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Kynttilät tuikkivat kiitosta
TA R JA KO PA L A I NE N

Nuoret sytyttävät
kynttilät
sankarihaudoille.

Suomi 100 -istutus Kiekyän hautausmaalla.

Onnea ja
siunausta
100-vuotiaalle
isänmaalle!

Tarja Kopalainen

Itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta kello 17.15 lähtee Vammalan
torilta nuorten kynttiläkulkue kohti Tyrvään kirkon sankarihautoja.
Mukana kulkueessa ovat myös
Mari Kuukka ja Hanna Ristimäki.
Vammalasta kotoisin olevat
nuoret naiset opiskelevat nykyisin Tampereella.
Mari Kuukasta tulee sairaanhoitaja, Hanna Ristimäki on valmistumassa logistiikka-alan diplomi-insinööriksi.
Partio on kuulunut kummankin
elämään lapsesta alkaen.
Hanna ohjaa Vammalan keskustassa sudenpentujen ryhmää
ja Mari on tällä hetkellä mukana lähinnä erilaisissa projekteissa, kuten leireillä.
Kynttilöiden sytyttäminen sankarihaudoille itsenäisyyspäivän
ja joulun alla on Vammalan keskustan alueen partiolaisten tehtävä, joka on kuulunut ystävysten
ohjelmaan jo kymmenen vuoden
ajan. Kiitollisuudesta kumpuava
palvelus on tärkeä perinne, kertoo Mari Kuukka.
Seurakunta toimii Sastamalassa partion taustayhteisönä. Yhteistyötä tehdään erityisesti itsenäisyyspäivään liittyvissä juhlallisuuksissa ja erilaisissa tapahtumissa.
Partiomessu ja lupauksenanto
kokoavat vuosittain runsaasti partiolaisia kirkkoon.
Partiolaiset ovat keränneet käytettyjä hautakynttilöitä hautausmailta.
Vammalan Nuotiosiskot ja Tyrvään Metsänpojat ovat tehneet
talkoita, kuten ikkunoiden pesua
Houhajärven leirimajalla.

Osallistu
Enkelikeräykseen
Sastamalan seurakunta kerää jälleen tänä vuonna ruokakoreja vähävaraisille sastamalalaisille yksinasujille. Otamme vastaan myös
perheille tarkoitettuja lahjoituksia.
Voit tuoda lahjoituksesi
- Citymarket Sastamalan aulaan pe 1.12. klo 14-17
- Kauppakeskus Häijään Äijän
aulaan pe 1.12. klo 14-17

J UK K A A H O L A

Perjantai 18.11. alakoululaisten oma Itsenäisyyspäivän juhla Vammalan srk-talolla klo 1314.30. Suomen eri kulttuureihin
tutustumista, jotakin syötävää ja
hauskanpitoa. Taika-teatteri esiintyy. Pukeudumme sinivalkoiseen.
Tapahtuma on ilmainen. Sen järjestävät Sastamalan nuoret, Sastamalan partiolaiset, 4H, Sastamalan Opisto ja Sastamalan seurakunta.

Itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona sankarihaudalla tuikkivat kynttilät. Niitä ovat tänäkin vuonna sytyttämässä myös
Mari Kuukka ja Hanna Ristimäki.

Monelle tulee partiosta ensimmäiseksi mieleen solmujen tekeminen, mutta partio on todella paljon
muutakin. Hanna pitää tärkeimpänä kavereita ja kokemuksia. Mari arvostaa toiminnassa opittavaa
nokkeluutta, soveltamista ja ongelmanratkaisutaitoja.
Luonto on partiotoiminnassa
todella tärkeässä roolissa. Harras-

tus opettaa myös johtamistaitoa ja
ryhmässä toimimista.

- Diakoniatoimistolle (Vammalan seurakuntatalo, Asemakatu 6)
ti 5.12. klo 9-11, to 7.12. klo 15-18,
pe 8.12. klo 9-11. Lahjoitukset on
toimitettava viimeistään pe 8.12.
Voit tuoda esimerkiksi kahvia,
teetä, säilykkeitä, suklaata, karamelleja, glögiä, riisiä, luumuja,
pähkinöitä, rusinoita, kynttilöitä,
serviettejä, keksejä ynnä muuta
hyvin säilyvää. Otamme vastaan
kaikenkokoiset ruokalahjoitukset.
Lämmin kiitos lahjastasi!

Joululauluja
laulamaan

Partio on Sastamalassa säilyttänyt
melko hyvin vetovoimansa, vaikka kilpailu lasten ja nuorten ajasta on kiristynyt. Toimintaan mahtuu aina mukaan, kutsuvat Mari ja
Hanna.
Vammalan Nuotiosiskojen ja

Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet keräävät tänä vuonna jo
45. kerran suomalaiset yhteen tekemään hyvää ja laulamaan rakastettuja joululauluja. Suomen suurimmasta musiikkitapahtumasta
on muodostunut jouluperinne,
joka kokoaa vuosittain noin miljoona suomalaista kirkkoihin laulamaan. Tänä vuonna joululaulut

Tyrvään Metsänpoikien toiminnasta saa tietoa sivuilta www.eratoveri.fi.
Näin joulun alla partiolaiset
kiertävät myymässä toimintansa
rahoittamiseksi joulukalentereita
ja –kortteja.
Niitä ostamalla voit tukea Partion tekemää hienoa lapsi- ja nuorisotyötä.

soivat syrjäytymisvaarassa olevien
nuorten puolesta.
Lauluvihkoset ja muu tiedotusmateriaali on saanut uuden, raikkaan sinisävyisen ilmeen.
Sivuilta www.kauneimmatjoululaulut.fi löydät lisätietoa ja voit
myös äänestää kauneinta joululaulua. Kauneimmat joululaulut
öytyy myös Facebookista ja Instagramista.Sastamalan seurakunnassa Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia on yli 20. Ajat ja paikat

Tiistai 5.12. seurakunta tarjoaa
Suomi 100 vuotta -juhlakahvit
K-Supermarket Torikeskuksessa
klo 12-15 ja Citymarket Sastamalassa klo 15-18. Tarjoilu on varattu 300 henkilölle/kauppakeskus.
Tiistai 5.12. klo 17 rippikoululaisten sekä Tyrvään Metsänpoikien ja Vammalan nuotiosiskojen kynttiläkulkue Vammalan
torilta Tyrvään kirkon sankarihaudoille. Lipunnosto klo 18. Juhlaliputus jatkuu itsenäisyyspäivän iltaan asti. Lippu valaistaan pimeän
ajaksi. Myös Tyrvään Pyhän Olavin
kirkko valaistaan.
Suomi 100 vuotta -juhlamessuista ja -juhlatilaisuuksista löydät tiedot keskiaukeaman tapahtumakalenterista.

löydät tämän lehden keskiaukeaman tapahtumakalenterista ja seurakunnan verkkosivuilta.
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PÄÄKIRJOITUS

M A R K E TTA L A H D E NM A A

Uskonpuhdistuksen
perintö

S

atavuotias Suomi ja reformaation 500-vuotismerkkipäivää viettävä kirkko
ovat juhlavuosiensa kohokohdassa. Reformaation pääjuhla on vietetty.
Suomen 100-vuotisjuhla
on juuri edessä.
Juhlavuoden kohokohdan jälkeen tulee arki. Aletaan muistella vaitonaisina kansalaissodan tapahtumia. Tyrvään
kirkkohautausmaalle on suunnitteilla
myös kansalaissodan toisen osapuolen
muistomerkki. Alamme olla sovussa menneisyytemme kanssa.
Tunnen suurta haikeutta näiden tapahtumien edessä. Niin merkittäviä ja juhlallisia kuin ne ovatkin, niiden kuljettua ohi jää peruuttamattomasti taakse paljon sellaista, mikä on ollut keskeistä
suurimmalle osalle suomalaisista. Vielä on jäljellä muutamia veteraaneja. Pian heitä ei enää ole. Se muuttaa asioita niin henkilökohtaisella tasolla kuin koko Suomessa. Itsenäisyyspäivä alkaa

”

Vielä on jäljellä muutamia
veteraaneja. Pian heitä ei
enää ole.”

muuttaa muotoaan ja merkitystään. Aletaan puhua ihan muista
asioista. Sankarihaudat ja muistomerkit alkavat jäädä sivummalla. Minua on alkanut mietityttää, mitä kaikkea voi jäädä unholaan
niiden myötä.
Suomen itsenäisyyden juuret on valettu uskonpuhdistuksessa.
Uskonpuhdistuksen myötä Pohjois-Eurooppa alkoi erottua omaksi saarekkeeksi maailmassa. Kirkon kieli vaihtui latinasta kansankieleksi. Suomi tuli Raamatun käännöstyön myötä kirjakieleksi. Suomalaiset oppivat lukemaan omalla kielellään. Lukeminen
ja tiedonhallinta tulivat tärkeiksi asioiksi. Luterilainen maailma
suhtautui tietoon toisin kuin ennen. Jumalan luomaa maailmaa
piti tutkia ja kartoittaa. Työ oli tapa palvella Jumalaa. Suomesta
tuli edistyksellinen maa tieteen ja tekniikan saralla. Kansalaisten
hyvinvointia ja omaisuutta kunnioitettiin. Kaikista kansalaista
huolehdittiin. Suomalaiset luottavat lujasti yhteiskunnallisiin instituutioihin ja kansalaisilla on paljon vapauksia.
Ilman uskonpuhdistusta me suomalaiset tuskin olisimme suomalaisia. Harva meistä puhuisi suomea. Tieteen alalla olisimme
takapajula. Meillä ei olisi kansallista itsetuntoa. Meillä ei olisi mitään niistä arvokkaista, joita olemme suomalaisessa yhteiskunnassa ehtineet rakentaa.
Minua pelottaa, että yhteiskuntamme alkaa yhä enemmän
muistuttaa yhteiskuntaa ilman veteraanien ja uskonpuhdistuksen perintöä. Emme enää katso eteenpäin. Rakenteemme eivät
ole kestäviä. Työtä ei arvosteta. Lähimmäistä ei arvosteta. Velvollisuuksia ei tunneta. Yhteiskunta fyysisinä ja henkisinä rakenteina ei pysy koossa, ellei niitä pidetä yllä eikä niiden puolesta olla
valmiita tekemään töitä.
Tällainen työsarka alkaa nyt hahmottua edessämme yhteiskunnan kaikilla tasoilla.
					Ari Paavilainen
					Kirkkoherra
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Irja Ruusuvuoren vakaa ja rauhallinen olemus on tuonut turvaa monen hädän keskelle.

Kohtaamisessa
elämän mieli
On helpottavan
haikeaa jäädä
eläkkeelle, sanoo
Irja Ruusuvuori.
Marketta Lahdenmaa

Irja Ruusuvuoren työhuoneen ikkunasta avautuu kaunis maisema
Kiikoisjärvelle. Nyt tämä maisema
siintelee vain Irjan muistoissa, sillä hän jäi eläkkeelle 31. lokakuuta
2017.
Rauhallisesti Irja kertoo elämästään ja ennen kaikkea työstään diakoniatyöntekijänä. Hän
opiskeli ensin sairaanhoitajaksi,
ja vaikka työ oli mielekästä, Irjasta
tuntui, että aikaa ihmiselle oli liian
vähän. Hän ajatteli suuntautua kotisairaanhoitoon, mutta hakeutuikin diakonissakoulutukseen.
Irja Ruusuvuori aloitti diakoniatyön huhtikuussa 1978. Hän toimi
kahden pienen seurakunnan diakoniatyöntekijänä. Seurakunnat
kuuluivat eri hiippakuntiin. Työ
oli pääasiassa kotikäyntityötä, mikä on aina ollut Irjalle se diakonian
ydin. Diakoniapiirejä oli paljon, ja
näissä piireissä kerätyt kolehdit
jaettiin avustuksina. Diakonissa
oli mukana myös kinkereillä.
Kiikoisten seurakunnassa Irja
aloitti diakoniatyön huhtikuussa
1999. Hän oli ollut viisitoista vuotta kotiäitinä pitämässä huolta perheestään. Kahdeksan lapsen äiti-

M A R K E TTA L A H D E NM A A

nä hänellä oli organisointikykyä
ja luontaista rauhallisuutta, mikä
helpotti töihin palaamista.
Hänen miehensä Kokemäen
seurakuntapastori Veikko Ruusuvuori on kannustanut ja tukenut
Irjaa sekä työelämässä että opiskelussa.
– Veikko on ollut minulle se tärkein tuki, joka on sanonut, että nyt
on sinun vuorosi.
Kiikoisissa Irjan virka oli aluksi 40-prosenttinen. Työ oli enimmäkseen kotikäyntityötä. Ei ollut
asiakastietojärjestelmää koneella, vaan kortistossa. Taloudellista
avustamista ei juuri ollut. Oli aikaa
ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen.
50-prosenttista virkaa Irja Ruusuvuori teki 11 vuotta, kunnes hän
sai kanttorin viikonloppuvapaiden
sijaisuudet ja lisää työaikaa. Vuonna 2013 Kiikoisten seurakunta yhdistettiin Sastamalaan, ja kaksi viimeistä vuotta Irja on tehnyt
100-prosenttista virkaa.
Levollinen läsnäolo kuvastaa Irjaa. Hänen rauhallisuutensa ja vilpittömyytensä luovat hyvän pohjan asiakastyölle. Ihmisen kohtaaminen on hänelle tärkein asia, ja se
on näkynyt hänen työssään.
Irjaa jännitti, miten hän selviytyisi työstä Vammalan keskustassa. Taloudellinen avustaminen ja
diakonian koko kirjo on tullut siellä selvemmin näkyviin.
Tiimin tuesta ja voimasta hän on
iloinnut todella sydämestään.
Eläkkeelle jääminen on ollut
prosessi, jota Irja on käynyt pit-

Katselemme tätä elämää monista
ikkunoista. Tämä näkymä työhuoneen ikkunasta jää Irja Ruusuvuoren
muistoihin.

kään läpi. Nyt tuntuu siltä, että on
helppo jäädä.
– On helpottavan haikeaa jäädä
eläkkeelle. Tunnen kiitollisuutta
siitä, että olen saanut olla terve, ja
voimia työhöni olen saanut ihanilta vapaaehtoisilta.
Irjan ohje meille on juutalaisen
teologin Martin Bylerin lause: kohtaamisessa elämän mieli.
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Yksi lahja – monta saajaa
ACT/ PAU L J E FFRE Y

Anna tänä vuonna
toisenlainen
joululahja.
Tarja Kopalainen

Joulu lähestyy ja joululahjat on ostamatta. Mitäpä jos tänä vuonna
antaisit lahjasi sinne, missä niitä
tarvitaan?
Tässä kolme toisenlaista, ja hyvää, lahjaideaa jouluksi:
– Puuroa koko kylälle Suomen
Punaisen Ristin kautta 10 euroa.
– Viisi sikaa kehitysmaahan Kirkon Ulkomaanavun kautta 55 eurolla.
– Lahjakori lapselle Unicefin
kautta 25 eurolla.
Toisenlaista lahjaa etsivälle on
tarjolla runsaasti vaihtoehtoja.
Apua tarvitaan sekä ulkomailla
että kotimaassa. SPR, Kirkon Ulkomaanapu, Unicef, Pelastakaa
Lapset ry ja PLAN ovat esimerkkejä tunnetuista avustusjärjestöistä.
Paljon muitakin hyviä kohteita löytyy. Esimerkiksi vanha tuttu Joulupata -keräys toimii nykyisin myös verkossa. Keräys auttaa
Suomessa asuvia vähävaraisia lapsiperheitä, yksinäisiä vanhuksia ja
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.
Jos haluat, että lahjansaaja saa
hyvän mielen lisäksi myös jotakin
konkreettista, voit shoppailla joululahjat vaikkapa Yhteisvastuukeräyksen tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton nettipuodista. Ostamalla autat.
Toisenlainen lahja antaa iloa
useammalle. Lahjan antajan ja
saajan lisäksi lahjasta koituu konkreettista hyötyä apua tarvitsevalle
ihmiselle.

Mitä
lahjalla
saa?
Päivän ikäisenä orvoksi jäänyt
ugandalainen Joseph kärsi ensimmäisinä elinkuukausinaan
vakavasta aliravitsemuksesta.
Joseph ja hänen isoäitinsä Amono pääsivät Kirkon Ulkomaanavun hankkeeseen, jossa terveystyöntekijät opastavat oikeanlaisen ravinnon merkityksestä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Perheet saavat myös ruoka-avustusta aliravittujen lasten vahvistamiseksi. Vanhempien orpolasten koulunkäyntiä tuetaan
koulumaksuin ja -materiaalien
hankinnassa. ”Joseph on minulle tärkeintä, mitä minulla on jäljellä. Hän luo toivoa paremmasta”, kertoo isoäiti.
K I R KO N UL KO M A A NA P U

Mikä voi olla parempi lahja kuin lahjoittaa ruokaa sitä vailla olevalle lapselle?

Hyvän mielen joululahjaa etsivä
voit käydä shoppailemassa vaikkapa seuraavissa osoitteissa:
www.toisenlainenlahja.fi
www.naistenpankki.fi

www.yhteisvastuu.fi
worldvision.fi
punaisenristinkauppa.fi
www.onnenlahjat.fi
www.plan.fi
www.joulupata.fi

Ateria koko kylälle 23 e.

Toivoa naisille -liike
tuo arvoa arvottomalle
Liisa Heinänen

Sastamalaan on syntynyt Toivoa
naisille -rukouspiiri.
Näin Sastamala liittyy noin 50 000
rukoilijan kansainväliseen verkostoon.
Rukousryhmiä toimii myös naapurikunnissa, kuten Ikaalisissa ja
Hämeenkyrössä.
Ryhmä sai alkunsa, kun toimittaja Liisa Heinänen kävi kertomassa siitä Vammalan seurakuntatalossa lokakuussa.
– Seurasin uutistoimittajana
työskennellessäni tarkasti uutisia naisten ja tyttöjen huonosta
asemasta ja kaltoin kohtelusta eri
puolilla maailmaa. Esimerkiksi Afganistanissa alle 10-vuotias tyttö
voi joutua morsiameksi. Intiassa
lesken asema on epätoivoinen.

Miehen suku ottaa lapset ja hylkää
lesken. Hän on arvoton, köyhä ja
usein aliravittu. Maailman noin 21
miljoonasta ihmiskaupan uhrista
suurin osa on naisia.
– Toivoa naisille -liikkeessä voin
turhautumisen sijaan tehdä jotain
konkreettista naisten ja tyttöjen
hyväksi, sanoo Pirkkalassa asuva
Liisa Heinänen.
Aiemmin Hanna-työnä tunnettu
Toivoa naisille -liike lisää tietoisuutta naisten tilanteesta ja toimii sen puolesta, että yhä useampi
nainen voisi kuulla olevansa arvokas, saada toivon ja ihmisarvoisen
elämän. Suomessa työn taustajärjestönä on Medialähetys Sansansaattajat eli Sansa.
Toivoa naisille -työn ydin on rukouskalenteri, jossa on jokaisel-

le päivälle lyhyt rukous. Sama rukous rukoillaan eri puolilla maailmaa, sillä kalenteri on käytössä 125
maassa.
Samalla kalenteri välittää tietoa
naisten tilanteista.
Suomessa rukouskalenterin tilaajia on noin 1500 ja rukousryhmiä toimii yli 90.
Työhön liittyvät yli 69 kielellä lähetettävät radio-ohjelmat, joissa
annetaan sekä neuvoja arkeen että hengellistä ohjausta. Suomalaiset tukevat ohjelmien tuottamista
ja lähettämistä yhdeksällä kielellä.

Liisa Heinänen esittelee kansainvälistä rukousliikettä Vammalassa.

Kiinnostuitko? Lisätietoja rukousryhmästä antaa vs. johtava
diakoniatyöntekijä Heidi-Maria
Heikkilä p. heidi-maria.heikkila@
evl.fi, p. 050 314 9041.

Taikametsän
kuusilla
tehdään hyvää
Muistat varmaan Partalan Taikametsän Keikyässä? Markku ja Tuija Torpon kuusista osa on jo niin
komeita yksilöitä, että niin yritykset kuin yksityisetkin saavat niistä
näyttävän joulukuusen.
Ota yhteyttä Markkuun p. 050
336 6999 ja käy varaamassa oma
kuusesi.
Kuusen hinta on minimissään
25 euroa, ja tuotto menee Sastamalan seurakunnan diakoniatyön
kautta apua tarvitseville sastamalalaisille.
Partalan kuusia on myynnissä
myös 2. ja 5.12. Vammalan seurakuntatalolla.
Kolmatta Partalan Taikametsä
-joulutapahtumaa vietetään lauantaina 16.12. klo 11–13 osoitteessa Rantalehdontie 6, Sastamala.
Luvassa on satutuokioita lapsille
ja lapsenmielisille, puuroa, nokipannukahvia ja yhteislaulua.
Tapahtumaa järjestämässä on
Torpojen ja seurakunnan lisäksi
kyläyhdistyksiä, järjestöjä, yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä.

Seimien lumoa
Marttilankadulla
Vuodesta 2007 Marttilankadun
jouluseimet ovat olleet tärkeä osa
Sastamalan keskustan jouluaikaa.
Seimikadun järjestelyissä ovat
mukana alueen yrittäjät, Sastamalan seurakunta ja kaupunki.
Yrittäjät antavat näyteikkunastaan tilaa, ja seimiä tekevät niin
yrittäjät itse kuin koululaiset ja
muut vapaaehtoiset.
Moni odottaa kadun avaamista
ja iltaisia kävelylenkkejä.
Pian odotus palkitaan, sillä seimikatu avautuu ensimmäisenä adventtina 3. joulukuuta.
Seimet ovat Marttilankadun liikkeiden ikkunoilla ihailtavissa loppiaiseen asti.
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Joulua juhlimaan....
MESSUT
- 19.11. Valvomisen sunnuntai
Su

Kirkon kuvapankki, Aarne Ormio

Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Vuoristo
Kiikoisten kirkko klo 13, Hautala, Bäckman, Diakonissa
Irja Ruusuvuoren läksiäisjuhla messun jälkeen, srk-talo
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Inkeroinen
Lättykirkko, Mouhijärven srk-koti klo 16, Hautala, Bäckman

Su 26.11. Tuomiosunnuntai

Suodenniemen kirkko klo 10, Pihlajamaa, Hänninen
Tyrvään kirkko klo 10, omaishoitajien kirkkopyhä, Paavilainen,
Sari Sainio, Mattila A.
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Inkeroinen,
Maria Nurminen, Houhajärven pääsiäisripari
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Inkeroinen,
Maria Nurminen, Houhajärvi Kesä 2 -ripari
Kiikan kirkko klo 18, Sastamalan palokuntanaisten kirkkopyhä Pihlajamaa, Mattila J., palokuntanaiset

Su 3.12. 1. Adventtisunnuntai

Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen, Paavilainen, Mattila A.,
Tyrvään kirkkokuoro, adventtikahvit kirkossa
Kolmen vartin perhemessu, Suodenniemen kirkko klo 10,
Heikkilä, Inkeroinen, Elina Heikkilä, päivä- ja perhekerho,
kirkkokahvit, srk-talo
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Bäckman, Karkun
kirkkokuoro
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Vuoristo
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila J.
Kolmen vartin perhemessu, Sammaljoen kirkko klo 13,
Heikkilä, Inkeroinen, Elina Heikkilä, päivä- ja perhekerho,
kirkkokahvit
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Bäckman,
Karkun kirkkokuoro
Keikyän kirkko klo 18, Airas-Laitila, Vuoristo

Ke 6.12. Itsenäisyyspäivä, sanajumalanpalvelus,
seppeleenlasku sankarihaudoille

Tyrvään kirkko klo 11, Paavilainen, Jokinen-Lundén, Mattila A.,
Juhlakuoro johtajana Elisa Junttila, Suomi 100-torviseitsikko,
johtaa Sandy Ahjo, 100-kuorolaista laulaa Finlandiaa, kaupungin
itsenäisyyspäiväjuhla lukiolla
Sammaljoen kirkko klo 9, Heikkilä, Inkeroinen, Pohjanpojjaat
Eeva-Liisa Isosaaren johdolla, tuoksuton jumalanpalvelus,
seppeleenlasku sankarihaudalla, puhe talousneuvos Reijo
Telaranta, kirkkokahvit
Seppeltenlasku Karkun ja Salokunnan hautausmailla 6.12.
klo 10, linja-autokuljetus Tyrvään kirkon juhlajumalanpalvelukseen
lähtee klo 10.15
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Vuoristo, Veteraaniveljet, Timo
Lahti trumpetti
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Bäckman, laulu Pirkko
Pihlajamaa
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila, Mouhijärven
kirkkokuoro, kirkkokahvit srk-koti
Kiikoisten kirkko klo 11, Airas-Laitila, Hänninen, saarna Lavianseudun Reserviupseerikerho ry:n pj Pauli Ylijoki, Kiikoisten
Kirkkokuoro, Mika Mäenpää Saksofoni, juhla srk-talo
Suodenniemen kirkko klo 15, Heikkilä, Mattila J., Suodenniemen
Souvarit, Jumalanpalveluksen alussa partiolaisten lupauksenanto,
juhla srk-talo

Su 10.12. 2. Adventtisunnuntai

Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen, Emilia Kuusisto, Mattila J.

Pe 15.12.

Lyhtykirkko, Sastamalan pyhän Marian kirkko klo 19,
Pihlajamaa, laulu Pirkko Pihlajamaa

Su 17.12. 3. Adventtisunnuntai

Tuomaan kirkko, Tyrvään pyhän olavin kirkko klo 7, Heikkilä,
Vuoristo, kynttiläkulkue Tyrvään kirkolta klo 6, kaakaotarjoilu
Tyrvään kirkko klo 10, Pihlajamaa, Sorva, Hänninen
Lantulan joulukirkko Lantula-talo (Vatajantie 396) klo 15,
Paavilainen, Inkeroinen, joulumyyjäiset klo 17

Su 24.12. Jouluaatto, hartaus

perheiden aattohartaus, Tyrvään kirkko klo 14, Paavilainen,
Mattila A., musiikkiryhmä: Tuomas Laaninen, Daniel Laitinen ja
Topias Vuorenoja
Tyrvään kirkko klo 16, Pihlajamaa, Mattila A., musiikkiryhmä:
Venla, Touko ja Jukka Ritanen
Karkun kirkko klo 14, Jokinen-Lundén, Bäckman
Keikyän kirkko klo 14, Sorva, Vuoristo
Kiikoisten kirkko klo 14, Airas-Laitila, Hänninen
Sammaljoen kirkko klo 14, Pihlajamaa, Mattila J.
Mouhijärven vanhakirkko klo 15, Hautala
Kiikan kirkko klo 16, Airas-Laitila, Vuoristo

Mouhijärven kirkko klo 16, Hautala, Mattila J.
Salokunnan kirkko klo 16, Jokinen-Lundén, Bäckman
Suodenniemen kirkko klo 16, Emilia Kuusisto, Hänninen,
yksinlaulu: Sirpa Jokisalo
Tyrvään siunauskappeli klo 17.30, Pihlajamaa, Mattila A.,
musiikkiryhmä: Venla, Touko ja Jukka Ritanen

Ma 25.12. Jouluaamun jumalanpalvelus

pyhän Marian kirkko klo 7, Jokinen-Lundén, Urpo Vuorenoja
Suodenniemen kirkko klo 8, Hautala, Mattila J.
Tyrvään kirkko klo 8, Pihlajamaa, Mattila A., Tyrvään kirkkokuoro
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila J., Mouhijärven
kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila A., Tyrvään
kirkkokuoro

Ma 25.12. Joulupäivän jumalanpalvelus

Su 3.12. Adventtivesper, Kiikan kirkko klo 18, Sastamalan
kirkkokuorot, Osmo Ojansivu, Anu Mattila
Ma 4.12. Adventtivesper, Tyrvään kirkko klo 18, Tyrvään
kirkkokuoro, Osmo Ojansivu, Anu Mattila
ti 5.12. Sadas joulu - Nota bene Nokian joulukonsertti,
Tyrvään kirkko klo 19, liput 10 e, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi
Pe 8.12. pekka Laukkarinen ja Trio, joulun tähti -konsertti,
Tyrvään kirkko klo 18
Ma 11.12. Kiikoisten kirkkokuoron joulukonsertti, Kiikoisten
kirkko klo 18
Pe 15.12. Trillin joulukonsertti, Kiikan kirkko klo 19
Su 17.12. joulukonsertti Klassista jouluun, pauliina Lehtinen,
viulu, Sakari Lipasti, piano, Vammalan srk-talo klo 16
Su 17.12. joulukonsertti, Seppo Niemi ja Eeva Viljanen
laulu, Arto Ranta, säestys, Suodenniemen kirkko klo 18
ti 19.12. ”jumala kuiskaa joulun” –joulukonsertti, Tyrvään
kirkko klo 18, Gospelkuoro, Tyrvään kirkkokuoro, Lauluyhtye
Pisara, Kamarikuoro Trilli
Ke 20.12. Merja ja pekka Laaksosen sekä Tuulikki Nymanin
joulukonsertti, Sammaljoen kirkko klo 18
Su 24.12. Aattoillan musiikkihetki, Keikyän kirkko klo 20,
Mari Sorva, Jenni Westerbacka ja Martin Malmgren
Su 24.12. jouluyön musiikkihetki, Tyrvään kirkko klo 22,
Paavilainen, Mari Sorva, Jenni Westerbacka ja Martin Malmgren
Su 24.12. jouluyön musiikki, Kiikoisten kirkko klo 23,
Airas-Laitila, Elisa Hänninen
Su 28.1.2018 Eeron ja Millan muistokonsertti, Tyrvään
kirkko klo 17, Heli Nurmi, Päivi Vahela, Sini Manninen, Jouni
Kivimaa, Marko Ahola
Su 4.2.2018 Kynttiläkonsertti, Tyrvään kirkko klo 16, LC
Sastamala/Lindan seurakunnan yhteistyössä järjestämä konsertti
Su 18.2.2018 Majataloilta, Kiikan kirkko klo 18
La 24.3.2018 Fauren Requiem, Tyrvään kirkko klo 18, Sastamalan
srk:n projektikuoro ja Tampereen Akateeminen sinfoniaorkesteri,
projektikuoroon etsitään etenkin hyviä mieslaulajia!

Kiikan kirkko klo 16, Airas-Laitila, Vuoristo

ti 26.12. Tapaninpäivä

Tapaninpäivän jumalanpalvelus Vähähaaran kotiseututalo
klo 10, Sorva, Mattila J., laulu Pirkko Pihlajamaa, kyläseura
tarjoaa kirkkokahvit
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Emilia Kuusisto, Hänninen
Ilolan palvelukoti klo 14, Paavilainen, Hänninen

to 28.12. Viattomien lasten päivä

Enkelikirkko, Tyrvään kirkko klo 16, Jokinen-Lundén,
Inkeroinen, kaikki lapset tervetuloa!, enkelikirkossa lapset
saavat siivet selkään ja valkoiset albat

Su 31.12. Uudenvuoden aatto

Iltahartaus, Tyrvään kirkko klo 18, Sorva, Inkeroinen

Ma 1.1.2018 Uudenvuodenpäivä

Sanajumalanpalvelus, Tyrvään kirkko klo 10, Pihlajamaa,
Airas-Laitila, Vuoristo
Kiikoisten srk-talo klo 13, Airas-Laitila, Hänninen
Mouhijärven kirkko klo 18, Pihlajamaa, Inkeroinen

La 6.1.2018 Loppiainen

Tyrvään kirkko klo 10, Sorva, Emilia Kuusisto, Inkeroinen,
Nota bene -kuoro
Kiikan kirkko klo 10, Heikkilä, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 13, Heikkilä, Inkeroinen, joulun
rääppiäiskirkkokahvit, ota ”kastettava” mukaan kotoa
Sanajumalanpalvelus, Karkun srk-talo klo 16, Emilia Kuusisto,
Bäckman
Metsäkirkko laavulla ja kauneimmat joululaulut pirjon
pirtillä klo 18, Sorva, Vuoristo

KoNSERTIT

Pe 17.11. ”olet riittävä” - laulun ja sanan ilta, Sammaljoen
kirkko klo 18, vieraileva puhuja Leena Savola Seinäjoelta lukee
omia tekstejään, musiikissa kanttori Elisa Hänninen, mukana
pastori Hannu Heikkilä, esirukouspalvelua ja iltakahvit, mahdollisuus
ostaa Leenan taide-/runokortteja sekä Elisan äänitteitä
Su 19.11. Keikyän Iltapäiväkuoron 40 v. juhla, Keikyän srktalo klo 14, musiikkiohjelmaa, runoja ja kahvitarjoilu, vapaaehtoinen kolehti diakonialle avustustoimintaan, Kaikki lämpimästi
Tervetuloa!
Ke 20.12. ”Toivon taivaan valoa” –joulukonsertti, Sammaljoen
kirkko klo 18, Merja Pekka Laaksonen sekä Tuulikki Nyman
Su 19.11. Suomi 100-vuotta Majataloilta, Kiikan kirkko
klo 18, musiikkivieraana Gospelkuoro, Lauluyhtye Pisara,
Jokinen-Lundén
Ke 29.11. Lasse Heikkilän Suomalainen messu, Tyrvään kirkko
klo 19, Sastamalan gospelkuoro, Sarastus-kuoro, Lauluyhtye
Pisara ja Valkia-ryhmä, solisteina: Daniel Laitinen, Helmi Mattila,
Piia Vuori, Mika Karola, Anu Mattila ja Minna Viinikainen, Vapaa
pääsy. Järj. Sastamalan srk ja Sastamalan kaupunki

KAUNEIMMAT joULULAULUT

Pe 1.12.
Adventin alla aamupäivän Kauneimmat joululaulut, Tyrvään
kirkko klo 10, Maija-Liisa Halme, Vuoristo
Ke 6.12.
partiolaisten kynttiläkulkue lähtee Keikyän srk-talolta sankarihaudalle klo 16.10, Lasten kauneimmat joululaulut, Keikyän
kirkko klo 17, Sorva, Vuoristo
Su 10.12.
perheiden Kauneimmat joululaulut, Tyrvään kirkko klo 15,
Kopalainen, Mattila A.
perheiden joulujuhla ja lasten kauneimmat joululaulut, Karkun
kirkko klo 16, Jokinen-Lundén, Inkeroinen, Anita Kinnanen,
Wassana Kaihlamäki, Marjo-Riitta Helminen, Helena Bäckman
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Mattila A., Gospelkuoro
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala, Mattila J.
Suodenniemen kirkko klo 18, Heikkilä, Inkeroinen
Salokunnan kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Bäckman
ti 12.12.
Eräperkossa Keikyässä klo 19, Sorva, Mattila J.
Ke 13.12.
Illon koko kylän joulujuhla ja kauneimmat joululaulut Illon
rukoushuoneessa klo 18, Jokinen-Lunden, Inkeroinen, Anneli
Mäki-Laurila, puurotarjoilu klo 17.30 alkaen
Kämmäkän kauneimmat joululaulut, Kämmäkän kylätalo
klo 18, Pihlajamaa, Mattila J., Lauluryhmä
Pe 15.12.
TSop Elohopeakerhon kauneimmat joululaulut, Kiikan
kirkko klo 11, Osmo Ojansivu, Vuoristo
joululaulujen ilta Salme ja Mikko Kuukalla (Maurialantie
239) klo 18, Jari Nurmi, Vuoristo
Su 17.12.
Sammaljoen kirkko klo 15, Heikkilä, Bäckman, Lauluyhtye Lydia
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Vuoristo
Karkun kirkko klo 18, Pihlajamaa, Bäckman
Kiikoisten kirkko klo 18, Airas-Laitila, Hänninen
Tyrvään kirkko klo 20, Paavilainen, Inkeroinen, Lauluyhtye Lydia
Ma 18.12.
Lasten kauneimmat joululaulut ja päiväkerholaisten joulujuhla, Kiikoisten kirkko klo 18, Airas-Laitila, Bäckman,
Ella Saastamoinen, Outi-Tuuila Haavisto, puurotarjoilu srk-talo
ti 19.12.
Lahdenperän rantatupa Suodenniemi klo 18, Heikkilä, Bäckman
Ke 27.12.
Lantula-talo (Vatajantie 396) klo 18, Heikkilä, Bäckman
La 6.1.2018
Kauneimmat joululaulut vielä kerran
Suodenniemen srk-talo klo 18, Heikkilä, Bäckman
Keikyässä metsäkirkko laavulla ja kauneimmat joululaulut
pirjon pirtillä klo 18, Sorva, Vuoristo
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La 18.11. Koko perheen yhteinen iltapäivä Keikyän srk-talo
klo 13-15, jouluista askartelua, kahvia, vapaaehtoinen kahviraha
ti 28.11. Varttuneen väen joulujuhla, Salokunnan kirkko klo
11, joulun mieltä ja sanomaa, pieniä tonttujakin esiintymässä
Pe 1.12. Lähetyksen joulumyyjäiset Mouhijärven torilla klo 9
alkaen
Pe 1.12. joulukarkku Karkun srk-talo klo 18 alkaen, Karkun
joulunavaus, Karkun srk-talolla kahvia ja joulutorttuja, joulukorttien
askartelua, joululauluja, pieni jouluinen näyttely ja joulupukki
vierailee
La 2.12. joulutorin aloitusmessu, Vammalan srk-talo klo 10
La 2.12. Lähetyksen ka kansainvälisen työn joulutori,
Vammalan srk-talo klo 11.30-14, saatavana puuroa, soppaa,
leivonnaisia, laatikoita, käsitöitä ja muuta myyjäistavaraa,
kirpputori auki
Su 3.12. jouluaskarteluilta alakouluikäisille ja perheille
Vammalan srk-talon Rantasali klo 17, teemme joulukoristeita
vanhoista virsikirjoista, askartelua ohjaa Tarja Eklöf
Ma 4.12. Karkun kamari, Karkun srk-talo klo 12-14.30, Suomi
100 -juhla ja juhlalounas
ti 5.12. Kiikan Leiripeikkojen kynttiläkulkue lähtee Kiikan
vanhainkodilta klo 17, papin puhe Kiikan kirkon sankarihaudalla
noin klo 17.15. Lipun nosto ja valaistus klo 18
Pe 8.12. Kiikoisten eläkeliiton joulujuhla, Kiikoisten srk-talo
klo 14
Su 10.12. Vanhemman väen jouluruokailu Sammaljoen
rukoushuone klo 11.30, ilm. viim. 3.12. Suvi Sianoja p. 050 348
9709, tilaisuus jatkuu klo 13 yhteisellä joulujuhlalla päivä- ja
perhekerhojen kanssa, ruokailun järjestää Sammaljoen diakoniakylätoimikunta
Su 10.12. Sammaljoen päivä- ja perhekerhojen sekä koko
kylän joulujuhla, Sammaljoen rukoushuone klo 13, Heikkilä,
Hänninen, Elina Heikkilä, Anita Kinnanen, Anneli Mäki-Laurila
Su 10.12. jouluaskarteluilta alakouluikäisille sekä perheille,
Vammalan srk-talo klo 18, ohjaajana Hanna Takalo
Ma 11.12. Saattohoidon vapaaehtoisten joulutapaaminen,
Vammalan srktalo klo 17.30
ti 12.12. Eläkeikäisten ja näkövammaisten adventtijuhla,
Vammalan srk-talo klo 13, Joulupuuro ja ohjelmaa
ti 12.12. päivä- ja perhekeholaisten joulujuhla, Tyrvään
kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Bäckman, Ella Saastamoinen,
Piia Vuori, Memmu Nieminen, Anneli Mäki-Laurila, Wassana
Kaihlamäki, Anita Kinnanen, Marjo-Riitta Helminen,
Elina Heikkilä, Outi-Tuulia Haavisto
Ke 13.12. Torstaikerhon seimivaellus Pihlavassa klo 13
Ke 13.12. Seimivaellus pihlavassa Kaija ja Reijo Telarannan
luona (Kurjentie 43), vaellukselle voi lähteä milloin vain klo 16:n
ja 20:n välillä. Tarkemmat ohjeet paikan päällä
Ke 13.12. Ekojärven- Kivijärven joulujuhla Virtasen vanhassa
pirtissä (Ekojärventie 690) klo 18, Kopalainen
to 14.12. Lähimmäisten joulutapaaminen, Vammala srk-talo
klo 13.30
to 14.12. Keikyän ja Kiikan päivä- ja perhekerholaisten
joulujuhla Keikyän srk-talo klo 18, Wassana Kaihlamäkim,
Anita Kinnanen, Ella Saastamoinen, Memmu Nieminen, Vuoristo
Pe 15.12. päivä- ja perhekerholaisten joulujuhla, Mouhijärven
srk-koti klo 18, Hautala, Hänninen, Anneli Mäki-Laurila, Wassana
Kaihlamäki, Marjo-Riitta Helminen
Pe 15.12. päivä- ja perhekerholaisten joulujuhla, Suodenniemen
srk-talo klo 18, Heikkilä , Helena Bäckman, Elina Heikkilä, Memmu
Nieminen
La 16.12. partalan taikametsä -koko perheen joulutapahtuma
Rantalehdontiellä Sastamalan Keikyässä klo 11-13, mahdollisuus
hankkia itselleen tai lahjaksi joulukuusi Markku ja Tuija Torpon
pihaan istuttujen kuusien joukosta, saatavana on puuroa, soppaa,
makkaraa ja kahvia, ohjelmaa koko perheelle, tapahtuman tuotto
menee srk:n diakoniatyön kautta apua tarvitseville Sastamalassa
La 16.12. Lähetyksen joulumyyjäiset Kiikoisten srk-talo
klo 11-13, ohraryynipuuroa, sekahedelmäkeittoa, kahvio,
leivonnaisia, laatikoita, onnenpyörä
ti 19.12. Eläkeikäisten joulujuhla ja -ruokailu Kiikan srk-talo klo 12
La 23.12. Katulähetyksen joulujuhla Vammalan srk-talo klo 15

MUUT TApAHTUMAT

to 16.11. Arkilounas, Kiikan srk-talo klo 12
to 16.11., to 30.11. Mettämaan naisten kahveet Inkerin
Haapisevan navettakirjastossa (Luuntie 109) klo 14
La 18.11. 10-synttärit Vammalan srk-talo klo 15.30, tapahtumaa
toteuttamassa seurakunnan kanssa Sastamalan kaupungin
nuorisopalvelut
Ke 22.11., Ke 29.11. Arkiehtoo, Vammalan srk-talo klo 16-19,
voi olla vain tai osallistua toimintaan, ruokailu (2e/ hlö ja 5e/
perhe) kahvia, paikalla lastenohjaaja, alakouluikäisille kerho
Ke 22.11. Kutsu yhteiseen pöytään- Tutustu arkkipiispaehdokas
Heli Inkiseen ja hänen ajatuksiinsa, Vammalan srk-talo klo 18.30
to 23.11. Arkivaatteissa-ilta Vammalan srk-talo klo 18.30,
Löytyykö vapaaehtoisia? Paneelissa aiheesta keskustelevat: Liisa
Klinga, Carita Malkamäki, Hanna Ruutikainen ja Matti Hautamäki,
Pihlajamaa
Su 26.11. Mettämaan majatalokahveet Pihlavan pirtissä
Kaija ja Reijo Telarannan luona (Kurjentie 43) klo 14,
”Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan olevansa Ihmisen Poika?”
Ke 29.11. Talkoolaisten kiitosruokailu Keikyän srk-talo
klo 18.30, Keikyäläiset yhdistykset ja Keikyän kappeli

Ma 4.12. Merimieskirkkopiiri Tyrvään Pappilassa klo 13,
NUoRET
Veli-Pekka Bäckmanin pienimuotoinen konsertti, jouluista, meri- La 25.11. Valofest, Vammalan srk-talo klo 18-21, Kruuvi,
henkistä ja isänmaallista musiikkia, omakustanteinen tarjoilu
messu, Mikaveli
ti 5.12. Diakoniakahvilan itsenäisyyspäiväjuhla, Vammalan ti 5.12. Nuorten Suomi100 -tapahtuma, Vammalan
srk-talo klo 9-11
srk-talo klo 19-23, katsellaan elokuvia ja herkutellaan
to 7.12. Torstaikerho Sammaljoen rukoushuone klo 10, päivä- nyyttäriherkkuja
kerhon vieraana itsenäisyyden 100 vuotta -juhlassa
Pe 15.12. Nuorten ja nuorten aikuisten messu
to 7.12. Laulun, rukouksen ja lähetyksen ilta,
Vammalan srk-talo juhlasali klo 19.30, Sorva, Mattila J.,
Suodenniemen srk-talo klo 18, Heikkilä, Hänninen
Maria Nurminen
La 9.12. Lastenlauantai Vammalan srk-talon lastenkamari
La 16.12. KLo 19 aLKaeN Tuomaan kirkon valvojaiset
klo 9.30-12, mukaan sisätossut ja pienet eväät, mukaan mahtuu Vammalan srk-talo, vietetään iltaa yhdessä ja aamuvarhaisella
20 lasta, ilm. viim. to. Haavisto p. 050 314 9061
sytytetään kynttilät Tyrvään kirkolta Pyhälle Olaville , Ilm.
La 9.12. Hartaushetki ja lähetysmyyjäiset Saaressa
viim. ti 12.12. Marialle p. 050 3149082
(Kivijärventie 238) klo 12-15
to 21.12. Nuorten jan nuorten aikuisten joulujuhla
Su 10.12. Mettämaan majatalokahveet Pihlavan pirtissä Kaija Vammalan srk-talo klo 18.30, mukavaa ohjelmaa sekä
ja Reijo Telarannan luona (Kurjentie 43) klo 14, ”Onko joulu
joulupuuroa
kristittyjen kaappaama vanha pakanallinen juhla?”
Ke 13.12. Uusi-Toivo lounas Keikyän srk-talo klo 12, vapaaehtoinen maksu
to 14.12. Arkilounas Kiikoisten srk-talo klo 12, klo 11 alken
HIIHToMATKA VUoNTISpIRTILLE
joululauluja, lounaan jälkeen mahdollisuus jäädä keskustelemaan
17-24.3.2018.
ajankohtaisista asioista, kyydit: Anneli p. 0400 123 882, kappeli
maksaa kyydin
Hinta 485 euroa. Kysy lisää:
to 14.12. Arkilounas Kiikan srk-talo klo 12
olavi.sorva@evl.fi, p. 0503149005.

TERVETULoA SEIMIKADULLE!
Marttilankadun seimikatu avautuu ensimmäisenä
adventtina 3.12. Seimet ovat liikkeiden ikkunoilla
ihailtavissa loppiaiseen asti.
Tervetuloa ihastelemaan toinen toistaan
kauniimpia seimiasetelmia!

TYRVÄÄN KIRKOSSA
PERJANTAINA 8.12. klo 18
Vapaa pääsy

Tuomaankirkko
Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa
Su 17.12. klo 7.

Lyhtykulkue Tyrvään kaksitorniselta klo 6.
Kaakaotarjoilu.

Lämpimästi Tervetuloa
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Kummius – mikä ihana tehtävä!
Jouni Pihlajamaa

Onnitteluni, jos olet kummi tai sinua on pyydetty lähiaikoina kastettavan lapsen, nuoren tai aikuisen kummiksi!
Se on osoitus suuresta luottamuksesta ja ystävyydestä: sinulla
uskotaan olevan jotain todella arvokasta annettavaa kastetulle kristittynä ja ihmisenä.
Enkä tässä ajattele suinkaan niitä joulu- ja syntymäpäivälahjoja,
jotka kummiuteen yleensä tietysti liittyvät.
Sinua on ajateltu ensisijaisesti ihmisenä, johon kastetun toivotaan muodostavan elinikäisen,
hänen elämäänsä tukevan ystävyyssuhteen.
Kastetoimituksen alkupuolella
pappi esittää kysymyksen: ”Vanhemmat ja kummit, tahdotteko
yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että NN saa kristillisen
kasvatuksen?”
Kysymyksen ei ole tarkoitus aiheuttaa kenellekään mitään rimakauhua, vaan paino on sanalla ”yhdessä”. Sen enempää vanhempia
kuin nuorena tai aikuisena kastettujakaan ei haluta jättää yksin,
vaan kummit voivat olla lukemat-

Kummiuden ehtoja
Kummius on sekä itäisessä että
läntisessä kristikunnassa aivan
kirkon alkuaikoihin ulottuva perinne. Kummi tulee meille venäjän
kum-sanasta, latinan sponsor-sana puolestaan tulee nykyisin vastaan urheilussa.
Kirkkojärjestyksen toisessa luvussa on muutamia pykäliä, jotka
on aina silloin tällöin hyvä kerrata.
Pääsääntöisesti kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat joko luterilaisen kirkon tai
ns. Porvoon yhteisön jäsenkirkon
kastettuja ja konfirmoituja jäseniä.
Näiden kahden kummin lisäksi
muut kummit voivat kuulua johonkin toiseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lapsikasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon.
Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina. Jos lähipiiristä ei
löydy kummiksi sopivia henkilöitä, kummeja voi kysyä myös seurakunnasta.

Ruusu päivänsankarille
Tarja Kopalainen

Kun pyöreitä vuosia on mittarissa
80, pappi soittaa Sastamalan seurakunnan jäsenelle ja kysyy: ”saisiko Teitä tulla onnittelemaan merkkipäivän johdosta?”.
Jos vastaus on myönteinen, sovitaan käynnistä. Jos käynti ei ole
toivottu, laitetaan onnittelukortti
tulemaan postitse.
Sastamalassa 80-vuotiasta käy
onnittelemassa pappi, 85-vuotiasta diakoniatyöntekijä ja 90- 95ja 100- tai yli 100-vuotiasta pappi.
91-94-vuotta täyttävä saa seurakunnalta onnittelukortin ja ohjeen
soittaa kirkkoherranvirastoon, jos
toivoo pappia käymään luokseen.
Ilmoittamatta ei päivänsankarin
kotiin tavallisesti pyritä, vaan synttärikäynnistä yritetään sopia puhelimitse. Päivänsankari voi myös
itse ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja kertoa, haluaako käyntiä
merkkipäivänään vai ei.
Seurakunnan työntekijää varten
ei kenenkään tarvitse järjestää juhlia, eikä keittää kahvia. Pappi tai
diakoni tulee tapaamaan nimenomaan päivänsankaria. Käynnin
sisältö riippuu päivänsankarista.
Pieni hartaus voidaan pitää ja vaikka laulaa yhdessä, tai yhtä hyvin
voidaan istua rauhassa ja jutella.
Sastamalan seurakunnassa on
tapana viedä päivänsankareille
tuomisiksi pitkä, syvänpunainen
ruusu. Kukkakaupassa tätä ruusua
onkin alettu kutsua ”papinruusuksi”. Onnittelukortissa on Tyrvään
Pyhän Olavin kirkon kesä- tai tal-

J O UNI P I H L A JA M A A

tomin eri tavoin heidän tukenaan.
Tässä on kysymys kirkon uskoon
erottamattomasti kuuluvasta jakamisen ja välittämisen kulttuurista.

Seurakunnan käyttämä onnitteluruusu on saanut Sastamalassa lempinimen ”papinruusu”.

vikuva, vuodenajan mukaan.
Aikoinaan myös 70- ja 75-vuotiaita on käyty onnittelemassa kotona, mutta nykyisin heidät kutsutaan yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan. 70- ja 75-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlia järjestetään alueittain.
Juhlaan voi ottaa mukaan seuralaisen. Suosituissa juhlissa on hyvää ohjelmaa ja komeat kakkukahvit. Parasta antia on kuitenkin ikätoverien tapaaminen.
Myös lasten synttärijuhlissa seurakunta haluaa olla mukana. Vuosittain järjestetään koko seurakunnan yhteinen synttärijuhla 4-vuotiaille sekä ”kymppisynttärit” 10
vuotta täyttäville.
Syntymäpäivä on elämässä aina
pieni juhlahetki ja pysähdyspaikka. Päivä muistuttaa siitä, että elämä on lahjaa. Siksi syntymäpäivä
on aina juhlan arvoinen.
Seurakunta haluaa olla mukana
seurakuntalaisen tärkeässä päivässä toivottamassa onnea ja Taivaan isän siunausta.

Erityisestä syystä kaste voidaan
toimittaa, vaikka kastettavalla olisi vain yksi kummi. Päätöksen tekee sen seurakunnan kirkkoherra, jonka jäseneksi kastettava liittyy. Kirkkoherran luvalla kummeja
voidaan myöhemmin myös lisätä.

Kummiuden monet
mahdollisuudet

Kummius voi merkitä myös luontoretkeä tai liikennepuiston polkuautoa.

Nykyisin konfirmaatioissa kummit on tapana kutsua alttarikaiteen ääreen siunaamaan kummilastaan yhdessä opettajien ja isosten kanssa. Se on aina hyvin sykähdyttävä hetki, ehkä eniten juuri
nuorelle itselleen: ”Minua varten
on aivan erityinen ihminen, joka
on kutsuttu rukoilemaan puolestani koko elämäni ajan ja johon voin
kaikissa tilanteissa luottaa!”
Samalla tavalla voivat tietysti
myös kastetun vanhemmat ajatella, varsinkin silloin, kun kummius
on säännöllisesti konkretisoitunut
esimerkiksi lastenhoitoapuna, yökyläpaikkana, perhekirkoissa ja
lastenleireillä, kesäretkillä jne.
Kummius voi olla sekä lapselle
että hänen perheelleen arvaamattoman tärkeä voimavara ja osa turvaverkkoa.

Yöretkellä Karkun kirkossa

TA R JA KO PA L A I NE N

Istun patjan päällä lattialla ja nojaan kuorin kaiteeseen. Valot on
sammutettu. On pimeää. Täydellinen hiljaisuus siirtää seiniä ja korottaa kattoa. Suljettu tila on avara,
juhlallinen ja turvaisa.
Saavuin odottavin mielin. Tässä
olen – yksin.
Kuuntelen – ei ääniä – ei tarvitse sulkea korvia. Hämärässä erottuvat vain Karkun kirkon kauniit
kaari-ikkunat yötaivasta vasten ja
korkealla kaartuva katto.
Hengityksen mukana rauha
täyttää mielen levollisuudella.
Hapuilen kädelläni lattiaa löytääkseni laukkuni. Laitan otsalampun päähäni. Näen ottaa esiin
raamattuni ja kynän.
”Teidän vanhuutenne päiviin
saakka minä olen sama. Vielä kun
hiuksenne harmaantuvat, minä
teitä kannan”, luen Jesajan kirjasta.
”Minä en sinua unohda. Käsieni
ihoon olen sinut piirtänyt.”
Ei nukuta. Avaan psalmien kirjan – selailen – olen alleviivannut,
vaikka joku on sanonut, ettei niin
pitäisi tehdä. ”Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme
iloita elämämme päivistä. Niin
kuin annoit murheen, anna meille ilo.”
Istun siinä lattialla pimeässä lähellä alttaria. Tuohon on tuotu ystäviä siunattavaksi. ”Palatkaa tomuun, Aadamin lapset.”
Ei tunnu yhtään pahalta, että
minutkin joskus...
Pujottaudun makuupussiini. Vetoketjun ääni rikkoo kuin sirkkelin

Karkun kirkon kauniista kaari-ikkunasta avautuu näkymä uuteen päivään.

soitto hiljaisuuden.
Herään hämmästyneenä. Aamu
on valjennut. Laukku, lamppu, pusakka, eväät, kaikki lattialla sekaisin pimeän jäljeltä.
Juomme aamukahvit sakastissa,
mieli on niin hyvä.
Ennen kotiinlähtöä istumme
etupenkkiin veisaamaan virren
547.
Joka aamu on armo uus,
miksi huolta siis kantaa!
Varjot väistyy ja vajavuus,

Jeesus voimansa antaa.
Kiitos Herran, hän auttaa tiellä,
meidän kanssamme nyt ja aina on,
täällä suo Isän suosion,
rauhan luonansa siellä.
Hiljaisuus jää asumaan minuun
pitkäksi aikaa.
Kotona en avaa radiota tai televisiota. En kaipaa mitään.
Kirkossa yöpyjä 6.10.2017
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Tyrvään Pyhän Olavin
palosta 20 vuotta
Meille opetettiin, että
tässä maailmassa ei
mikään ole pysyvää.
Tarja Kopalainen

Pyhän Olavin kirkon palosta ja jälleenrakennuksesta on puhuttu ja
kirjoitettu paljon. Silti kirkkoherrat
Ari Paavilainen ja Osmo Ojansivu
onnistuivat herättämään minussa
uusia ajatuksia puhuessaan kirkon
palon muistohartaudessa Tyrvään
Pyhän Olavin kirkossa 21.9.2017.
Kirkkoherra emeritus Osmo
Ojansivu muisteli tyrvääläisten
tyrmistystä ja surua rakkaan kirkon raunioilla. Katastrofin keskellä
ihmisissä heräsi jokin, joka ei anna
periksi. Kun yhteisiä arvoja ravisteltiin äärimmäisellä tavalla, ihmiset nousivat vastarintaan: tuholle
ei anneta viimeistä sanaa – pahalle
ei anneta periksi.
”Tämä kirkko rakennettiin sitä
varten, että täällä annettaisiin syntejä anteeksi”, sanoi Osmo Ojansivu puheessaan.
”Me annamme anteeksi”, oli
myös se viesti, jonka kirkon rakentajat laittoivat Osmo Ojansivun
matkaan, kun hän meni vankilaan
tapaamaan tuhopolttajaa.
”Tämä kirkko on meille rakas –
hämmentävän rakas”, totesi kirkkoherra Ari Paavilainen puheenvuorossaan. Hänelle Tyrvään Py-

Vaella
jouluseimien
ääreen
TA R JA KO PA L A I NE N

hän Olavin kirkko on symboli kaikista maailman kirkoista ja siitä yhdestä Jeesuksen Kristuksen
kirkosta.
”Kirkko on sitä, kuinka me sen
todeksi elämme. Meidän elämämme on se todellinen jumalanpalvelus ja uskontunnustus. Kirkko on
sitä, että teemme pahan hyväksi
ja annamme anteeksi”, kirkkoherra Paavilainen tiivisti muistohartauden viestin iltahartaudessaan.
Jari Nurmi käytti talkoolaisen
puheenvuoron ja muistutti, että kirkon palo oli tyrvääläistaustaisten yhteinen suru. Hän kertoi
oman kirkastusvuorikokemuksensa olleen se, kun hän talkoolaisena
nousi ensi kertaa kirkon katonharjalle hienon kesätuulen huminassa. Siellä ylhäällä oli aivan hiljaista.
”Meille opetettiin, että tässä
maailmassa ei mikään ole pysyvää”, totesi edesmennyt kirkkoherra Timo Kökkö aikoinaan kirkon palon jälkeen.
Kirkko voi palaa – sen me olemme joutuneet kokemaan – mutta
kirkon Herra on ikuinen. Häntä me
voimme rukoilla ja kiittää Tyrvään
Pyhän Olavin jälleenrakennetussa
kirkossa kiitollisin mielin.

R E I J O TE L A R A NTA

Italialainen jouluseimi Seimipolulla.

Suomalainen
messu Tyrvään
kirkossa

Ilta-auringon aikaansaama valoilmiö
toi vaikuttavan tervehdyksensä hartaushetkeen.

Onko jumalanpalvelus totta?
Ari Paavilainen

Opiskelijoina matkustimme raitiovaunulla kotiin käytännöllisistä harjoituksista. Porukan vääräleuka otti esiin jumalanpalveluskäsikirjan ja esitti uskonnon kaupustelijoita:
”Voinko näyttää, miten Jumalaa
oikein palvellaan?”
Luterilainen jumalanpalvelus on
kaukana kaupustelusta. Mutta pahimmillaan jumalanpalveluksella
ei ole muuta tarkoitusta, kuin toimittaa se ”oikein” käsikirjan mukaan ja virheitä välttäen.
Jumalanpalvelusuudistuksesta
on kaksikymmentä vuotta. Tamperelainen kirkkoherra Pekka
Paakkanen kritisoi uudistusajatuksista erityisesti kantillointia,
eli tapaa laulaa rukouksia ja tekstejä. Pekka oli oikeassa. Seurakunta ei innostunut puhelaulusta tai
erityisesti mistään. Harva muistaa,
että uudessa ja vanhassa on jotain
eroa. Messu ei uudistunut aamenen paikkaa vaihtamalla.
Meitä pappeja toki opetetaan
messuamaan: Puhu selkeästi.

Kaikki, mitä hyvästä puhumisesta opetetaan, pätee jumalanpalvelukseen. Raamatun tekstin lukemisessa kehotetaan välttämään
erityisiä äänenpainoja ja pitäytymään pelkistetyssä ilmaisussa.
Laulamiseen rohkaistaan. Kirkollisten värien ja liturgisten vaatteiden käyttöä pidetään tärkeänä. Liturgiset eleet ovat tulleet nuoren
sukupolven pappien myötä. Hurjimmat kohottavat siunaukseen
molemmat kädet.
Jumalanpalveluksesta meille
opetetut asiat eivät enää ole totta.
Messun arvokkuus ja asiallisuus nähdään harmautena. Hitaus lähinnä huvittaa. Liturgia ja
kaapuihin pukeutumien korostavat vierauden kokemusta. Vaikka amerikkalaisten saarnamiesten maneerit ovat papin silmissä
kauhistus, monet seurakuntalaiset
ihailevat hurmoksellisuutta ja vahvaa fyysistä läsnäoloa, ja ne saavat
jalansijaa uusien messuyhteisöjen
jumalanpalveluksissa. Lapsi ei
enää ole häiriötekijä, vaan sitten
etsitään yhteisö ja messu, jossa

Keskiviikkona 13. joulukuuta on
Pihlavassa Kaija ja Reijo Telarannan luona (osoite Kurjentie 43)
Seimivaellus.
Reitin varrella on yli 30 eri maista peräisin olevaa jouluseimeä.
Vaellukselle voi lähteä milloin vain
klo 16:n ja 20:n välillä.
Tarkemmat ohjeet annetaan
paikan päällä.

lapset viihtyvät. Perinteinen messumusiikki on pannassa. Musiikilta odotetaan monipuolisuutta.
Tärkeintä messussa ei ole, että
pappi kontrolloi käyttäytymistään.
Tärkeintä on kohtaaminen ja
vuorovaikutus seurakuntalaisten välillä.
Hyväksi koettuja jumalanpalveluksia ei yhdistä mikään kaava. Niitä yhdistää se, mitä tapahtuu siinä ympärillä. Ihmisten välillä on merkityksellisiä kontakteja.
Kätellään, halataan, nähdään tuttuja, jutellaan, kahvitellaan ja ollaan sosiaalisia. Toimintaan osallistuu paljon vapaaehtoisia. Tämä
kaikki säteilee myös jumalanpalvelukseen.
Hyvässä jumalanpalveluksessa
Jumala palvelee ihmistä.
Meissä papeissa asuu pieni jumalaton virkamies, joka sanoo,
ettei käsikirjasta voi poiketa. Sastamalalaislähtöinen teologi Mika
Pajunen korostaa, että käsikirja
nimenomaan velvoittaa kokeilemaan, hakemaan uutta ja mukautumaan eri tilanteisiin.
Hyviä messuja on monenlaisia.

On turha sanoa, mitä saa tehdä ja
mitä ei, sillä kaikella on paikkansa. Tärkeintä on ihmisten luonteva
kohtaaminen. Seurakunta ja seurakuntalaiset ovat messussa tärkeintä. Silloin Jeesus on meidän
keskellämme.
M A R JA A NA P E RTTUL A

Sadonkorjuusta kiittäminen on vanha perinne, mutta ajankohtainen tänäänkin.

Lasse Heikkilän Suomalainen
messu esitetään Tyrvään kirkossa
29.11.2017 klo 19.
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi Suomalainen
messu toteutetaan juhlaversiona
konserttisaleissa ja kirkoissa eri
puolilla Suomea.
Tyrvään kirkossa mukana on
Valkia-ryhmä, soitinyhtye, Nokian seurakunnan Sarastus-kuoro,
Sastamalan seurakunnan Gospelkuoro sekä Lauluyhtye Pisara.
Solisteina esiintyvät Mika Karola, Daniel Laitinen, Helmi Mattila,
Anu Mattila, Minna Viinikainen ja
Piia Vuori.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Kolehti kerätään konsertin kuluihin.
Suomi100 -juhlavuoden ohjelmaan kuuluvan tapahtuman Järjestävät Sastamalan seurakunta ja
Sastamalan kaupunki

Seurakuntavaalit
ensi vuonna

Seurakuntavaalit tuovat seurakuntaa esille tulevana vuonna.
Syksyllä 2018 Sastamalassa valitaan uusi kirkkovaltuusto. Vuoden
2018 seurakuntavaalien teemaksi
on valittu ”Minun kirkkoni”. Ihmisiltä kysytään: Minkä asioiden
puolesta haluaisit seurakuntasi tekevän työtä? Tavoitteena on saada uusia ja nuoria ihmisiä asettumaan ehdolle.
Seurakuntavaalit ajoittuvat nykyisillä säädöksillä isänpäivään.
Vireillä on kuitenkin Kirkkolain
muutos, joka toteutuessaan lykkää vaalipäivää viikolla eteenpäin.
Päätös vaalipäivästä saadaan alkuvuodesta 2018.
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Millä fiiliksillä riparille?
Rauni Rantakytö
nuorisotyönohjaaja

Syyslomalla konfirmoitiin City-riparilaiset. Konfirmaatio on ensimmäinen tilaisuus, jossa kysytään sydämen tahtomista; tahdotko Jumalan armon avulla osoittaa
tämän uskon elämässäsi?
Vastatessamme tähän ”tahdon”
luotamme siihen, että Jumala vahvistaa tässä lupauksessa ja kiinnittää Kristukseen.
Tahdon ei ole vain sana, vaan jotain paljon syvempää. Se on uskoa
ja luottamusta.
Syksyllä ilmoittaudutaan rippikouluun. Näin seurakunnan työntekijän silmillä katsottuna uusi
kierros alkaa. Nuoret vain vaihtuvat.
Rrippikoulujännitys näkyy
myös 7.-luokkalaisissa. He miettivät, mitä rippikoulu on, mihin ryhmään he haluaisivat, ovatko ulkoläksyt vaikeita, millaiset juhlat he
haluaisivat. Vuotta vanhemmilla
tämä on ajankohtaisempi ja tärkeä
kysymys.
Haastattelin Pääsiäinen 1 -ryh-

mästä rippikoululaiset Anni Kukon ja Anna Ristolaisen.
Minkälaisia ajatuksia teillä on
rippikoulusta?
Anni: Olen kuullut juttuja niin
hyvistä kuin huonoistakin kokemuksista. Itse ajattelen, että saisin
hyviä kokemuksia ja uusia kavereita ja että rippikoulussa pelataan.
Anna: Pääsen tapamaan uusia
ihmisiä ja näkemään kavereita.
Jännittääkö?
Anni: Odotan rippikoulua, mutta en jännitä.
Anna: Odottavalla mielellä olen,
mutta en jännitä.
Miksi pääsiäinen?
Anni: Meillä on yhteiset juhlat
siskoni vauvan kanssa ja pääsen
vauvan kummiksi. Se on hienoa.
Anna: Kesällä jää muuhun aikaa. Kesällä on tulossa juhlia, kuten kavereiden rippijuhlia.
Mitä eroa on koululla ja rippikoululla?
Anni: Rippikoulu käydään vain
kerran ja se on lyhyempi.
Anna: Rippikoulu on tärkeä, kun
pääsee kummiksi. Se on ainutlaatuinen kokemus.

Mitä haluaisit rippilahjaksi?
Anni: Mönkijä olisi kiva. Raha
on siinä mielessä kiva lahja, että
sillä voi ostaa haluamansa. Muistan, kun siskoni sai ompelukoneen
lahjaksi.
Anna: Rahaa, koska sillä voi ostaa sen lahjan. Skootteri olisi kiva.
Mikä sinulle tulee mieleen sanasta...
rippileiri?
Anni: Uusia kavereita
Anna: Yhteisöllisyys
konfirmaatio?
Anni: Alttari
Anna: Alba
rippijuhla?
Anni: Lahjat		
Anna: Rippimekko
Isä meidän -rukous?
Anni: Ala-aste		
Anna: Ulkoläksy
Mitä haluat sanoa muille rippikoululaisille?
Anni: Ajattele positiivisesti. Älä
jännitä. Saat uusia kokemuksia ja
kavereita.
Anna: Kannattaa mennä avoimin mielin ja rohkeasti tutustua
uusiin ihmisiin.
TARJA KO PAL AIN E N

Ystävykset Anna Ristolainen (vasemmalla) ja Anni Kukko odottavat rippikoulua avoimin ja iloisin mielin.

KANANJALKA

M A I JA-L I I SA H A L M E

Lähimmäisenä oleminen on Satu Rantalalle aitoa kohtaamista ilman suoritupaineita.

Ihminen ihmiselle –
lähimmäisenä vanhukselle
Maija-Liisa Halme

Satu Rantala on Sastamalan seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä.
Satu tekee lähimmäisenä elämisen työtä, ihmisenä ihmisen vierellä.
Hänellä on omalähimmäisenä
vanhus, jota hän tapaa tai johon
hän on yhteydessä pari kertaa kuukaudessa.
He juttelevat ja jakavat arkielämän asioita, isoja ja pieniä.
Satu kertoo, että omavanhuksesta on tullut hänelle läheinen.
– Vaikka hän on päähenkilö,
saan myös itse valtavasti tapaamisistamme. Molemmat saamme
kohdata toisemme aidosti, omana
itsenämme.
Satu jatkaa:
– Olen kokenut vaikuttavana
Raamatun sanan, joka kehottaa
rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseä. Ihmisenä
eläminen on lähimmäisenä elämistä. Lähimmäinen voi olla sukulainen, ystävä tai ventovieras.
On hyvä, että seurakunta organisoi lähimmäistyötä – järjestää ihmisiä toistensa vierelle.
– Haluan olla Jumalan käytössä omien voimavarojeni mukaan.
Koen, että Jumala varustaa – minä saan olla välikappaleena, sanoo
Satu.
Hän kertoo, että tuli mukaan lähimmäiseksi sen jälkeen, kun hä-

Sastamalan
seurakunta etsii
vapaaehtoisia
■■Hei Sinä tavallinen, ihmisestä
kiinnostunut, lämpimän sydämen
omaava, luotettava! Alkaisitko Sinä lähimmäiseksi vanhukselle?
■■Kysele tarkemmin ja ota yhteys diakoniatyöntekijöihin / Maija-Liisa Halme p. 050 314 9042
tai maikku.halme@evl.fi.
■■Palkkiona on syvä mielekkyys
toisen ihmisen vierellä!

nen vanhempansa kuolivat ja oma
elämäntilanne mahdollisti vapaaehtoistyön.
Lähimmäisvapaaehtoisille on
järjestetty kerran kuukaudessa
tapaaminen, työnohjaus. Satu sanoo, että on hyvä jakaa vapaaehtoistyötä ja samalla tietää, mihin
joukkoon kuuluu.
– Lähimmäistyössä ei tunneta tehokkuusajattelua – saamme
kohdata toisemme rauhassa ja levossa.
Kun kysyn, mitkä ovat Satua
voimaannuttavia ajatuksia, hän
jakaa lempipsalminsa 139 jokaiselle aarteeksi:
– Herra, sinä olet luonut minut
sisintäni myöten, äitini kohdussa
olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.

