähdet tuikkivat yllä maan.

Tyrvään kirkossa kajahtaa
Vivaldin Gloria
Pitkäaikainen haave esittää Tyrvään
kirkossa kirkkomusiikkiteos kuorolle ja orkesterille on nyt toteutumassa. Teosta varten ollaan kokoamassa
Sastamalasta ja lähiympäristöstä
koelaulujen kautta sekakuoroa.
Koelauluun ovat tervetulleita
kaikki kuorolaulusta kiinnostuneet,
joilla on aiempaa kokemusta neliäänisestä kuorolaulusta. Nuotinlukutaito katsotaan eduksi kuoroon
valinnassa. Se ei kuitenkaan ole
välttämätöntä, jos laulajalla on kyky
oppia tarpeeksi nopeasti muulla tavalla ja ääni on soveltuva.
Kuoroa harjoituttavat Sastama-

lan seurakunnan kanttorit Anu
Mattila ja Hanna-Riikka Inkeroinen sekä musiikin lehtori Elisabet
Rantanen.
Koelaulut järjestetään 9. tammikuuta kello 16. Tarkemmat tiedot
koelauluihin valmistautumisesta ja
aikatauluista saa ilmoittautuessa
9.12. mennessä kanttori Anu Mattilalle p. 050 314 9023 tai anu.mattila@evl.fi.
Luvassa on hienoa musiikkia ja
varmasti mahtava kokemus. Tämä
on mahdollista vain yhteistyöllä. Sinua tarvitaan - tule rohkeasti mukaan!

Jouni Pihlajamaa
Pölyttynyt jumalanpalvelusliite
Nykyinen virsikirjamme otettiin
käyttöön vuonna 1986.
Jo runsaan 10 vuoden kuluttua
siihen lisättiin jumalanpalvelusliite,
jolla reagoitiin vuosituhannen vaihteessa toteutettuihin jumalanpalveluskaavojen ja toimitusten kirjojen
uudistuksiin.
Tuohon liiteosaan kuuluu mm.
137 erilaisiin elämäntilanteisiin ja
juhlapäiviin tehtyä helpohkoa laulua, joita mielestäni on valitettavan
huonosti osattu tai uskallettu hyödyntää kirkkomme toiminnassa.
Noiden laulujen, kuten muunkin liiteosaan sisältyvän materiaalin tehtävänä on ennen kaikkea rikastuttaa
kirkkomme melko vähäeleistä,
usein jopa karulta tuntuvaa liturgiaa.
Oman muistikuvani mukaan kirkon koulutustoiminnan taholta perehdyttäminen tuon liiteosan, kuten
koko laajan kaavauudistuksenkin
mahdollisuuksiin jäi jotenkin vaisuksi.
Kunnianhimoinen tavoite jumalanpalveluskulttuurin uudistamisesta ei oikein ottanut tuulta purjeisiin.
Virsitaulujen pienimmät ja suurimmat numerot
Virsikirjan lisävihko otetaan seurakunnissa käyttöön joulua edeltävästä ja kirkkovuoden aloittavasta
adventtiajasta lähtien.
Tähän aikaan vuodesta virsitauluilla ovat nähtävissä useimmiten
numerot 1–15. Tänä vuonna noiden
numeroiden joukkoon voi tulla
myös hämmentävän isoja lukuja, lisävihkon 79 uutta virttä saavat nimittäin järjestysnumerot 901–979.
Seurakuntaamme on tilattu 400

uutta virsikirjaa ja niiden lisäksi vielä 80 lisävihkoa, mutta toki kirjakaupoista ja kristillisiltä kustannusliikkeiltä voi uuden virsikirjan itselleen
tai vaikkapa joululahjaksi hankkia.
Silloin sen uusimpiin osiin voi kaikessa rauhassa tutustua myös kotioloissa, sillä kieltämättä hiukan perehtymistä jo kahdella lisäosalla
kasvaneen virsikirjan käyttö itse
kultakin vaatii.
Kanttoriemme johdolla järjestetään yhteislaulutilaisuuksia, joiden
aikana moni entuudestaan vieras
laulu tulee tutuksi.
Mihin lisävihko tähtää?
Lisävihko tulee täydentämään
nykyistä virsikirjaa ja sen jumalanpalvelusliitettä.
Siinä on esillä aiemmin vähälle
huomiolle jääneitä aiheita, kuten
talvi, kaupunkilaisuus, isänpäivä,
paastonaika ja luonnonsuojelu.
Useissa virsissä ilo ja kiitollisuus korostuvat.
Lisävihkossa on yllättävän paljon
entuudestaan hyvinkin tuttuja lauluja, kuten Suojelusenkeli, Amazing
Grace, Riihikirkkohymni, Kahden
maan kansalainen ja Nousta sain aamuun.
Suurin osa virsistä on toki entuudestaan suurelle yleisölle tuntemattomia tehden meille tutuksi esimerkiksi Taizé- ja Iona-yhteisöjen sekä
nuorten Aasian ja Afrikan kirkkojen
musiikkiperinnettä.
Soinnutukset helpottavat virsien
laulamista myös muiden soittimien
kuin urkujen tai pianon säestyksellä. Parhaimmillaan lisävihko voi innostaa meitä käyttämään koko virsikirjaa aikaisempaa monipuolisemmin ja ennakkoluulottomammin.
Virsikirja ei ainoastaan uudistu,
vaan se voi myös uudistaa meitä.

Koko perheen Partalan Taikametsä
-tapahtuma järjestetään lauantaina
17.12. klo 11–15 Sastamalan Keikyässä, osoitteessa Rantalehdontie 6.
Taikametsästä voi valita ja kaataa itse joulukuusen tai ottaa valmiiksi
kaadetun mukaan. Tuija ja Markku
Torpo lahjoittavat kasvattamiensa
kuusien tuoton Sastamalan seurakunnan diakoniatyölle. Tapahtumaan on vapaa pääsy, tarjolla on
mukavaa ohjelmaa koko perheelle.
Kuusivarauksia ottaa vastaan Markku Torpo p. 050 336 6999.

Ensilevyn julkistamiskonsertit Mouhijärven ja
Karkun kirkoissa
Laulaja Marianne Fontaine ja pia-

nisti Niko Björlin esittävät joulun
rakastetuimpia kappaleita, vieden
kuulijat kauneimpiin joulumuistoihinsa. Konsertti on taidokkaasti
koottu erityylisistä joulusävelmistä,
klassisesta Ave Mariasta Lumiukkoelokuvan teemakappaleeseen (Walking in the air). Ohjelmistoon kuuluu myös alkuperäinen versio suositusta ranskalaisesta Heinillä härkien kaukalon-kappaleesta.
Mariannen lämmin ja kirkas ääni
sekä Nikon herkkä ja koskettava
soitto tarjoavat kuulijoille mahdollisuuden pysähtyä ja nauttia joulun
upeasta tunnelmasta.
Konsertit esitetään Mouhijärven
kirkossa 4.12. klo 18 ja Karkun kirkossa 14.12. klo 18. Maksullinen, vapaaehtoinen käsiohjelma ovelta.

Kaksi kynttilää -joulukonsertti Tyrvään kirkossa
Tule kuulemaan rakastetuimpia
joululauluja kvartetin, duettojen ja
yksinlaulajien tulkitsemina. Tampereen Ammattikorkeakoulun laulajaopiskelijat, mutta jo konkariesiintyjät tenori Petteri Loukio ja baritoni
Julius Martikainen tulevat musisoimaan yhdessä kanttoreidemme
Anu Mattilan ja Hanna-Riikka Inkeroisen kanssa Tyrvään kirkkoon
15.12. klo 19. Luvassa on tunnelmallinen konserttikattaus perinteisiä
kaikille tuttuja joululauluja höystettynä muutamalla harvinaisemmalla
ja vähän uudemmalla laululla. Tämä
konsertti antaa tilaisuuden pysähtyä ja rauhoittua hetkeksi joulukiireiden keskellä. Olet lämpimästi tervetullut!
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Joulukirkot - Kauneimmat joululaulut - Joulujuhlat ...
Aarne Ormio, Kirkon kuvapankki.

MESSUT JA KIRKKOPYHÄT
SU
- 20.11. TUOMIOSUNNUNTAI

Karkun musiikkimessu, Karkun kirkkokuoron 100v.
juhla, Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Inkeroinen,
Mattila A., Mattila J., Vuoristo, Karkun kirkkokuoro, Timo
Lahti, trumpetti, messun jälkeen kahvi, ohjelmaa ja Suurkuoron
konsertti kirkossa klo 12
Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila, Sorva, Häyrynen,
Palokuntanaisten kirkkopyhä
Sanajumalanpalvelus ja sadonkorjuun kiitos, Kiikoisten
kirkko klo 13,Airas-Laitila, Hänninen, Maataloustuottajat
tarjoavat kirkkokahvit
Psalmien ja laulujen ilta, Keikyän kirkko klo 18, Sorva
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala, Mattila J.
SU 27.11. 1. ADVENTTISUNNUNTAI, MESSUT

Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Mattila J.
Perhemessu, Suodenniemen kirkko klo 10, Heikkilä,
Hänninen, Päivä- ja perhekerholaiset avustavat, kirkkokahvit
Tyrvään adventin perhekirkko, Tyrvään kirkko klo 10,
Paavilainen, Väänänen, Mattila A., Gospelkuoro
Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila, Hänninen, Kiikoisten
kirkkokuoro
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Perhemessu, Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Vuoristo,
päivä- ja perhekerholaiset, kirkkokahvit
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Vuoristo
Mouhijärven kirkko klo 18, Väänänen, Mattila J., kirkkokuoro
SU 4.12. 2. ADVENTTISUNNUNTAI, MESSUT

Tyrvään kirkko klo 10, Pihlajamaa, Väänänen, Inkeroinen
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila J.
TI 6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ, JUMALANPALVELUKSET
JA KUNNIAKÄYNNIT SANKARIHAUDOILLA

Tyrvään kirkko klo 12, Kopalainen, Väänänen, Mattila A.,
Tyrvään kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 9, Heikkilä, Mattila A., Tyrvään
kirkkokuoro, kirkkokahvit
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Muraja
Partiolaisten kynttiläkulkue lähtee Keikyän koululta sankarihaudalle klo 15.45
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila J.
Kiikoisten kirkko klo 11, Airas-Laitila, Hänninen, Kiikoisten
kirkkokuoro, juhlakahvit tarjoaa Potila
Kiikan kirkko klo 12, Pihlajamaa, Muraja
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Suodenniemen kirkko klo 15, Heikkilä, Mattila J.,
Suodenniemen Souvarit, Partiolaisten lupauksenanto, kirkkokahvi ja itsenäisyyspäivän juhla srk-talo, partiolaiset sytyttävät
kynttilät sankarihaudoilla klo 14
SU 11.12. 3. ADVENTTISUNNUNTAI, MESSUT

Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila, Kopalainen, Mattila A.,
Marju Inkinen, laulu
PE 16.12.

Lyhtykirkko, Pyhän Marian kirkko klo 19, Sastamalan
Pyhän Marian kirkko, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
SU 18.12. 4. ADVENTTISUNNUNTAI, MESSUT

Tuomaan kirkko, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 7,
Paavilainen, Vuoristo, kaakaotarjoilu, kynttiläkulkue
Tyrvään kirkolta lähtee klo 6
Tyrvään kirkko klo 10, Väänänen, Airas-Laitila, Inkeroinen
Lantulan joulukirkko ja joulumyyjäiset, Lantula-talo
(Vatajantie 396) klo 15, Paavilainen, Vuoristo
LA 24.12. JOULUAATTO, HARTAUDET

Perheiden aattohartaus, Tyrvään kirkko klo 14, Väänänen,
Mattila A.
Enkelikirkko, Keikyän kirkko klo 14, Sorva, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 14, Heikkilä, Mattila J., Kristiina
Ristimäki, laulu
Salokunnan kirkko klo 14, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Kiikoisten kirkko klo 15, Pihlajamaa, Hänninen
Mouhijärven vanhakirkko klo 15, Hautala
Karkun kirkko klo 16, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 16, Sorva, Vuoristo
Mouhijärven kirkko klo 16, Hautala, Mattila J.
Tyrvään kirkko klo 16, Paavilainen, Mattila A.
Suodenniemen kirkko klo 17, Heikkilä, Hänninen
Tyrvään siunauskappeli klo 17.30, Paavilainen, Mattila A.
Jouluyön musiikkia, Keikyän kirkko klo 20, Miina-Liisa Värelä,
Mari Sorva ja Martin Malmgren
Jouluyön musiikkia, Tyrvään kirkko klo 22, Miina-Liisa Värelä,
Mari Sorva ja Martin Malmgren
Jouluyön musiikki, Kiikoisten kirkko klo 23, Elisa Hänninen

SU 25.12. JOULUPÄIVÄ, JOULUKIRKOT

Tyrvään kirkko klo 8, Kopalainen, Mattila A.,Tyrvään kirkkokuoro
Keikyän kirkko klo 8, Pihlajamaa, Vuoristo
Salokunnan kirkko klo 8, Jokinen-Lundén, Inkeroinen,
Karkun kirkkokuoro
Suodenniemen kirkko klo 8, Heikkilä, Mattila J.
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Inkeroinen, Karkun
kirkkokuoro
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Vuoristo
Mouhijärven kirkko klo 10, Heikkilä, Mattila J., Mouhijärven
kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 10, Kopalainen, Mattila A.,
Kristiina Ristimäki, laulu
MA 26.12. TAPANINPÄIVÄ
Joulukirkko, Vähähaaran kylätalo, Kiikka, klo 10,

Pihlajamaa, Muraja
Iltamessu, Tyrvään kirkko klo 18, Väänänen, Vuoristo
KE 28.12. VIATTOMIEN LASTEN PÄIVÄ

Enkelikirkko, Tyrvään kirkko klo 18, Jokinen-Lundén,
Inkeroinen
LA 31.12. UUDENVUODENAATTO

Uudenvuoden iltakirkko, Tyrvään kirkko klo 18,
Väänänen, Muraja
SU 1.1.2017 UUDENVUODENPÄIVÄ, MESSUT

Tyrvään kirkko klo 10
Kiikoisten srk-talo klo 10, Airas-Laitila, Hänninen
Mouhijärven kirkko klo 10
PE 6.1.2017 LOPPIAINEN, MESSUT

Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Kopalainen, Muraja,
uusien työntekijöiden siunaaminen
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Muraja, joulun
rääppiäiskirkkokahvit, ottakaa ”kastettavat” mukaan kotoa
Karkun srk-talo klo 16, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Metsäkirkko ja kauneimmat joululaulut vielä kerran,
Pirjon pirtti klo 18, Sorva, lähtö laavulle kävellen klo 17.20,
järj. LC-Keikyä, Pirjon pirtti ja Keikyän kappelisrk

KONSERTIT

Su 20.11. Kaarisilta –konsertti, Mouhijärven kirkko klo 15,
Sastamalan opiston yksinlaulajat ja Canto-kuoro, säestys Niko Björlin
Ti 22.11. ”Suodenniemen Souvareiden” 10-vuotisjuhlakonsertti, Suodenniemen srk-talo klo 19, ohjelma 5 euroa
sisältää kahvitarjoilun
Su 27.11. Armas Maasalon Adventtivesper , Tyrvään kirkko
klo 18, Tyrvään kirkkokuoro, Osmo Ojansivu
Ti 29.11. Armas Maasalon Adventtivesper, Sammaljoen kirkko
klo 18, Tyrvään kirkkokuoro, Heikkilä
La 3.12. Kamarikuoro Cappellan joulukonsertti, Tyrvään
kirkko klo 18
Su 4.12. Joulu joutui jo sydämihin -konsertti, Mouhijärven
kirkko klo 18, Marianne Fontaine, laulu, Niko Björlin, piano,
vapaa pääsy, ohjelma 10 e
Ma 5.12. Sota-ajan muistoja –konsertti, Kiikan kirkko klo 18,
Kiikan torvisoittokunta, gospelkuoro, solistit, vapaa pääsy, ohjelma 10 e
To 8.12. Kamarikuoro Trillin konsertti Matka joulun ihmeeseen Keikyän kirkko klo 19, johtajana Elisa Junttila
Ti 13.12. Kaikuu taivas, kaikuu maa, suurinta sanomaa!
-konsertti, Vammalan srk-talo klo 19, Rolling Notes -orkesteri,
Tyrvään kirkkokuoro ja Gospelkuoro sekä solisteja Sastamalan
musiikkiopistosta, kolehti nuorten puhallinmusiikin edistämiseen
Ke 14.12. Joulu joutui jo sydämihin -konsertti, Karkun kirkko
klo 19, Marianne Fontaine, laulu, Niko Björlin, piano, vapaa pääsy,
ohjelma 10 e
To 15.12. Kaksi kynttilää – joulukonsertti, Tyrvään kirkko
klo 19, tenori Petteri Loukio, baritoni Julius Martikainen sekä
seurakunnan kanttorit Anu Mattila, sopraano, urut, piano ja
Hanna-Riikka Inkeroinen mezzosopraano, urut ja piano
Ti 3.1.2017 Taivas sylissäni –konsertti, Suodenniemen
srk-talo klo 18, Sari Mäkinen ja Anu Mattila

Kirkkain tähti -joulukonsertit
”Kipinät”-lauluyhtyeestä tutut Merja ja Pekka Laaksonen sekä
Tuulikki Nyman, ikivihreitä sekä uudempia joululauluja
Su 4.12. Suodenniemen srk-talo klo 18
Ke 7.12. Mouhijärven kirkko klo 18
To 15.12. Keikyän kirkko klo 18
Ke 21.12. Sammaljoen kirkko klo 18

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

Pe 2.12.
Tyrvään kirkko klo 10, mukana kehitysvammaisten Toimintakeskus ja Oivapaja
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Ti 6.12.
Lasten kauneimmat joululaulut, Keikyän kirkko klo 16.30
Ke 7.12.
Lahdenperän rantasauna Suodenniemellä klo 18, Heikkilä, Hänninen
To 8.12.
Joululauluja Walter’s-pubissa kitarasäestyksellä klo 20,
Airas-Laitila, Hänninen, Yhteiskunnallisen työn työryhmä
Su 11.12.
Perheiden kauneimmat joululaulut, Tyrvään kirkko klo 14,
Jokinen-Lundén, Mattila A., Loviisa Tirkkonen, laulu & klarinetti
Suodenniemen kirkko klo 15, Heikkilä, Hänninen, saksofonisti
Mika Mäenpää
Lasten kauneimmat joululaulut ja perheiden joulujuhla, Karkun
kirkko klo 16, Jokinen-Lundén, Muraja, Marjo-Riitta Helminen,
Miia Paasikivi
Tyrvään kirkko klo 16, Kopalainen, Mattila A., Lauluyhtye Pisara
Kiikoisten kirkko klo 19, Airas-Laitila, Hänninen, saksofonisti
Mika Mäenpää
Ti 13.12.
Keikyän Eräperko klo 19, Sorva, Hänninen, Erätulet syttyvät klo 17
Ke 14.12.
Tervamäen rukoushuone klo 18, Hautala, Mattila J.
To 15.12.
Illon kylän joulujuhla ja kauneimmat joululaulut Illon rukoushuoneessa klo 18, Heikkilä, Hänninen, Anneli Mäki-Laurila
Pe 16.12. Joululaulujen ilta Salme ja Mikko Kuukalla (Maurialantie 239) klo 18, Paavilainen, Vuoristo
Su 18.12.
Kiikan kirkko klo 15, Pihlajamaa, Muraja
Sammaljoen kirkko klo 15, Väänänen, Inkeroinen, Lapsikuoro Stella
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Vuoristo
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala, Muraja
Salokunnan kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Inkeroinen, Karkun
kirkkokuoro
Ma 19.12.
Lasten kauneimmat joululaulut ja päiväkerholaisten joulujuhla
Kiikoisten kirkko klo 18, Airas-Laitila, Vuoristo, Outi-Tuulia Haavisto,
Ella Saastamoinen, Anneli Mäki-Laurila, puurotarjoilu srk-talo
Ti 27.12.
Lantula-talon kauneimmat joululaulut, Lantula-talo (Vatajantie
396) klo 18, Väänänen, Vuoristo
Pe 6.1.2017 Kauneimmat joululaulut vielä kerran
Suodenniemen srk-talo klo 18, Heikkilä
Metsäkirkko ja kauneimmat joululaulut Pirjon pirtillä klo 18,
Sorva, lähtö laavulle kävellen klo 17.20. Järj. LC-Keikyä Pirjon pirtti
ja kappelisrk

JOULUJUHLAT JA –TAPAHTUMAT

Pe 25.11. Karkun joulunavaus srk-talossa ja Harsulla klo 18,
Jokinen-Lundén, Hänninen
Ti 29.11. Vanhemman väen joulujuhla Salokunnan kirkolla
klo 11, Kärppälän maatalousnaiset ovat joulumielellä
La 3.12. Kutalan ikäihmisten jouluinen iltapäivä Kutalan
nuorisoseurantalolla klo 12
Ma 5.12. Karkun joulukamari, Karkun srk-talo klo 12, jouluateria
ja –juhla
To 8.12. Eläkeliiton yhdistyksen pikkujoulu, Kiikoisten srk-talo
klo 15, Airas-Laitila, Muraja
La 10.12. Kehitysvammaisten joulujuhla, Vammalan srk-talo klo 13
Su 11.12. Vanhemman väen jouluruokailu Sammaljoen rukoushuoneella klo 11.30, ilm. 4.12. mennessä Suvi Sianoja p. 050 348
9709, tilaisuus jatkuu klo 13 yhteisellä joulujuhlalla päivä- ja
perhekerhojen kanssa
Ti 13.12. Eläkeikäisten iltapäiväkerhon adventtijuhla, Kiikan
srk-talo klo 13
Ke 14.12. Keskiviikkokerhon seimivaellus Pihlavassa (Kurjentie 43)
klo 13
Ke 14.12. Seimivaellus Pihlavassa (Kurjentie 45) Kaija ja Reijo
Telarannan luona klo 16-20, noin 30 erilaista seimiasetelmaa ympäri
maailmaa, tarkemmat ohjeet paikan päällä
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To 15.12. Eläkeläisten joulujuhla Mouhijärven srk-koti klo 13,
Hautala, Mattila J.
La 17.12. Partalan taikametsä (Rantalehdontie 6, Keikyä) klo 1115, voit valita ja kaataa itse joulukuusen, tai ottaa valmiiksi kaadetun
mukaan. Tuija ja Markku Torpo lahjoittavat kasvattamiensa kuusien
tuoton Sastamalan seurakunnan diakoniatyölle. Vapaa pääsy, mukavaa
ohjelmaa koko perheelle. Kuusivarauksia ottaa vastaan Markku Torpo
p. 050 336 6999
Ti 20.12. Usko ja Unelma (myös näkövammaiset) Adventtijuhla,
Vammalan srk-talo klo 13
To 22.12. Kappeliseuran joulujuhla, Keikyän srk-talo klo 18.30
Pe 23.12. Vähävaraisten joulujuhla Vammalan srk-talo klo 18, jouluisia
ruokia, mukavaa yhdessäoloa ja jouluyllätys

LAPSET JA PERHEET

Su 20.11. Salokunnan puuhasunnuntai, Salokunnan kirkolla klo 15,
mukavaa tekemistä, laulua ja askartelua, mukana Ilonsilta
Su 27.11. Jouluaskarteluilta koko perheelle, Vammalan srk-talo
klo 17, askartelua ohjaa Marja Mäkelä
Su 4.12. Jouluaskarteluilta koko perheelle, Vammalan srk-talo
klo 17, vanhoista virsikirjoista jouluenkeleitä, askartelua ohjaa Tarja Eklöf
La 10.12. Lastenlauantai Vammalan srk-talo klo 09.30-12, mukaan
kerhomaiseen kokoontumiseen mahtuu max. 20 3-7 –vuotiasta, ilmoittautumiset Haavisto p. 050 314 9061 viim. edellisenä torstaina
PÄIVÄ- JA PERHEKERHOJEN JOULUJUHLAT
Su 11.12. Sammaljoen rukoushuone klo 13, Heikkilä, Mattila J., Anita
Kinnanen, Elina Heikkilä
Ti 13.12. Mouhijärven srk-talo klo 18, Hautala, Mattila J.,
Ella Saastamoinen, Anneli Mäki-Laurila, Miia Paasikivi
Ke 14.12. Tyrvään kirkko klo 18 (Roismala, Sileekallio ja seurakuntatalo) Jokinen-Lundén, Vuoristo, Outi-Tuulia Haavisto, Riikka Lindroos,
Miia Paasikivi, Anita Kinnanen, Ella Saastamoinen, Marjo-Riitta Helminen,
Memmu Nieminen, Anneli Mäki-Laurila, Piia Jaatinen, Elina Heikkilä
To 15.12. Kiikan srk-talo (Kiikka ja Keikyä) klo 18, Pihlajamaa, Vuoristo,
Ella Saastamoinen, Memmu Nieminen, Riikka Lindroos
Pe 16.12. Suodenniemen srk-talo klo 18, Heikkilä, Hänninen,
Anita Kinnanen, Memmu Nieminen, Elina Heikkilä

MUUT MENOT
ARKILOUNAS
Diakoniatyö:
To 17.11. Kiikan srk-talo klo 12, hinta 5e
To 1.12. Mouhijärven srk-koti klo 12, hinta 5e
To 15.12. Kiikoisten srk-talo klo 12, klo 11 alkaen jouluista ohjelmaa,
keskustelua ajankohtaisista asioista, kappeli maksaa kyydin tarvitseville,
tilaukset: Anneli p. 0400 123 882,Mirjalle p. 040 511 2248
To 15.12. Kiikan srk-talo klo 12, hinta 5e
To 5.1.2017 Mouhijärven srk-koti klo 12, hinta 5 e
Keikyän kappeli järjestää:
Ke 14.12. Joulun Uusi Toivo-lounas, Keikyän srk-talo klo 12,
vapaaehtoinen maksu
To 24.11. Virkistyspäivä, Suodenniemen srk-talo klo 11-13.30, lounas 5 e
AJATTELIJOIDEN KLUBI
To 17.11. Rudolfin keidas klo 18, Jouluisissa merkeissä puhumme
Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaisesta lahjasta. Tarjoilu omakustanteinen.
Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteys Auliin, 050 314 9002
METTÄMAAN MAJATALOKAHVEET
Pihlavan pirtissä Kaija ja Reijo Telarannan luona, Kurjentie 43
Su 20.11. klo 14 ”Kuinka usein voin käydä ehtoollisella? Miten voin
olla varma, etten syö ja juo tuomiokseni?”
Su 4.12. klo 14 ”Voinko saada syntini anteeksi, kun minun on mahdotonta antaa anteeksi minua vastaan rikkoneelle?”
ARKIEHTOO
Kohtaamispaikka, jossa voi vain olla tai tehdä ihan kaikkea. Tarjolla on
edullista ruokaa ja kahvia. Lapsille on toimintaa ja aikuisille juttuseuraa.
Mahdollisuus osallistua villasukkien neulomiseen vankien jouluiloksi.
Langat odottavat, ota omat sukkapuikot mukaan.
Vammalan srk-talo klo 16-19
Ke 23.11. Adventin aika alkaa
Ke 30.11. Joulun odotusta

KIITOSPÄIVÄN HAMPURILAISBAARI
To 24.11. Vammalan srk-talo klo 15-21, Tule syömään
hyvin lähimmäisen auttamiseksi! Huippukokkien valmistamia
anguspurilaisia ja vinkkejä grillaamiseen ja ruuanlaittoon.
Amerikkalaista makkaraa ja muuta hyvää! Elvis Aron esiintyy
klo 18 ja klo 20. Tapahtuman tuotto apua tarvitsevien lasten
ja perheiden tukemiseen. Anna hyvän kiertää!
UUDEN VIRSIKIRJAN LAULUILLAT
To 24.11. Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Ke 30.11. Keikyän srk-talo klo 18, Vuoristo
ARKIVAATTEISSA-ILLAT
To 24.11. Vammalan srk-talon juhlasali (Huom! paikka) klo
18.30, Paneelikeskustelu: Isänä olemisen sietämätön keveys?
Keskustelijoina Kasper Kouvo, Ari-Matti Vuorenoja, Jari
Mattila ja Pentti Rantanen, Pihlajamaa
LÄHETYS
La 3.12. Lähetyksen Joulutori Vammalan srk-talo
klo 11.30-14
Pe 9.12. Hernekeittoa Pehulan torilla klo 10-13
VIRRENVIEJÄT
Jalkautuvat 2-4 hlön ryhmissä laulamaan joululauluja
koteihin, ensisijaisesti niiden luo, joiden on vaikea päästä srk:n
tilaisuuksiin. Pyynnöt etukäteen Ritanen p. 050 314 9047
Ma 12.12.
Keikyän VirrenViejät klo 12 alkaen
Kiikan VirrenViejät klo 13 alkaen

Kaarisilta
-konsertti
Sastamalan Opiston
yksinlaulajat
Ingrid Suoniemen
johdolla &
Canto-kuoro
johtajanaan
Kanerva Niemelä.
Säestys Niko Björlin

Mouhijärven kirkossa
Su 20.11.2016 klo 15

Lämpimästi Tervetuloa!

NUORET

La 26.11. Valofest Vammalan srk-talo, klo 18 Jellona, klo 19
Nuorten jumis, Väänänen, Mattila J., klo 20 Herz
Pe 9.12. Nuorten ja nuorten aikuisten messu Vammalan
srk-talo klo 19.30 Jatkot Nuakkarilla Staffin järkkäämän
toiveruoka-perjantain tiimoilta!
Pe 16.12. Nuorten ja nuorten aikuisten joulujuhla
Vammalan srk-talo klo 19
La 17.12 Tuomaan kirkon kynttilä-valvojaiset Nuakkarilla
alkaen klo 19, lisätiedot ja ilmoittautumiset Maria Nurminen

SEIMIKATU MARTTILANKADULLA
Su 27.11. Perhekirkko Tyrvään kirkossa klo 10, sen jälkeen
seimikadun avaus ja kirkon seimiasetelman esittely
La 3.12. Seimivaellus, lähtö Tyrvään kirkolta klo 13
Tyrvään kirkossa on suuri seimiasetelma!
Kirkko on avoinna joulukuussa torstaisin klo 15-18 sekä
loppiaisena messun jälkeen klo 18 asti. Seimiasetelmaa
esittelevät Sastamalan oppaat, Tervetuloa!
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On juhlan aika – Karkun kirkkokuoro 100 vuotta
Helena Heikkilä

Helena Heikkilä
Kaikki alkoi palkankorotuksesta,
jota kanttoriurkuri Kaarlo Bähr
pyysi. Karkun seurakunnan
kirkonkokouksen pöytäkirja
26.3.1916: Kaarlo Bähr on jättänyt
kirjallisen anomuksen, jossa hän
”kalliin ajan tähden pyytää 400
markan vuosittaista lisäpalkkaa.”
Kirkonkokous katsoi anomuksen
oikeutetuksi ja ehdoksi määrättiin,
että hänen piti edistää seurakunnan
kirkkoveisuuta harjoittamalla kirkkokööriä.
Karkun kuoro esiintyi myös yhdessä Salokunnan vuonna 1959 perustetun kuoron kanssa ja ne sulautuivat myöhemmin yhteen.
Karkun kirkkokuoro rekisteröitiin vuonna 1965 ja nykyisenä puheenjohtajana on Aila Rautanen.
Seurakuntaliitosten jälkeen 2004
kuoron nimeksi tuli Karkun kappelikuoro. Vuosituhannen vaihteessa

kuorosta loppuivat miesäänet.
”Tien sinne te tiedätte” pääsiäisdraaman kuoro on esittänyt vuosina
1991–1992 sekä uudelleen 2014 ja
2015 Pohjan Poikien ja Retrotyttöjen avustamana. Esitykset ovat täyttäneet Karkun kirkon ääriään myöten täyteen.
Orvokki Uusitalon mukaan hienoin hetki uralla on ollut saada
esiintyä presidentti Urho Kekkoselle Pyhän Marian kirkolla 1962.
Sataan vuoteen on mahtunut paljon laulajia ja kanttoreita: Bähr, Mattila, Hannikainen, Vuorenoja, Bäckman (Aakkula), Ketola, Ketonen,
Vuoristo ja monta muuta. Tällä hetkellä kuoroa johtaa Hanna-Riikka
Inkeroinen.
Mikä saa nämä innokkaat laulajat
saapumaan harjoituksiin viikosta
toiseen? Vastaus tulee kuin yhdestä
suusta: halu laulaa hengellisiä lauluja seurakunnalle, oppia uusia, ja
koska harjoituksissa on niin haus-

Tarja Kopalainen

Yhteinen leivän murtaminen yhdisti jo Jeesuksen opetuslapsia.

Yhteinen ateria – ruumiin
ja sielun nälkään
Marketta Lahdenmaa
Yhteinen ateria on perinne, jonka
vaaliminen on nykyihmiseltä unohtunut. Kiireinen työ ja harrastukset
vievät suurimman osan ajasta, ja yhteinen ateria unohtuu.
Ei ole aikaa jakaa päivän tapahtumia ja asioita yhteisen aterian äärellä. Ruoka-annoksen lämmittää nopeasti mikrossa, ja kukin syö, milloin kiireiltään ehtii.
Se on sääli, sillä yhteinen ateria
on paljon muutakin kuin nälän tyydyttämistä. Se luo yhteenkuuluvuutta ja antaa mahdollisuuden asioiden jakamiseen. Ja juuri jakaminen on tärkeää.
Jeesus opetti paljon sanoin ja teoin leivästä. Hän ruokki suuren kansanjoukon ja istui viimeisellä aterialla ennen ristiinnaulitsemistaan.
Yhteinen ateria merkitsi enemmän
kuin ruumiin nälän tyydyttämistä.
Se oli vahva keskinäinen side ja se
merkitsi sovintoa ja rauhaa. Aterialle ei käyty erimielisinä, vaan ensin
sovittiin kiistat.
Sastamalan seurakunnan kappeleissa vietetään kuukausittain arkilounasta. Eri kappeleissa arkilounasta vietetään eri päivinä. Arkilounas on hinnaltaan hyvin edullinen,
ja se on myös runsas. Ateria maksaa
viisi euroa. Arkilounaalle kaikki ovat

tervetulleita ruokailemaan, näkemään tuttuja ja kertomaan kylän
kuulumisia.
Eri paikoissa lounaat eroavat toisistaan, mutta niitä yhdistävät pieni
hartaus ja ruokavirsi. Joissakin paikoissa ohjelmaa on runsaastikin.
Pääasia on kuitenkin yhdessä
viihtyminen ja oleminen. Aterialle
voi istuutua hyvänpäiväntutun
kanssa tai jopa tuiki tuntemattoman, ja tuntea, ettei ole yksin. Aterialla voi jakaa niitä mielensä asioita, joista haluaa puhua, tai vain olla
ja nauttia toisten seurasta. Yksinäiselle ihmiselle tämä on hyvin tärkeä
asia.
Televisiossa pyöri mainos ”hyvä
ruoka, parempi mieli”. Tähän voisi
lisätä myös mainion seuran.
Ihmisen hyvä olo on monen tekijän summa, eikä ruoka ole niistä pienin. Arkilounaat ovat ihmisten kohtaamispaikkoja. Siellä luodaan ateriayhteyttä, ja tällaisilla lounailla on
jo pitkään ollut sosiaalinen tilaus.
Kristittyjen kokoontumisiin ovat
alusta lähtien kuuluneet yhteiset
ateriat. Vuosien saatossa ne ovat
muuttuneet ja harventuneet.
Vieläkin saamme kokea pyhää
ateriayhteyttä, kun me polvistumme ehtoolliselle. Siinä toisten vieressä ja kanssa me saamme sielunnälkään ravintoa.

kaa.
Ja hauskaahan siellä oli seurattuani heitä harjoituksen ajan. Se ei ole
pelkkää laulua, vaan voimistelua,
keuhkojen tyhjennystä, mehiläisen
äänen matkimista ja kaikkea muuta.
Viimeksi kuoroon tullut Leena
Reku on haaveillut kuorolaulusta
koko aikuisikänsä ja aloittanut sen
vasta muutama vuosi sitten Päivi
Vuoriston houkuttelemana. Tällä
hetkellä hän laulaa kolmessa kuorossa, koska laulaminen on niin mukavaa.
”Oi kiittäkäämme Herraa maan
lapset, nyt kiittämään vain, nyt kiittämään vain.”

►►On juhlan aika – sunnuntaina

20.11. kello 10 jumalanpalvelus
Karkun kirkossa, kahvitarjoilu, juhlapuhe, ansiomerkkien jako ja lopuksi Sastamalan suurkuoron konsertti.

Juhlapäivään valmistautuva Karkun kirkkokuoro. Kuoroa johtaa kanttori
Hanna-Riikka Inkeroinen.

Tarja Kopalainen

Memmun
päivä –
lastenohjaajan
matkassa
”Hento valo kajastaa sängyn vieressä ja puhelinkin piipittää...
Tiistaipäivä on valkenemassa, tosin aika harmaana. Kurkistus ikkunasta kertoo, että lunta ei olekaan
satanut, hyvä niin, sillä mutkainen
tie Suodenniemelle sohjossa kesärenkailla ei tunnu kivalta. Viime hetken työtavaroihin lisään Nappe ja
ensilumi -kirjan ja hiukan koristeita
kala-askarteluun.
Työssäni lastenohjaajana kierrän
monessa kerhopisteessä. Tänään
aloitan päiväni Sastamala-kodin tiloissa. Siellä pidän perhekerhoa perhepäivähoitajille ja heidän hoitolapsilleen. Myös äidit ja isät ovat tervetulleita.
Vanhukset istuvat aulassa odottamassa, kun tulen. Heille on tärkeää nähdä pieniä ihmisiä.
Kerhoaamu alkoi kuulumisten
vaihtamisella.
Tiistaista oli tasan kaksi kuukautta joulupäivään ja kysymys kuului,
miksi me joulua vietämmekään? Kenen syntymäpäivää me silloin juhlimme? No Jeesuksen. Vastaus löytyi lasten suusta, hienoa! Tällä kertaa puhuttiin anteeksipyytämisestä
ja -antamisesta.
Vaikka olen jakamassa ja antamassa, olen myös saamassa lapsilta.
Heidän ajatuksensa ja mielipiteensä ovat arvokkaita.
Alkuhetken jälkeen olikin vuorossa askartelu. Yhdessä tehtiin hienoja kaloja tulevan viikonlopun Meriseikkailuun. Viikon päästä lupasin
palautta ne takaisin tekijöilleen.
Hiukan kerittiin leikkiäkin.
Hyvillä mielin lopeteltiin ja innokkaimmat tapansa mukaan halai-

Sastamala-kodin asukkaat Elvi ja Timo Koivuniemi ottavat pienet kerholaiset vastaan.
Tarja Kopalainen

Kynttilän sytyttäminen on kerhossa
tärkeä juttu - ja sammuttaminen
myös.

livat minua. Siivottuani paikan kuntoon olin valmis seuraavaan kohteeseen. Työparini kanssa lähdimme
Suodenniemelle päiväkerhoa pitämään. Matkaa on nelisenkymmentä kilometriä, joten ehdimme vaihtaa kuulumisia.
Jännityksellä odotin, kuinka
monta kerholaista paikalle tulee. Tä-

nään tuli 13. Mukana ihania pieniä,
syksyllä aloittaneita ja sitten jo pidempään käyneitä. Lapset oppivat
nopeasti rytmin. Vessareissut hoituvat ja pukeminenkin alkaa sujua.
Kerroin tuhlaajapojasta, kuten
aamullakin. Anteeksianto oli asian
ydin, ja siitä me myös keskustelimme. Lasten Virsi-cd oli oiva väline,
kun kuuntelimme ja leikimme Anna anteeksi. Sitten innostuimme
leikkimään ja laulamaan. Olipa mukavaa ja lämminkin tuli. Lapset keksivät vielä itsekin Lentoheppa-laulun. Tässä kohtaa pienet ja isot masut kaipasivat jo ravintoa ja siirryimme välipalalle, jota edelsi hiljentyminen ja ruuan siunaaminen.
Suodenniemen lapset askartelivat maalattuja valaita, jotka nekin
lähtivät lainaksi Meriseikkailua koristamaan. Askartelun jälkeen alkoi
vapaa leikkiaika ja olin ihmeen äärellä taas kerran: leikki sujuu, meteli ei ole kova ja kaikilla on kivaa.
Lastenohjaajan mieli lepää tuollaisessa hetkessä. Päivä alkoi olla
paketissa, vielä tärkeä tiedotuslappunen jokaisen reppuun ja vaatetta
päälle. Vanhemmat odottelivatkin
jo oven takana.”
Memmu Nieminen
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Tutkimus: Oletko sinä seurakuntalainen?
Tiina Laaninen

Kuka

Tarja Kopalainen
Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa
kulttuurituotantoa opiskeleva Tytti
Peurala tutki syksyllä 2016 valmistuneessa opinnäytetyössään Sastamalan seurakuntaa ja sen identiteettiä.
”Eri juuret –sama puu” -nimeä
kantava tutkimus selvitti yhteisöllisyyttä ja osallisuutta Sastamalan
seurakunnassa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää toimintaehdotuksia, joilla kehittää seurakunnan
osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja mehenkeä.
Kyselytutkimus toteutettiin
Webropol-sivuston kautta 22.7.–
22.8.2016.
Aihealueet olivat osallistuminen
seurakunnan tapahtumiin, seurakunnan yleisilmapiiri ja identiteetti
sekä tiedonkulku. Kyselyn linkkiä
jaettiin seurakunnan nettisivujen,
tutkijan ja seurakunnan Facebooksivujen sekä sähköpostin välityksellä.
Vastauksia saatiin 135 kappaletta.
Vastaajista 102 oli naisia ja 33 miehiä. Suurimmat vastaajaryhmät olivat nuoret aikuiset (19–29 -vuotiaat)
sekä 50–59-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat.
Alueellisesti kysely tavoitti seurakuntalaisia monipuolisesti. Eniten
vastauksia tuli Vammalan alueelta.

Tytti Peurala
▪▪23-vuotias tuleva kulttuurituot-

taja.

▪▪Opiskelee Seinäjoen Ammatti-

korkeakoulussa.

▪▪Kotoisin Äetsästä, asuu Sasta-

malan Pehulassa.

▪▪Toimii ohjaajana seurakunnan

kokkikerhossa ja perhekerhossa,
joskus myös päiväkerhossa.

▪▪Opinnäytetyössään tutki Sasta-

malan seurakuntaa ja sen identiteettiä.

▪▪Opinnäytetyöhön liittyi kysely-

tutkimus viime kesänä. Vastauksia siihen tuli 135.

Tytti Peurala on tutkinut, kokevatko
sastamalalaiset itsensä seurakuntalaisiksi.

Suodenniemeä ja Karkkua lukuun
ottamatta vastauksia tuli koko seurakunnan alueelta väestöön suhteutettuna kattavasti.
Vastaajista 80 prosenttia koki itsensä Sastamalan seurakuntalaiseksi.
Suurin syy, miksei vastaaja kokenut itseään seurakuntalaiseksi, oli
seurakunnan ilmapiiri tai oma pai-

kallisidentiteetti eli vanhat kuntarajat vaikuttavat.
Suurin osa vastaajista kertoi, että
perinteet saisivat heidät kiinnostumaan enemmän seurakunnan tapahtumista. Kiinnostusta lisäisi
myös musiikki, kiinnostavat tapahtumapaikat, uudistuminen ja erilaisuus sekä evankeliumi.
Paljon toivottiin musiikkiesiinty-

jiä ja -kokonaisuuksia, kuten erityismessuja, gospel-konsertteja tai yksittäisen artistin esiintymistä. Myös
sellaisia uudenlaisia ja erilaisia tapahtumia ja -tapahtumapaikkoja
nostettiin esiin joissa ”kirkko tuodaan ihmisten luo”.
Tapahtumapaikkoina luonto ja
keskiaikaiset kirkot olivat erityisesti vastaajien mielessä.
Uudenlaisten ja erikoistenkin
ideoiden rinnalla kyselyssä nousi
esiin myös Raamatun ja Jumalan sanan perinteisen julistamisen tärkeys.
Toimintaehdotuksissaan tutkija
esittää seurakunnan työntekijöiden
toimimista aktiivisesti ympäri seurakuntaa, eikä vaan ”omalla alueella.”
Perinteitä kunnioittaen tulisi luoda uutta ja erilaista kirkollista sisältöä, kuten tapahtumia tai sanajumalanpalveluksia epätavanomaisissa
paikoissa.
Seurakuntalaisten aktivointi työpajatoiminnalla voisi antaa kehitysehdotuksia seurakunnalle. Lehtimainontaan ja seurakunnan nettisivuihin sekä tiedon helppoon saatavuuteen on syytä panostaa.
Diakoniatyöhön, sielunhoitoon
sekä ihmisten kohtaamiseen esimerkiksi kerhoissa, toimintahetkissä ja piireissä on syytä suunnata voimavaroja.

Tarja Kopalainen

Tyrvään kaksitorninen oli viime vuonna joulukirkko yhteensä 1500:lle ihmiselle.

Minne väki menee
joulukirkkoon?
Hannu Grén
Joulun lähestyessä myös joulukirkot alkavat olla ajankohtaisia.
Kävimme tekemässä gallup-kyselyn, jossa tiedustelimme ihmisiltä, ovatko he menossa joulukirkkoon tänä vuonna, minne ja miksi
juuri sinne.
”Isäni on käynyt yli 20 vuoden ajan
joulun yökirkossa Tyrväällä. Hän

haluaa jatkaa samaa perinnettä tänäkin vuonna.” Vilja Seppä
”Meidän perheemme perinteisiin ei
ole kuulunut käydä kirkossa jouluaattona, vaan olemme halunneet
rauhoittua perheen kesken kotona.
Hautausmaakierroksella kylläkin
käymme.” Hanna Lähdekorpi
”Olen menossa joulukirkkoon tänä
vuonna. Paikkana Tyrvään kirkko,

sillä se on vihkikirkkoni.” Matti
Haavisto
”Menemme tänä vuonna Tyrvään
kirkkoon joulukirkkoon, sillä pidämme Kauneimmat Joululaulut
-tapahtumasta ja muista ohjelmallisista tilaisuuksista siellä.” Pirkko
Iso-Ketola
”Menemme joulukirkkoon Tyrvään
kirkkoon, koska se on lähimpänä.
Viime vuonna menimme Vesilahden joulukirkkoon, koska olimme
mökkeilemässä siellä.” Pirjo Esko
Sastamalan seurakunnan joulu-

kirkkoihin osallistui viime vuonna
562 henkeä. Vuonna 2014 määrä oli
434 henkeä.
Jouluaatto on nykyään selvästi
suositumpi päivä käydä kirkossa
kuin itse joulupäivä.
Siinä missä joulupäivän vieraiden
määrät liikkuvat 430–570 ihmisessä, jouluaattona kirkkoon saapuu 3
020–3 600 vierasta.
Sastamalan suosituin joulukirkko oli Tyrvään kirkko, jossa vieraili
jouluaaton ja -päivän hartaustilaisuuksissa kolmen jakson aikana yhteensä 4 909 henkeä.
Toiseksi eniten kävijöitä oli Keikyän kirkossa, 1 209 henkeä ja kolmanneksi eniten Kiikan kirkossa, 1
063 henkeä.
Viime vuosien tilastoista voidaan
todeta, että vuosina 2013–2015 jouluaaton kirkkovierailut vähenivät
noin 550 hengellä.
Sen sijaan esimerkiksi joulupäivänä kirkossa käyneiden määrä kasvoi viime vuonna toissa vuoteen
nähden ja ylitti myös vuoden 2013
kävijämäärän.
Gallup-kyselyn selvästi suosituin
kirkko oli Tyrvään kirkko, jonka
mainitsi yli puolet vastaajista.
Pieni yllätys oli ulkopaikkakuntalaisten kirkkojen suosio. Näistä
mainittiin Tampereelta tuomiokirkko sekä Finlaysonin ja Aleksanterin
kirkot sekä Vesilahden ja Punkalaitumen kirkot.
Sijainti vaikuttaa ratkaisevasti
joulukirkon valintaan. Myös kokemukset kyseisessä kirkossa olivat
tärkeitä.
Perinteet olivat mielenkiintoinen
perustelu: niillä perusteltiin sekä
kirkossa käymistä että sieltä pois
jäämistä.

Kaikuu taivas, kaikuu maa,
suurinta sanomaa!
Rolling Notes -orkesterin, Tyrvään
kirkkokuoron ja Gospelkuoron yhteinen joulukonsertti kuullaan Vammalan srk-talossa tiistaina 13.12. klo
19. Konsertissa on mukana myös solisteja Sastamalan musiikkiopistosta. Sastamalan musiikkiopiston puhallinorkesteria johtaa huilisti Sandy Ahjo ja oboisti Heli Seppänen.
Orkesteri on syksystä lähtien harjoitellut Vammalan seurakuntatalolla.
Konsertissa kerätää kolehti nuorten
puhallinmusiikin edistämiseen.

Kirkkain tähti -konserttisarja Sastamalassa
Merja ja Pekka Laaksonen sekä
Tuulikki Nyman esiintyvät joulun
alla neljässä joulukonsertissa Sastamalan seurakunnassa. Kaikilla kolmella esiintyjällä on taustalla kiikoislainen Kipinät-lauluyhtye. Konsertti koostuu osittain vanhoista ikivihreistä joululauluista ja osittain
uudemmista kappaleista. Ohjelmistossa kuullaan myös Pekan joululaulutuotantoa.
Kirkkain tähti- joulukonsertit:
Suodenniemen srk-talo su 4.12. klo
18, Mouhijärven kirkko ke 7.12 klo
18, Keikyän kirkko pe 16.12 klo 18,
Sammaljoen kirkko ke 21.12 klo 18.

Yhteisvastuu 2017 torjuu
ihmiskauppaa
Suomessa vuoden 2017 keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja.
Keräys tekee ihmiskaupan uhrien
hätää ja suurta avuntarvetta näkyväksi.
Keräysvaroilla tuettava kansainvälinen työ keskittyy konfliktien
keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän, eivätkä
joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.
Jordaniassa avustustyön painopisteenä ovat koulutus ja psykososiaalinen tuki noin 12−30-vuotiaille
leireillä ja paikallisissa yhteisöissä
asuville Syyrian pakolaisille.
Israelissa ja palestiinalaisalueilla
tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi.
Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.
Keräys käynnistyy 5.2.2017.
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Kiitospäivän
hampurilaisateria!?

Sastamalan seurakunnan
verkkosivusto uudistuu
Jukka Ritola

Tarja Kopalainen

Ari Paavilainen

Hannu Grén

Vammalan seurakuntatalolla on 24.
marraskuuta kello 15-21 mahdollisuus nauttia maailman parhaista
hampurilaisista.
Angus-lihasta grillatut purilaiset
ovat Suomessa vielä harvinaista
herkkua. Tätä lihaa ei voi ostaa Suomesta juuri mistään ja siitä tehtyä
ruokaa on tarjolla vain harvoissa
paikoissa.
Seurakuntatalolla on mahdollisuus tutustua myös ruuan valmistuksen ja grillaamisen salaisuuksiin
ammattilaisten opastuksella.
Kymmenellä eurolla saat jättimäisen huippupurilaisen. Tapahtuman tuotto käytetään apua tarvitsevien lasten ja perheiden tukemiseen.

Sastamalan seurakunnan verkkosivusto uudistetaan lähitulevaisuudessa perusteellisesti.
Uudistuksen jälkeen verkkosivut
toimivat paremmin mobiililaitteilla,
kuten älypuhelimilla ja tablet-tietokoneilla. Uudistus toteutetaan myös
siksi, että sivuston ilme olisi yhtenäinen muiden evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntasivustojen
kanssa.
Uudistus mahdollistaa sivuston
jatkuvan kehityksen ja kaikkien seurakunnan työntekijöiden osallistumisen sen ylläpitoon.
Vaikka sivuston ulkoasu ja rakenne uudistuvat, monet paikalliset sisällöt ja tutut sivusto-osiot pysyvät
ennallaan. Esimerkiksi kirkkojen
omat esittelysivut sisältävät jatkossakin kaiken saman tiedon kuin ennenkin, mutta mukaan lisätään uutta tietoa ja ominaisuuksia, kuten
esimerkiksi tiedot kirkkojen esteet-

Elvis lavalla!
Aron-nimellä esiintyvä Juha Leppänen on tunnetuin ja suosituin Elviksen musiikin esittäjä Suomessa.
Hän esiintyy kirkoissa ja konserttisaleissa. Monille on yllätys, että Elviksen tuotannosta suurin osa oli
hengellistä musiikkia.
Elvis esiintyy kiitospäivän hampurilaisaterialla noin kello 18 ja kello 20 aikoihin.
Anna hyvän kiertää
Tapahtuman teki mahdolliseksi lahjoittaja, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
Tapahtuman kautta lahjoittaja
haluaa olla osallisena hyvän tekemisessä ja tehdä näkyväksi kaikkea,
mitä seurakunta ja muut toimijat tekevät yhteiskunnassa.
– Olen kasvanut yhteisössä, jossa
kylän keskellä oli kirkko ja koulu. Pidän näitä asioita edelleen tärkeinä.
Elämme tänä päivänä usein monenlaisen yltäkylläisyyden keskellä.
Emme huomaa niitä asioita, jotka
meillä ovat hyvin. Emme huomaa
kiittää niistä. Haluaisin, että joulun
alla pysähtyisimme miettimään
kaikkea sitä, mistä saamme olla kiitollisia. Mitä kaikkea Jumalan armo

kananjalka

Elviksen musiikista saadaan nauttia Vammalan seurakuntatalolla, kun taiteilijanimellä Aron esiintyvä Juha Leppänen tulkitsee Elviksen lauluja.

on tuonut elämäämme tänä vuonna? Ei vain ruoka, vaan kaikki hyvä
elämässämme tulee Jumalalta.
– Antaminen on tärkeää. Koen,
että kun annan oikeasti jotakin, se
kaikki moninkertaistuu. Ja lopulta
se hyvä koituu myös minun ja minun yhteisöni hyväksi. Koen etuoikeudekseni saada olla mukana, kun
jotain hyvää tapahtuu.
Kiitospäivä on
yhdysvaltalainen juhla
Yhdysvaltalaisen kiitospäivän juuret ovat Englannissa.
Englannin uskonpuhdistuksen
jälkeen vuonna 1536 kirkko julisti
pyhäpäiviä, joina englantilaiset kokoontuivat kiittämään Jumalaa.
Siirtolaiset veivät perinteet muka-

naan Amerikkaan, ja siellä monet
kiitosjuhlapäivät sulautuivat yhdeksi, jota vietetään marraskuun neljäntenä torstaina.
Ensimmäistä kiitospäivää vietettiin Amerikassa vuonna 1621, ja silloin Jumalaa kiitettiin runsaasta sadosta.
Perinteen mukaan kiitospäivänä
valmistetaan suuri ateria Uuden
maailman raaka-aineista. Niinpä
tarjolla on esimerkiksi kalkkunaa,
karpaloita ja kurpitsaa.
Aberdeen-Angus lihakarjarotu on
lähtöisin Skotlannista. Jalostus on
merkittävää etenkin Pohjois-Amerikassa. Lihakarjarodun kasvatusta
aloitellaan myös Suomessa. Mainittua rotua on suuresti pidetty arvossa lihan laadun ja sen marmoroitumisen vuoksi.

Uudistuksen
jälkeen
verkkosivut
toimivat paremmin
mobiililaitteilla,
kuten älypuhelimilla ja
tablet-tietokoneilla.”

Uutta verkkosivustoa seurakunnalle
rakentaa määräaikainen tiedotussihteeri Hannu Grén.

A

tömyydestä.
Sivustoille on mahdollista upottaa myös Facebook-syötteitä ja YouTube-videoita.
Sivustolle tulee lisäksi kirkon yhteistä sisältöä, mutta paikallisuus
tulee jatkossakin näkymään vahvasti sivuston sisällössä.
Sastamalan seurakunnan verkko-

sivujen uudistaminen alkoi tänä
syksynä, kun seurakunta päätti ottaa käyttöön evankelis-luterilaisen
kirkon yhteiskäytössä olevan Lukkari-järjestelmän.
Idea Lukkari-projektista sai alkunsa vuonna 2012 seurakuntien
yhteisen ideoinnin lopputuloksena.
Tähän mennessä Lukkari-ohjelman
piirissä on julkaistu reilut 90 seurakuntasivustoa.
Sivuston teknisenä toteutuspohjana toimii sekä kaupallista että
avointa lähdekoodia hyödyntävä,
pääasiassa organisaatiotoimintaan
suunniteltu LifeRay-järjestelmä.
Uuden sivuston käyttöönotosta
tullaan ilmoittamaan myöhemmin
Sastamalan seurakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sastamalanseurakunta.fi.

