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PÄÄSIÄINEN LÄHESTYY

Juhlavalmistelut käynnissä
TARJA KOPALAINEN

K

iikan lastentalolla 4-vuotiaitten päiväkerhoryhmä askartelee pääsiäistipuja. Keltaiselle kartongille piirretyt hahmot
leikataan irti, tarkasti ääriviivoja myöten. Kumpaankin puoliskoon suditaan runsaasti liimaa,
väliin tikku ja keltaista
kreppipaperia pyrstöksi, ja toinen puoli päälle. Hetken kun malttaa
odottaa, niin liima ottaa
kiinni. Vielä kaksi pientä silmää paikalleen ja
valmis tipu saa jää kuivattelemaan.
Pääsiäisen tapahtumat tulevat päiväkerhossa tutuksi. Paastokynttilä kertoo paastonajasta, palmusunnuntaiksi
tehdään virpomavitsoja
ja kuullaan kuinka Jeesus ratsasti Jerusalemiin
kansan huutaessa Hoosiannaa. Pitkäperjantain
sanoma vetää vakavaksi. Silloin Jeesus kuoli
ihmisten syntien takia.
Jeesus ei kuitenkaan jäänyt hautaan, vaan nousi kuolleista ja elää ikuisesti. Pääsiäisen ihmeestä, tyhjästä haudasta ja
ylösnousseesta Jeesuksesta kertovat myös kerhossa askarrellut pääsiäistiput.

KARTONGILLE piirretyille hahmoille tehdään pyrstö kreppipaperista. Liimaa pitää olla välissä tarpeeksi, jotta tiput pysyvät kasassa.

Via Dolorosa kutsuu pääsiäisenä kaikkia Jeesuksen askeliin
 Pääsiäisen

sanoman voit
kokea pääsiäisviikolla Vammalan seurakuntatalossa.
Via Dolorosa -pääsiäisvaellus kuljettaa sinua Jeesuksen
askelissa matkan palmusunnuntaista pääsiäiseen. Kauniisti rakennettu, elämyksellinen vaellus sopii sekä lapsille että aikuisille.

vapaat toimimaan.
Seurakunta suosii
”OnOlemme
”
toimittava arvokkaaksi
suomalaisia tuotteita.
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HARTAUS
PÄÄKIRJOITUS

Oikeiden
asioiden parissa

J

uha Tapio konsertoi Tyrvään kirkossa reilu vuosi
sitten. Paikalla olivat vain
mies, kitara ja valot. Sähköt tosin reistailivat koko kaupungissa ja konsertti keskeytyi pariin otteeseen, mutta se ei tahtia
haitannut. Kirkko oli ääriään
myöten täynnä ja seinustoillakin seisoi ihmisiä. Kun muualle ei mahtunut, artisti pyysi rippikouluikäisiä istumaan ”lavalleen” alttarin alueelle.
Olen nähnyt vastaavan tapahtuvan muissakin seurakunnissa. Artisti kommentoi konsertin jälkeen ulkonaisesti pelkistettyä esiintymistään sillä, että on hyvä olla tekemisissä oikeiden asioiden kanssa. Hänen
lauluissaan kuljetaan aina kappaleen matka tavallisten ihmisten arkipäivässä kaikella rakkaudella. Usein
liikutaan pateettisuuden rajoilla. Niin nykyään taitaa
olla aina, jos aihetta lähestyy positiivisesti.
Työtoveri purkaa hetkittäistä turhautumista työhönsä. Pohdimme monia hengellisen työn muotoja
niin kirkon sisällä kuin vähän ulkopuolellakin. Työtoverillani on taipumus olemisensa ja elämisensä
pohdiskeluun. Hänkin haluaa olla tekemisissä oikeiden asioiden parissa. Pohdimme rinnalla kulkemista
ja vallankäyttöä. Kuljemme kappaleen matkaa toistemme arkea ja ainakin minä jatkan päivääni piristyneenä ja suu hyvän makuisena. Saimme olla oikeiden
kysymysten ja asioiden parissa.
Ollaanko kirkossa tekemisissä oikeiden asioiden
parissa? Viimeaikaisten tutkimusten valossa kirkkoon kuulumisen syyt ovat vaihtuneet. Enää tärkein
syy ei ole perheeseen liittyvät kristilliset toimitukset,
vaan kirkon tekemä työ lähimmäisten auttamiseksi.
Asenteet ovat muuttuneet paljon pienessä ajassa. Kirkolta vaaditaan hyvin konkreettisia asioita.
Moni voisi sanoa, että kirkko elää etsikkoaikaa.
Mutta kirkko elää sitä aina. Onneton on se kirkko, joka ei sitä tiedä! Oikeiden ja olennaisten asioiden etsintä, etsikkoaika, on meidän kaikkien yksilöllinen ja
yhteinen tehtävä. Jeesuksen esimerkki kutsuu meitä
oikeiden asioiden pariin. Joutavanpäiväisyys, näkymättömyys ja mauttomuus ovat vaarallisia.
Me kristityt saamme taivaspaikkamme armosta.
Se vapauttaa meidät tuomitsemisesta, oman edun tavoittelusta ja itsekkyydestä. Olemme vapaat toimimaan. On toimittava arvokkaaksi kokemiemme asioiden puolesta. Meillä on puutetta kärsiviä lähimmäisiä, evankeliumi ei ole tavoittanut kaikkia maita ja kansoja, mutta tavallisessa arjessakin tarvitaan
rinnalla kulkijoita. Mielekkyyden ja merkityksen kysymykset kuuluvat myös arkiseen työhömme ja opiskeluumme. Vain me tavalliset kristityt olemme siellä,
missä tarvitaan arvoja, rakkautta ja rinnalla kulkijoita. Ollaan oikeiden asioiden parissa.
Ari Paavilainen
Kirkkoherra

Luojan kaunein ajatus

O

lin jokin aika sitten Sastamalamessussa. Kun tuli aika käydä
ehtoolliselle, alkoi lapsikuoro
laulaa laulua, joka pysäytti minut ihmeellisillä sanoillaan: ”olet ihme, taivaan lapsi Luojan kaunein ajatus.”
Jo ennen syntymää olimme Jumalan
suunnitelmissa, ja se mitä olemme nyt
ei ole feikkiä tai jotain halpaa vaan Jumalan design-tuote, Luojan kaunein
ajatus.
Luulen, että Jumalan suunnitelmaan kuului, että hän asetti kolon jokaisen ihmisen sydämeen. Se kolo voi
tuntua tyhjyydeltä sisälläsi, riittämättömyydeltä toisten ihmisten seurassa.
Kenties koko elämäsi ajan olet yrittänyt täyttää sitä koloa kaikin mahdollisin tavoin, rahalla, roinalla tai tekemisellä.
Pian alkaa hiljainen viikko ja saam-

me kurottautua pääsiäisen sanoman
äärelle, joka kertoo meille tyhjästä rististä: Joh: 3–16 ”Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut että hän antoin
ainoan poikansa ettei yksikään joka
häneen uskoo joutuisi kadotukseen
vaan saisi iankaikkisen elämän.”
Jumalan suunnitelma kaikkia maailman ihmisiä varten koskee sinuakin
koska olet Luojan kaunein ajatus. Entäs jos pysähdyt nyt hetkeksi että Jumala saisi näyttää ympäriltäsi asioita,
joilla on oikeasti merkitystä ikuisuuden kannalta? Hän haluaa ohjata sinun elämääsi, että huomaisit vihdoinkin hiljentyä ja hiljentää tahtia. Ihmetellä kaunista luomakuntaa, tehdä työtä levosta käsin, pysähtyä läheisten ja
rakkaiden ihmisten rinnalle.
Sydämessäsi oleva kolo on ristin
muotoinen. Risti kertoo siitä, että Ju-

mala haluaa olla yhteydessä sinuun ja
että sinä saat olla yhteydessä häneen.
Risti kertoo myös siitä, että voisimme
olla yhteydessä toinen toisiimme. Entäpä jos Jumalan unelma seurakunnasta on Jumalan yhteinen perheväki,
joka saisi kasvaa yhdessä kiinni Jumalan sanaan? Tiesithän sinä, että seurakunta ei ole vain me työntekijät, vaan
seurakunta tarkoittaa meitä kaikkia,
sinua ja minua? Meillä jokaisella on
seurakunnassa oma paikkamme ja
tehtävämme.
Haluan kutsua sinua ja perhettäsi mukaan rakentamaan Sastamalan
seurakuntaa, Jumalan unelmaa todeksi. Via Dolorosa kutsuu hiljentymään
pääsiäisen sanoman äärelle.
Miksi?
Koska olet Luojan kaunein ajatus.
Katja Koivuniemi

PYHÄN Olavin kirkon taukotupa on jo hahmollaan. Valmista on tuoreiden tietojen mukaan huhtikuun lopussa. Kuva: Veli-Matti Saksi
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P

yhän Olavin kirkko
avautuu taas talvikauden jälkeen vappuna. Kirkko on avoinna
sunnuntaista perjantaihin
kello 11–17. Pyhä Olavi on
suosittu vihkikirkko, minkä
lisäksi kirkolla järjestetään
myös kastetoimituksia. Lauantait on varattu kirkollisille
toimituksille, jolloin kirkko
on suljettu yleisöltä.
Edellisiin kesiin verrattuna kirkon aukioloaikaa on
lyhennetty: ovet aukeavat
kello 11 ja sulkeutuvat kello
17. Aamun ensimmäinen ja
illan viimeinen tunti ovat olleet kirkolla hyvin hiljaisia.
Vanhan kirjallisuuden
päivien aikana 29. ja 30. kesäkuuta kirkko on poik-

keuksellisesti avoinna aamuyhdeksästä iltakahdeksaan.
Pyhän Olavin kirkkoon
tutustui viime vuonna
72 000 kävijää. Kaikkiaan
kirkossa on käynyt maalausten valmistumisen jälkeen jo
200 000 vierailijaa.
Ryhmävarauksia on tähän mennessä tehty kesälle
hieman aiempaa vähemmän.
Ryhmävaraukset olivat laskussa jo viime kesänä, mutta vastaavasti yksityisten
vierailijoiden määrä oli vahvassa nousussa. Kesän aikana kirkossa odotetaan käyvän noin 50 000 vierasta.

Huoltorakennus
nousee kirkon taakse
Pyhän Olavin huoltorakennus on alkuvaikeuksien jälkeen nousemassa hyvää

vauhtia. Hirsirunkoista rakennusta urakoiva Logmix
Group joutui odottamaan
puutavaraa alihankkijaltaan, mikä viivästytti rakennustöiden aloittamista.
”Urakka on nyt edennyt
hyvin ja valmista pitäisi olla
alkuperäisen suunnitelman
mukaan huhtikuun aikana.
Pärekattoa on jo asennettu, samoin ovia ja ikkunoita”, kertoo Sastamalan seurakunnan kiinteistöpäällikkö Jouko Lundén.
Huoltorakennuksen on
suunnitellut arkkitehti Ulla Rahola. Rakennuksessa
on sosiaalitilat kirkon oppaille sekä yleisö-wc:t. Hirsirakenteisen rakennuksen
ulkomitat ovat 4.33 kertaa 13
metriä.
Rakennus tulee maksa-

maan hieman yli 107 000
euroa.
”Rakennuksen runko on
piiluveistettyä pelkkahirttä.
Pintaa ei käsitellä mitenkään
vaan rakennus saa harmaantua luonnollisella tavalla.
Lopputulos on samanhenkinen kuin rannassa olevassa vanhassa venevajassa”,
Lundén kuvailee kirkonmäen uudisrakennusta.
Toinen näkyvä muutos
Pyhällä Olavilla on uusi laituri, jonka seurakunta rakentaa vanhan laiturin jatkoksi yhdessä kaupungin
kanssa. Laituria tarvitaan,
jotta toukokuussa Rautavedellä alkavat laivaristeilyt pystyvät pysähtymään
myös Pyhällä Olavilla. Nykyinen laituri on alukselle
liian pieni.
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UUSI MONITOIMIMIES

POIMINTOJA

Vahdinvaihto
kappelihautausmaalla

Suomalainen
messu sukeltaa
kansan sieluun

TARJA KOPALAINEN

T

yrvään kappelihautausmaalla Roismalassa tapahtui vuoden
vaihteessa vahdin vaihto.
Pitkäaikainen hautausmaanhoitaja Erkki Mäkinen jäi
eläkkeelle ja seuraajaksi valittiin Tomi Helenius 28.
Tomi Helenius on syntyperäinen vammalalainen.
Hän on suorittanut tietotekniikan perustutkinnon
ja tehnyt oman yrityksen-

sä kautta turvalaite- ja maisemansuunnittelutöitä. Tomi on seurakunnassa jo tuttu tekijä, sillä hän on tehnyt
haudankaivuu- ja kiinteistönhoitotöitä seurakunnalle jo toimiessaan aiemman
työnantajansa palveluksessa. Opettelemista on lähinnä paperiasioissa ja suntion
tehtävissä. Tomi Heleniuksen perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta, 3,5 -vuotias poika ja vuoden vanha tytär.

Tomi Heleniuksen vastuulle kuuluu Tyrvään kappelihautausmaan haudankaivuu ja yleinen kunnossapito. Hän toimii myös Tyrvään siunauskappelin talonmiehenä ja suntiona, sekä
kausityöntekijöiden esimiehenä. Monipuoliseen toimenkuvaan kuuluu talvella
lumen aurausta ja hiekoitusta, keväällä kukkapenkkien
tekoa, kesällä ruohonleikkuuta, kastelua ja haravointia. Surevien ihmisten koh-

taaminen hautapaikka-asioissa ja siunaustilaisuuksissa kuuluu yhtenä osana
työhön. Työ on todella vaihtelevaa ja sitä on paljon. Välillä kätevää miestä tarvitaan
avuksi myös seurakunnan
muille kiinteistöille.
Ympäristöasiat ovat nyt
esillä myös Tyrvään kappelihautausmaalla, Tomi kertoo.
”Jätehuolto paranee tänä kesänä, kun uudet jätepisteen saadaan käyttöön.

Isossa kontissa on omat luukut sekajätteelle, maatuvalle
jätteelle, lasille ja metallille.
Myös mahdollisuuksia hyödyntää sekajäte energiajätteenä tutkitaan. Roskasäiliöihin tulee selkeät opasteet
siitä, mihin luukkuun mikäkin jäte kuuluu.”
Jos ongelmia tulee, jätehuollossa tai muissa hautausmaahan liittyvissä asioissa, niin aina voi tarttua hihasta ja kysyä neuvoa, lupaa
Tomi Helenius.

KIRKKO JA YMPÄRISTÖ

Ympäristötyö hyvässä alussa
TARJA KOPALAINEN

J

umala on antanut luomakunnan ihmisille viljeltäväksi ja varjeltavaksi. Kirkkokunnat ympäri
maailmaa ovatkin heränneet
pohtimaan vastuutaan ympäristöstä. Sastamalan seurakunnassa ympäristöselvitys aloitettiin viime vuoden
lopulla. Tavoitteena on kirkon ympäristödiplomi. Ympäristöohjelmaa tekee opinnäytetyönään Hämeen Ammattikorkeakoulussa ympäristönsuunnittelijaksi opiskeleva kiikkalainen Anu
Kaasalainen, 25.
Ympäristöohjelmaa varten tarvitaan tietoa toiminnan nykytilasta. Sen vuoksi
tehdään ympäristöselvitys.
”Tehtävää on valtavasti”, Anu Kaasalainen kertoo. Erityisesti parannettavaa löytyy jätehuollosta, paljon myös käytetään fossiilisia polttoaineita ja kuljetaan
seurakunnan sisällä.
Ympäristöselvitys alkoi
seurakunnan siivoustoimen
kartoituksella. Sen jälkeen
vuorossa oli jätehuolto.
”Kovin sekajätepainotteista tämä on”, toteaa Anu. Valtaosalla seurakunnan kiinteistöistä on käytössä vain
sekajätekeräys. Jätteen hyödyntäminen energian tuottamiseen ja biojätteen kerääminen on vähäistä.
Liikenteen ympäristövaikutukset ovat suuret. Pyöräily, kävely ja kimppakyydit ovat suositeltavia liikkumistapoja, mutta auton käytön vähentäminen on haja-asutusalueella hankalaa.
Anu ei kuinkaan suostu lyömään hanskoja tiskiin.
”Selvitän välimatkat, julkiset liikennemahdollisuudet, parkkipaikat ja maksettavat kilometrikorvaukset.
Myös matkustussääntö tulee
päivittää niin, että se suosii
julkista liikennettä ja kimppakyytejä.”
Anu suosittelee energiakartoituksen tekemistä
seurakunnan kiinteistöillä.

 Lasse Heikkilän säveltämä

Suomalainen Messu kuullaan
yhteisvastuukonsertissa
Tyrvään kirkossa sunnuntaina 22. huhtikuuta. Messu
alkaa kello 18.
Esityksessä on mukana
Sastamalan seurakunnan
gospelkuoro, lauluyhtye Pisara, sekä soitinyhtye. Myös
Isän askelissa -ryhmän lapset esiintyvät messussa. Kolehti kerätään yhteisvastuulle.
Suomalaisen Messun musiikki muistuttaa suomalaista kansanmusiikkia ja se soitetaan osittain perinneinstrumentein. Tekstit kertovat
sotien haavoista hitaasti paranevan kansan tunteista,
elämästä jyrkkien vuodenaikojen vaihteluiden keskellä, koskemattoman puhtaan luonnon kauneudesta ja kaiken tämän keskellä
elävän ihmisen suhteesta Jumalaan.

PEKKA Simojoki ja Et Cetera
-kuoro esiintyvät Tyrvään
kirkossa 1. huhtikuuta.
Kuva: Philippe Gueissaz

EtCeterakuoro saapuu
Sastamalaan
 Sunnuntaina

TYRVÄÄN kappelihautausmaan uusissa jätekonteissa on omat luukut maatuvalle jätteelle, lasille, metallille ja sekajätteelle.
Kontteja esittelevät Anu Kaasalainen ja Tomi Helenius.

Energian kulutuksen tarkka seuraaminen ja vuotokohtien korjaaminen säästää sekä luontoa että veroeuroja. Yksi konkreettinen
toimi energian säästämiseksi on jo tehty. Kirkkojen lämpötilaa on alennettu ja jumalanpalveluksia pidetään talviaikana seurakuntataloissa. Myös leirikeskusten ja
hautausmaiden toiminnot
käydään läpi, samoin seurakunnan hankintatoimi. Ympäristöystävällisyys pitää ottaa huomioon kaikissa hankinnoissa, vaatii Anu.
Ympäristökasvatus tulisi
liittää kaikkeen seurakunnan toimintaan.
”Seurakunta voisi kutsua
ja innostaa ihmisiä ympäristötyöhön neuvomalla ja tarjoamalla mahdollisuuksia
kierrätykseen”, esittää Anu.

Myös eri tapahtumissa ympäristöasioita voitaisiin tuoda esiin ja seurakunta voisi näyttää esimerkkiä suosimalla paikallisia lähituotteita, luonnonmukaisesti viljeltyä ja Reilun kaupan
tuotteita.
”Elintarvikehankinnoissa seurakunta suosii suomalaisia tuotteita. Tämä on yksi emännän ylpeydenaihe”,
kertoo Anu.
Kevään aikana valmistuvan ympäristöohjelman
hyväksyy kirkkoneuvosto.
Ympäristödiplomia varten
seurakunnan on läpäistävä
hiippakunnan hyväksymän
auditoijan suorittama katselmus.
Mahdollinen ympäristödiplomi on kuitenkin vasta
hyvä alku. Jos jossain, niin
seurakunnassa ympäristö-

Kirkon ympäristötyö
 Kirkon ympäristödiplomi on perustettu vuonna 2001.
 Diplomin on hankkinut jo noin 100 seurakuntaa.
 Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus

valmistui vuonna 2008.
 ”Kiitollisuus hyvän Jumalan lahjoja kohtaan herättää

kunnioittamaan hänen luomakuntaansa ja suojelemaan
sitä. Se saa myös etsimään kohtuullista elämäntapaa.”

Avainasiat:
 Energian säästäminen ja uusiutuvan energian käyttö.
 Jätteen vähentäminen ja hyötykäyttö.
 Kiinteistöjen lämmön ja sähkönkulutuksen alentaminen.
 Julkisen liikenteen suosiminen.
 Ympäristöystävällisyys hankinnoissa.
 Kannustaminen ekologiseen elämäntapaan ja

kohtuullisuuteen.

asiat tulee ottaa vakavasti.
Arkkipiispa emeritus Jukka Paarma on todennut,
että hyväkin saarna Juma-

lan luomistyön ihmeistä jää
ontoksi, jos kirkko ja seurakunnat eivät elä luontoa
kunnioittaen.

1. huhtikuuta on Tyrvään kirkossa
Pekka Simojoen ja EtCetera -kuoron konsertti kello 15.
Odotettavissa on ilta täynnä
iloista musiikkia, lämmintä
yhdessäoloa ja koskettavia
sanoja. EtCetera- kuoron tavaramerkkejä ovat afrikkalaisvaikutteinen, vauhdikas musiikki, sekä rento tapa esiintyä. Kuoron laulajat
tulevat eri ammattiryhmistä
ja eri elämäntilanteista, mutta heitä yhdistää laulamisen riemu ja evankeliumin
eteenpäin vieminen. Kuoron
musiikki on iloista ja hyväntuulista gospelia. Laulut ovat
pääosin Simojoen ja AnnaMari Kaskisen käsialaa.
EtCeteralta on vuosien varrella ilmestynyt kuusi äänitettä: ”Matka on alkanut” vuonna 1996, ”On taivas
auki” 1998, ”Aukaise verhot”
2001, ”Valoon päin” 2005 ja
”Suuri suunnitelma” 2008”.
Uusin äänite ”Hola M’kweni
- rakastakaa toisianne” julkaistiin syksyllä 2011.
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TYRVÄÄN KIRKKO

Kaksitornisessa pääsiäiss
voi kohdata myös näköais
JOUNI PIHLAJAMAA

V

uonna 1855 valmistunut Tyrvään kirkko synnyttää Suomen
oloissa harvinaisen katedraalimaisen vaikutelman niin ulko- kuin sisäpuoleltakin katseltuna. Hovimaalari R.W.
Ekmanin vuonna 1866 maalaama kolmiosainen alttariteos on sen verran tehokas katseenvangitsija, että eri puolille kirkkotilaa harkiten sijoitetut taideteokset saattavat jäädä kokonaan huomaamatta.
Omalla hiljaisella, mutta puhuttelevalla tavallaan myös
ne pysäyttävät kirkkovieraan
katselemaan Via Dolorosaa,
Kristuksen kärsimystietä”,
kertoo ylivahtimestari Arja
Myllyniemi.
Arja Myllyniemi aloitti
suntiona vuonna 1997, nykyisin hän hoitaa myös ylivahtimestarin virkaa. Hän sanoo
oppineensa arvostamaan
vuosi vuodelta yhä enemmän
sitä, että kirkkotilan visuaaliset elementit ikään kuin hienovaraisesti säestävät kirkkovuoden kunkin ajankohdan ja juhlan sanomaa.
Kirkkotekstiilien symbolit ja värit, kynttilät ja alttarikukat eivät ole koristeita, vaan osa sananjulistusta.
Myllyniemen mielestä erityisesti pääsiäisaika puhutte-

lee poikkeuksellisen vahvasti myös näköaistin ja perinteiden kautta.
Esimerkiksi palmusunnuntaina liturginen väri on
paaston ja juhlaan valmistautumisen väri violetti ja
alttarilla on valkoisia kukkia
ja pajunkissoja. Kiirastorstain iltamessussa palaa aluksi erillisessä kynttelikössä 13
kynttilää viitaten Jeesukseen
ja 12 opetuslapseen. Messun
lopussa vain yksi kynttilä
jää palamaan, Sisu-partiolaiset pukevat alttarin mustiin
ja alttarilla on viisi ruusua
muistuttamassa Jeesuksen
ristillä saamista haavoista.
Pitkänäperjantaina on ainoa
jumalanpalvelus vuodessa,
jolloin urut vaikenevat ja jolloin papit käyttävät vuonna
1858 hankittuja mustia samettikasukoita. Pääsiäisaamuna musta on vaihtunut
valkoisiin tekstiileihin, alttarilla on suuren ilon merkkinä kuusi kynttilää ja uuden
elämän merkiksi on alttarille
tuotu narsisseja ja liljoja.
Puutarhurina Myllyniemi sanoo nauttivansa kukka-asetelmien tekemisestä,
sillä niiden tekeminen on hyvin luovaa puuhaa.
Vuoden aikana Tyrvään
kirkossa pidetään satoja tilaisuuksia. Suntion tehtävä
on omalta osaltaan huolehtia

siitä, että kirkko on toimintakunnossa.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että hän tulee kirkkoon jo 2–3 tuntia ennen tilaisuuden alkua, lakaisee rappuset, luo lumet muistolehdon
käytäviltä ja suorittaa tarvittaessa hiekoituksen, huolehtii
lämmityksestä, äänentoistosta, valaistuksesta ja kirkonkelloista, laittaa virsinumerot
neljälle taululle, huolehtii ehtoollisvälineistä, kirkollisista
tekstiileistä sekä käsi- ja virsikirjoista, kerää kolehdin,
siivoaa kirkkotilan ja opastaa
vapaaehtoisia eri tehtävissä.
Arja Myllyniemi toteaa, että pääsiäisen perinteet
ovat viime vuosikymmeninä
muuttuneet. Monissa seurakunnissa hiljaisen viikon ahtisaarnojen tilalle on tullut
pääsiäisvaelluksia ja -näytelmiä. Niillä on tavoitettu suuri joukko myös seurakunnan
nuorimpia jäseniä. Kirkoissa käytettävä musiikki on
monipuolistunut ja yömessut lisääntyneet. Myllyniemi
sanoo, että kiirastorstain iltamessu on hänelle hartaan
tunnelmansa takia ehdottomasti hiljaisen viikon kohokohta. Kotiinsa hän ei kaipaa
kovin paljon pääsiäisrekvisiittaa, sillä kevät jo itsessään
on juhlava, mielialaa nostattava juttu.

JEESUS pesee opetuslastensa jalat -kipsirelieﬁn on tehnyt taiteilija Väinö Richard Rautalin.

TYRVÄÄN kirkon taideteokset pysäyttävät puhuttelevalla tavallaan kirkkovieraan katselemaan Via

KRISTUSRELIEFI
Tyrvään
kirkon
alttarin
edessä sakastinpuoleisella
seinällä on
kipsikopio
Ville
Vallgrenin
veistoksesta.

VIA
Dolorosa
on kokemusperäisenä
hyvä tapa
hiljentyä
pääsiäisen
viettoon.
Tänäkin
vuonna
se tuo
pääsiäisen
tuhansille
sastamalalaisille.
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sanoman
stin kautta

HILJAISEN VIIKON JA PÄÄSIÄISEN
TAPAHTUMAT
Palmusunnuntai 1.4.
Messu
Tyrvään kirkko klo 10, Tenkanen, Paavilainen, Gospelkuoro, Pisara

Perhemessu
Kiikan srk-talo klo 18, Pihlajamaa, Mattila J.

Messu
Karkun srk-talo klo 10, Kauppinen, Vuoristo

Sanajumalanpalvelus
Mouhijärven srk-talo klo 12,
Hautala, kirkkokahvit ja palmusunnuntain myyjäiset

Sanajumalanpalvelus
Suodenniemen srk-talo klo 18,
Taipaleen Maatalousnaiset tarjoavat kahvit

Keskiviikko 4.4.
Hiljaisen viikon veisuu
Tyrvään kirkko klo 19, Airas-Laitila, Vuoristo

Kiirastorstai 5.4.
Messu
Tyrvään kirkko klo 12,
Paavilainen, Airas-Laitila , Mattila A., Kirkkokuoro
Salokunnan kirkko klo 17, Kauppinen, Vuoristo
Tyrvään kirkko klo 18,
Paavilainen, Airas-Laitila, Mattila A., Gospelkuoro
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala, Inkeroinen, Kirkkokuoro
Keikyän kirkko klo 18,
saarna Pentti Rantanen, Sorva, Mattila J., Iltapäiväkuoro
Sammaljoen kirkko klo 20, Järvinen, Mattila A.
Karkun kirkko klo 20, Kauppinen, Vuoristo, Kappelikuoro
Suodenniemen kirkko klo 20, Järventaus, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 20, Pihlajamaa, Mattila J.

Ehtoollishetki
Lantula-talo klo 13.15, Reijo Ylimys

Pitkäperjantai 6.4.
Sanajumalanpalvelus
Tyrvään kirkko klo 10,
Paavilainen, Inkeroinen, Vammalan kamarikuoro
Sammaljoen kirkko klo 10, Järvinen
Karkun kirkko klo 10, Kauppinen, Vuoristo, Kappelikuoro
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila A., Kirkkokuoro
Suodenniemen kirkko klo 13, Järventaus, Mattila A.
Keikyän kirkko klo 16,
Hartaus, Aggabee, Leea Kuusela, Sorva Kirsi Syren, Pirkko Suutari,
Päivi Pelttari.
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Mattila J., Kappelilaulajat

Ristinjuhla
Lopenkulman rukoushuone klo 13, Järvinen, Inkeroinen
Tervamäen koulu klo 13, Timo Vuorinen, Hautala

Lauantai 7.4.
Pääsiäisyön messu
Mouhijärven kirkko klo 23,
Hautala, Hanna Korpijaakko, Kirkkokuoro
Tyrvään kirkko klo 23, Airas-Laitila, Mattila A., Lauluryhmä Scherzo

Pääsiäispäivä 8.4.
Messu
Karkun kirkko klo 8, Kauppinen, Vuoristo, Kappelikuoro
Tyrvään kirkko klo 10,
Paavilainen, Järvinen, Inkeroinen, Pirjo Turunen, laulu
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila J., Kappelilaulajat
Salokunnan kirkko klo 11, Kauppinen, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Inkeroinen
Suodenniemen kirkko klo 13,
Järventaus, Mattila A., messun jälkeen kirkkokahvit ja
pääsiäisajan lauluja, srk-talo klo 14
Keikyän kirkko klo 13, Sorva, Mattila J., Kappelilaulajat

Toinen pääsiäispäivä 9.4.

Dolorosaa, Kristuksen kärsimystietä.

Messu
Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila, Vuoristo

Aikataulu

Via Dolorosa tuo pääsiäisen
 Jeesus sanoi opetuslapsilleen:

Lähtekää mukaani johonkin
yksinäiseen paikkaan, niin saatte
vähän levähtää. (Mark. 6:31)
 Tule kulkemaan Jeesuksen
jalanjäljissä matka palmusunnuntaista
pääsiäiseen. Näe tyhjä hauta, koe
ylösnousemuksen riemu.
Via Dolorosa on hyvä tapa hiljentyä

pääsiäisen viettoon. Tänäkin
vuonna se tuo pääsiäisen tuhansille
sastamalalaisille, liity joukkoon!


Via Dolorosa
-pääsiäisvaellus avoinna
Vammalan seurakuntatalossa:

 Palmusunnuntai 1.4. klo 11.30–17
 Maanantai 2.4. klo 9–15 ja 17–19.30

 Tiistai 3.4. klo 9–15 ja 17–19.30
 Keskiviikko 4.4. klo 9–15 ja 17–19.30
 Kiirastorstai 5.4. klo 9–15 ja 16–18
 Pitkäperjantai 6.4. klo 11.30–18
 Tule talkoisiin (Asemakatu 6):
 Pystytystalkoot, torstai 29.3. klo 16
 Pystytystalkoot jatkuvat, perjantai

30.3. klo 9
 Purkutalkoot, lauantai 7.4. klo 9

www.sastamalanseurakunta.ﬁ
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www.sastamalanseurakunta.ﬁ
KONSERTIT
Su 1.4.

Pekka Simojoen ja Et Cetera -kuoron konsertti
Tyrvään kirkko klo 15, ohjelma 10 e
Ma 9.4. Ilon suuntaan -konsertti, Karkun kirkko klo 19
Maria Kiiski, Petri Krzywacki, Mika Mattila, Emma Kurkinen
ja Nina S. Newton, kolehti yhteisvastuulle
La 21.4. Kristel-kuoron iltamusiikki, Karkun kirkko klo 19
Su 22.4. Suomalainen messu, Tyrvään kirkko klo 18
Gospelkuoro, lauluyhtye Pisara, soitinryhmä, Isän askelissa
–pyhäkoululaiset, kolehti yhteisvastuulle
La 28.4. Kevätlaulu-konsertti, Vammalan srk-talo klo 16
Vammalan kamarikuoro, Sastamalan seurakunnan
lapsikuoro
Su 6.5. Konsertti
Histan veisaajat,
Tyrvään kirkko
klo 14

LAPSET
Raamattuseikkailu -periodipyhäkoulu,
su 1.4., 22.4. ja 6.5.Vammalan srk-talo klo 14-15.30
(1.4. osallistutaan Via Dolorosa pääsiäisvaellukseen)
Perinteinen pyhäkoulu
Keikyän srk-talo (Pehulankaari 6) su 8.4., 29.4. ja 6.5. klo 11-12
Lantula-talo (Vatajant. 396) lapsille ja perheille joka su klo 11
Suodenniemen Vanhakulku (Väissint. 21) su 1.4., 15.4. ja 29.4. klo 13
Isän askelissa pyhäkoulu
Kiikan koulun salissa (Vehkamäenpolku 3) pe klo 15-16.15
Kaakaopyhäkoulu
Sileekallion kerhohuone
(Linjak. 8) ke klo 15–16.30
Karkun srk-talo
(Passinmäent. 14)
ti klo 14.30–16

NUORET
Vammala
Salibandyvuoro,
Muistolan koulu ke
klo 19-20 (ei 4.4.)
Nuorten ilta ”Fisu”,
Nuokkari pe klo 19-23
”K16” ohjelmallinen ilta,
Nuokkari la klo 19
Autopaja
(Vihattulant.) ti klo 17-19
Keikyä
Ma 26.4. Riparilauluilta,
Puuhala klo 18-20
Kiikka
Klubi 79, srk-talo ti klo 14.30-17
Ke 25.4. Riparilauluilta, srk-talo klo 18
Mouhijärvi, Oravanpesä
Raamis ke 18.4. ja 9.5. klo 18
Riparilauluilta ke 4.4. ja 2.5. klo 18
Nuortenilta la 21.4. klo 18
Mouhijärvi, Häijään Lantti
Nuortenilta la 28.4. ja 12.5. klo 18
Suodenniemi
Nuortenilta, srk-talo to 19.4. ja 10.5. klo 18
Karkku
Pe 27.4. nuorisotyönohjaaja Karkkuparkissa klo 18-21
Keskusteluryhmä rippikoululaisten vanhemmille
Ke 25.4. Vammalan srk-talo klo 18,
Rakkauteen kuuluu myös rajat, Salme Kuukka

VAMMALA
Jumalanpalvelukset
Tyrvään kirkko, messu klo 10
Su 15.4. Konﬁrmaatiomessu, Houhajärven pääsiäisripari,
Kallio, Tenkanen, Mattila A.
Su 22.4. Järventaus, Järvinen, Rajalampi
Su 29.4. Järvinen, Tenkanen, Vuoristo
Su 6.5. Jaakko Löytty saarna, Järvinen, Mattila A.,
kirkkokahvit srk-talo
Aikuiset
Ke 11.4. Miesten saunailta, kaupungin rantasauna (Iisank. 6) klo 17
Su 15.4. Kallialan-Vihattulan-Pohjolanjärven kinkerit,
Kallialan koulu klo 13, Tenkanen, Mattila A.
Su 15.4. Gospellattari tutustumispäivä,
Vammalan srk-talo klo 14-17, päivän ohjelmassa intro
(johdantotunti) 75 min, väliaika ja tempo 75 min, tarjolla

pientä naposteltavaa, voi ottaa myös omat eväät, ohjaaja
Maarit Saarela Tampereen NMKY, hinta 8 e, lisät. Lindroos
p. 050 314 9070
Ma 16.4. Merimieskirkkopiiri, Vammalan srk-talo klo 13
Ma 16.4. Ekojärven-Kivijärven kinkerit Liisa ja Aarre Tuomistolla
(Pikkuluhdant. 57) klo 18.30, Paavilainen, Vuoristo
Ke 18.4. Ajattelijoiden klubi, Pukstaavin kahvila klo 18,
Uskonto ja politiikka, Ilkka Kantola
Pe 20.4. Seurakuntapiiri, Lantula-talo klo 12.15, Sorva
To 26.4. Arkivaatteissa -ilta, Vammalan srk-talo klo 18.30,
Kymmenen käskyä - elämän turvaverkko, Anne Kauppinen
Ke 2.5. Miesten saunailta, Houhajärven leirimaja klo 17
Pe 4.5.
Seurakuntapiiri, Lantula-talo klo 13.15, Tenkanen
Su 6.5. Herättäjäyhdistyksen seurat, Vammalan srk-talo klo 13
Pastori Reijo Ylimys
Diakonia
To 29.3. Lähimmäisten koulutus, Vammalan srk-talo klo 13.30,
Sirkku Erkkilä
To 12.4. Uusi Toivo –lounas, Vammalan srk-talo klo 12
To 12.4. Lähimmäisten koulutus, Vammalan srk-talo klo 13.30,
Sirkku Erkkilä
Pe 13.4. Katulähetys, Vammalan srk-talo klo 14
Ti 17.4. Usko ja Unelma -seniorien kohtaamispaikka,
Vammalan srk-talo klo 13
Ke 18.4. Hengellinen keskustelupiiri, Pajamäen toimintakeskus
(Tampereent. 18) klo 15
Ma 30.4. Vappuaaton munkkimyyjäiset yhteisvastuukeräyksen hyväksi, Torikeskuksen aula klo 11, munkkeja myydään euron
kappalehintaan niin kauan kuin erää riittää
Ti 8.5.
Usko ja Unelma -senioreiden kohtaamispaikka,
Vammalan srk-talo klo 13, lauletaan vanhoja koululauluja,
Mattila A.
To 10.5. Uusi Toivo -lounaan ja Katulähetyksen keväinen lounas,
Vammalan srk-talo klo 12
Diakoniakahvila Vammalan seurakuntatalon alakerrassa tiistaisin
klo 9-12, kahvia, kahvileipää ja puuroa, tervetuloa kaikki!
Lähetys
Raamattupiiri, Vammalan srk-talon työtupa ti klo 13,
Murtoo-Huoponen
Lähetyspiiri, Vammalan srk-talon
työtupa to klo 11.45, Murtoo-Huoponen
Lähetyksen kirpputori
Oravanpesä, Tyrvään pappilan piharakennus (Asemak. 6) avoinna ma ja to
klo 11–17 sekä la klo 10–14
Ke 9.5. Lähetyksen ajankohtaisilta,
Vammalan srk-talo klo 18
vieraana Esko Mäki-Soini
La 12.5. Lähetysmyyjäiset, Torikeskuksen aula klo 9 alkaen,
tuotto nuorten Venäjänmatkan tukemiseksi

ETELÄ-TYRVÄÄ
Jumalanpalvelukset
Su 15.4. Messu, Sammaljoen kirkko klo 13, Kauppinen, Vuoristo
Su 6.5. Messu, Sammaljoen kirkko klo13, Järvinen, Inkeroinen
Aikuiset
Ke 11.4. Illon kinkerit, Illon rukoushuone klo 18.30,
Järvinen, Inkeroinen
Diakonia
Keskiviikkokerho 4.4., 18.4. ja 2.5. Sammaljoen kirkon srk-sali klo 13

KARKKU
Jumalanpalvelukset
Su 22.4. Messu, Karkun kirkko klo 10,
Kristillisen eläkeliiton kevätkokouksen messu, Osmo Ojansivu
Diakonia
Karkun kamari, Karkun srk-talo
ma 2.4., 16.4. ja 23.4. klo 12-14.30
Karkun kamarin retket:
Ke 2.5. Suomalaisen kirjan museo
Pukstaaviin klo 11.45, opastus,
kahvit, kuljetus tarvitseville ilm.
diakoni p. 050 314 9042
Ma 7.5. Elina Marjasuon mökille (Passinmäent.) 19) klo 12

KEIKYÄ
Jumalanpalvelukset
Su 22.4.
Messu,
Keikyän kirkko klo 10, Sorva,
Mattila J., Iltapäiväkuoro,
Keikyän kyläseuran tarjoamat kirkkokahvit
Pe 27.4.
Kunniakäynti
sankarihaudoilla,
Keikyän kirkko 11.30,
kirkkokahvit srk-talo

Aikuiset
To 29.3. Ajankohtainen Raamattu -ilta, srk-talo klo 18,
Raamattu näkemystä etsimässä, Hannu Järventaus
Ke 11.4. Kappeliseura, Keikyän srk-talo klo 19
Ke 25.4. Kappeliseura, Keikyän srk-talo klo 19
To 3.5. Lauluseura, Keikyän srk-talo klo 12
Ke 9.5. Kappeliseura, Keikyän srk-talo klo 19
Diakonia
To 29.3. Ikäpiste, Keikyän srk-talo klo 12,
Kaija Koivula puhuu kuljetuspalveluista
Ke 4.4. Ehtoollinen ja Uusi Toivo -lounas, Keikyän srk-talo klo 12,
Sorva, Mattila J., Veteraaniveljet
To 26.4. Ikäpiste, Keikyän srk-talo klo 12, Edunvalvonnan periaatteet, Marita Pitkänen
Ke 9.5. Uusi Toivo -lounas, Keikyän srk-talo klo 12, Iltapäiväkuoro
Lähetys
Lähetysseura, to 19.4. ja 10.5. Keikyän srk-talo klo 12

KIIKKA
Jumalanpalvelukset
Su 15.4. Messu, Kiikan kirkko klo 10, Sorva, Mattila J.
Su 29.4. Messu, Kiikan kirkko klo 18, Paavilainen, Inkeroinen
Su 6.5. Perhekirkko, Kiikan Leiriaho klo 16, Sorva, Inkeroinen,
mukana partiolaiset ja pyhäkoululaiset
Aikuiset
To 29.3. Ajankohtainen Raamattu -ilta, Kiikan srk-talo klo 18,
Lähetystyön kuva Uudessa testamentissa: käännyttämistä
vai kääntymistä? Minna Järvinen
La 7.4.
Seurat Suomisella Kiikan pappilassa klo 18,
mukana Turkka Aaltonen
Ma 16.4. Naisten raamattupiiri,
Kiikan srk-talo klo 18, Airas-Laitila
La 28.4. Seurat Suomisella Kiikan pappilas-sa klo 18, mukana Väinö Viikilä
Diakonia
Ti 3.4.
Vertaiset, Kiikan srk-talo klo 13
Ti 10.4. Eläkeikäisten iltapäiväkerho,
Kiikan srk-talo klo 13
Ti 17.4. Uusi toivo -lounas, Kiikan srk-talo kl
klo 12
Ti 8.5.
Eläkeikäisten kevätjuhla, Kiikan srk-talo klo 12
Lähetys
Ti 24.4. Lähetyspiiri, Kiikan srk-talo klo 13

MOUHIJÄRVI
Jumalanpalvelukset
Su 22.4. Sanajumalanpalvelus, Mouhijärven kirkko klo 18,
Järventaus, Rajalampi
Su 6.5. Tuomasmessu, Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala
Ke 23.5. Motoristikirkko, kokoontuminen Häijään Lantin edessä,
Paraatiajo kirkonmäelle, jossa jumalanpalvelus klo 18,
saarnaa teol. yo Heikki Hesso, musiikki Mooseksen Parta,
ehtoollishetki, illan päätteeksi makkaratarjoilu Otamussil
lan rannassa
Aikuiset
Pe 30.3. Miesten saunailta, Mouhijärven srk-koti klo 18
Naisten piiri pe 20.4. ja 4.5. Mouhijärven srk-koti klo 18.30
Diakonia
Ti 3.4.
Omaishoitajat, Oravanpesä klo 10, ehtoollishartaus
Ke 4.4. Vanhemman väen kerho, Oravanpesä klo 13
Ti 17.4. Omaishoitajat, Oravanpesä klo 10
Pe 20.4. EU ruokajako, Oravanpesä klo 17-19
Ke 25.4. Vanhemman väen kerho, Häijään Lantti klo 15
To 26.4. Diakoniaompeluseura, Sisko ja Jouko Mikkolassa
(Vesunninraitti 58) klo 13
Ti 8.5.
Omaishoitajat, Oravanpesä klo 10
Kyläparkki, vapaaehtoisten ylläpitämä kahvi- ja jutustelupaikka,
Oravanpesä pe klo 9-12

SUODENNIEMI
Jumalanpalvelukset
Su 15.4. Messu, Suodenniemen kirkko klo 18, Järventaus, Rajalampi
Su 29.4. Messu, Suodenniemen kirkko klo 10, Paavilainen, Rajalampi
Aikuiset
To 12.4. Lahdenperän kinkerit Auli ja Jaakko Horellilla
(Lahdenperänt. 625) klo 19,
Järventaus, Inkeroinen
Ke 18.4. Pohjakylän, Kittilän ja Jalkavalan
kinkerit, Suodenniemen srk-talo
klo 18, Järventaus
Diakonia
Vanhemman väen virkistyspäivä to 29.3. ja
26.4., Suodenniemen srk-talo klo 11-13.30,
lounas 5e, ohjelmaa ja hartaus, tarvittaessa
tilaa kyyti p. 521 9105 pe 9-12 tai diakoni p.
050 314 9048 viim. ke, omvastuu 2 e/suunta
Ti 24.4. Nuttupiiri,
Suodenniemen srk-talo alakerta klo 13-15
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YKSINHUOLTAJA JA YHTEISVASTUU

POIMINTOJA

Tarina, joka voisi olla totta

Runsas
esiintyjäjoukko
Karkun kirkkoon

MARJA WIIKARI

L

apsen itku herättää
Kaisan ylös kehnojen yöunien jälkeen.
Selässä soi kulahtaneen patjan muisto. Iloisen aamun
hymyily saa kuitenkin ajatukset tulevaan kevääseen.
Poika on lähdössä kouluun
ja hörppii keittiössä aamuista tuoremehuaan.
”Milloin mä saan ne uudet farkut, nää ei enää pysy
kasassa ja on aivan liian lyhyet? Puhelin hajos ja kaverit nauraa mun vanhalle kapulalle. Saldokin on lopussa, millä mää oikein soittelen? Eikä tänne kehtaa kavereitakaan pyytää, kun tää
on tämmöinen vanha loukku! Kavereille on luvattu
mopot rippilahjaksi, mutta
mulla ei oo edes toimivaa ﬁllaria! Ollaanko me oikeesti
näin köyhiä?”
Ovi pamahtaa kiukkuisesti kiinni ja Kaisan mieli sukeltaa synkkyyden vesiin.
Pojan purkauksesta huolimatta auringon pilkahtelu nostaa mieleen kiitollisuuden keväästä, elämän
ihmeellisestä lahjasta. Kaisa astuu pesuhuoneeseen,
jossa rikkinäinen pesukone
ja lattialla pursuava pyykkikasa palauttavat U-käännöksen tavoin ajatukset elämän realiteetteihin.

”Jos jättäisin ensi kuun
vuokran maksamatta, niin
saisin maksettua kasaantuneet laskut rästeineen ja
vielä osan pesukoneestakin.
Ei, yllättävien menojen kattaminen vuokrarahoilla on
jo kokeiltu häädön uhalla”,
pohdiskele Kaisa.
Nuorena leskeksi jäänyt,
pienituloinen äitikään ei kykene auttamaan, ystäviltä
on jo ”saldo täynnä”. Onko
ainoa mahdollisuus hakea
pikavippi? Siihen ei tarvita
takaajia ja luottotiedot ovat
onneksi vielä kunnossa.
”Josko kerrankin onni
olisi kanssani ja saisin vastauksen moniin työnhakuyrityksiini. Sitten saisin vippivelkanikin kuitattua.”
Kaisaa kuitenkin pelottaa, että työnhaku taas kariutuu rikkonaiseen työhistoriaan ja ammatin puuttumiseen. Myös sukurasitteena olevat sairaudet rajoittavat monen työn tekemistä.
”Voi, se syöpäkontrollikin
olisi, mutta mistä rahat siihen? En jaksaisi taas täytellä turhaan niitä sossun lomakkeita, kun ei sieltä kuitenkaan mitään saa”, Kaisa
miettii turhautuneena.
Illalla ovikello soi ja Kaisa
rientää avaamaan. Ovella seisoo arasti mutta ystävällisesti
hymyilevä nainen: ”Hyvää iltaa! Haluatteko osallistua yhteisvastuukeräykseen?” ”Tot-

takai haluan!”, toteaa Kaisa ja
kipaisee hakemaan niukasta
säästökassastaan 20 euron
setelin. Hymyillen hän kirjoittaa listaan nimensä viereen koko listan suurimman
summan. Samalla hän kysyy, mihin se apu tänä vuonna meneekään.
”Tavoitteena on ylivelkaantumisen ennaltaehkäisy. Takuu-Säätiön kautta myönnetään pienluottoja niille, jotka eivät kykene
muilla keinoin saamaan halpakorkoista luottoa, tai luottoa ylipäänsä. Kansainvälisen avun kohteena on kapinallisryhmittymän julmasta terrorista pitkään kärsinyt Pohjois-Uganda. Siellä
monet ovat viettäneet jopa
kymmenen vuotta evakkoleireillä. He ovat menettäneet kaiken omaisuutensa, monet myös läheiset ihmisensä. Samalla taidot toimeentulon hankkimiseen
ovat unohtuneet. Luterilaisen Maailmanliiton organisoimissa säästöryhmissä
opetellaan taloudenhallintaa ja saadaan käytännön
opetusta kansalais- ja ammattitaidoissa. Ehkä huomasitkin lehdistä, että Sastamalassa vieraili helmikuun alussa ugandalaisia?
Andrew Masaba toimii
Pohjois-Ugandan Luterilaisen Maailmanliiton aluejohtajana ja Esther Akao jär-

jestön projektikoordinaattorina.” kertoo ovelle ilmestynyt nainen.
”Ahaa, he olivat varmaan
mukana siinä kolmikossa,
jonka näin seurakuntatalon
takana jäällä. He kävelivät
tiiviisti peräkanaa ja askeliaan varoen. Etummainen
näytti kirkkoherra Arilta

”

Jos jättäisin
vuokran
maksamatta,
saisin
maksettua
laskut.

”

ja ne kaksi muuta olivat vähän tummempia henkilöitä.” muistelee Kaisa hassua
näkyä hymyssä suin.
”Kyllä! He olivat ensimmäistä kertaa maansa ulkopuolella. Suomessa paukkui silloin pakkanen yli 20
asteen voimalla. He olivat
toivoneet että saisivat ensimmäistä kertaa elämässään kävellä jäätyneen veden päällä ja koskettaa lunta”, vastaa nainen hymyillen.
Naisen lähdettyä Kaisa

huokaisee ja raapii viimeisistä kahvinporoista kupposen kahvia. Tyttönen leikkii lattialla tuhisten. ”Ehkä minä vielä hetkisen mietin pikavippien ottamista”,
päättää Kaisa. Mieleen tulee tuttava, joka pakkoraossa, eron ja työnsä menettämisen köyhdyttämänä otti noin 300 euron edestä pikavippejä. Kun hän sitten ei
kyennyt pikaisesti maksamaan vippejä takaisin, kipusi velkataakka muutamassa kuukaudessa hurjine
korkoineen 6000 euroon.
”Ehkä meidänkin elämään vielä aurinko paistaa”, tuumaa Kaisa. Samassa käy ovi ja pojan mustaksi
värjätty pää ilmestyy keittiön ovelle.
”Sori mutsi aamuisesta!
Oot ihan ok. Paistaisiks lättyjä?”
Kaisan sydänalassa värähtää. ”Vaikka vaikeaa onkin, minulla on nämä aarteeni”, ajattelee Kaisa. Hän kaivaa esiin EU-avustusmaitojauheen ja -vehnäjauhon ja
alkaa valmistaa lettutaikinaa. Sydän on väsynyt mutta kiitollinen. ”Joka aamu on
armo uus, miksi huolta siis
kantaa”, mummon laulama
virsi nousee Kaisan mieleen
kun hän rikkoo ainoan kananmunan jauhoihin pannun jo tiristessä taikinaa
odottaen.

Yhteisvastuu 2012
Tapahtumia
 Ma 9.4.: Ilon suuntaan!

-yhteisvastuukonsertti, Karkun
kirkko klo 19, Maria Kiiski, Petri
Krzywacki, Mika Mattila, Emma
Kiiskinen, Nina S. Newton.
 Su 22.4.: Lasse Heikkilän
Suomalainen messu, Tyrvään
kirkko klo 18, Gospelkuoro,
Lauluyhtye Pisara,
Soitinryhmä ja Isän askelissa
-pyhäkoululaiset.
 Ma 30.4.: Munkkimyyjäiset,
Torikeskuksen aula klo 11
alkaen, munkkeja myydään
1 e/kpl niin kauan
kuin erää riittää.

Keräys
 Torjuu ylivelkaantumista

Suomessa ja tukee
pienrahoitustoimintaa
Ugandassa.
 Lahjoittamalla annat:
 20 % Matalakorkoisia
pienlainoja taloudellisessa
ahdingossa oleville ihmisille
Suomessa Takuu-Säätiön
kautta.
 60% Säästö- ja lainaryhmiä ja
taloudenhallinnan perustaitoja
pitkästä sisällissodasta
toipuvan Pohjois-Ugandan
asukkaille.
 10% Avustuksia taloudellisessa
ahdingossa oleville Suomessa
Hiippakunnan diakoniarahaston
kautta.

 Maanantaina 9. huhtikuu-

ta kello 19 Karkun kirkossa
soivat laulut rakkaudesta
ja elämästä. Yhteisvastuukeräyksen hyväksi järjestettävä konsertti tarjoaa keväisen kevyttä kuunneltavaa nuorille ja nuorekkaille. Konsertissa esiintyy hiljattain Karkkuun asumaan
asettunut laulajatar Maria
Kiiski. Maria Kiiskin lisäksi konsertissa esiintyvät kitaristi Petri Krzywack, pianisti Mika Mattila sekä laulajattaret Emma Kurkinen
ja Nina S. Newton. Konserttiin on vapaa pääsy. Kolehti
kerätään yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Histan veisaajat
Herättäjän
kirkkopyhässä
 Muhkeasti

veisaava 12henkinen lauluyhtye Histan veisaajat esiintyy Herättäjä-yhdistyksen 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettävässä konsertissa Tyrvään kirkossa sunnuntaina
6. toukokuuta kello 14. Samana päivänä vietetään
myös Herättäjän kirkkopyhää. Tyrvään kirkossa klo 10
alkavassa messussa saarnaa
Jaakko Löytty. Lauluyhtye
Histan veisaajat sai alkunsa Espoon kaupunginteatterin ja Musiikkiteatteri Tapiolan Histan häät -näytelmästä kesällä 2008. Säde Bartling sovitti näytelmän musiikiksi Siionin virsiä, joita
laulamaan koottiin ryhmä
nuoria musiikin opiskelijoita ja harrastajia. Veisaajissa
esiintyy myös Sastamalassa viime vuonna kesäteologina työskennellyt Tuomas
Meurman.

Ilkka Kantola
Ajattelijoiden
klubiin
YHTEISVASTUUKERÄYS on
käynnissä, Annika Lauren ja monet
muut tekevät ahkerasti keräystyötä.

ANDREW Masaba tutustui Sastamalassa muun muassa kirkkoihin.

 10 % Avustuksia ahdingossa

oleville oman seurakunnan
diakoniatyön kautta.
Lahjoita:
 OP FI 14 50000 1202362
 Nordea FI 16 2089 1800 0067 75
 VIITE 301880
Soita:
 0600 1 7010 (10,18€/puh +pvm)
 0600 1 7020 (20,12€/puh+pvm)
Tekstiviesti:
 16155
 pienestäkiinni5 (5€)
 pienestäkiinni10 (10€)

YHTEISVASTUUKERÄYKSELLÄ tuetaan säästöryhmätoimintaa
Ugandassa.

 Huhtikuussa Ajattelijoiden

klubi saa vieraan Arkadianmäeltä, kun kirkonmiehestä poliitikoksi siirtynyt entinen piispa, nykyinen kansanedustaja Ilkka Kantola, tulee alustamaan aiheesta ”Uskonto ja politiikka”.
Ajattelijoiden klubi kokoontuu Pukstaavissa keskiviikkona 18. huhtikuuta kello 18.
Ajattelijoiden klubi on Sastamalan seurakunnan avoin
keskustelukerho, johon ovat
tervetulleita vaihtamaan ajatuksia kaikki illan aiheesta
kiinnostuneet. Alustuksen
jälkeen seuraa vapaata keskustelua – kommentoidaan,
kysellään, kyseenalaistetaan, kiistellään. Kuuntelemallakin saa paljon ajattelemisen aihetta.
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THAIMAASTA VAMMALAAN

Wassana löysi paikkansa
Sastamalan seurakunnassa
AULI AIRAS-LAITILA

W

assana Kammool
tutustui netissä suomalaiseen
Jari Kaihlamäkeen. Vilkaisu nettiin kertoi missä päin
maailmaa Finland Vammala
sijaitsee. Nettikamera näytti Torikeskuksen, Rollsin liikenneympyrän ja kirkkosillan. Suomalainen pikkukaupunki oli erilainen omaan
thaimaalaiseen Udonthaniin
verrattuna, mutta se tuntui hyvältä; autoja oli vähän.
Kun Wassana kesällä 2008
ensimmäisen kerran tuli
Vammalaan, hän henkäisi:
”Aah, tämän kamera näytti,
tämän minä tunnen!”
Sittemmin Wassana meni naimisiin Jarin kanssa
ja muutti pysyväisesti Suomeen. Wassanan mielessä
Suomi tuoksuu puhtaalta ilmalta, kahvilta, leivältä ja savulta.
”Savukala, -makkara ja
-kinkku, pidän niistä.”
Suomen kieli sujuu Wassanalta jo mukavasti. Hän
kertoo kahdesta erilaisesta
tunteestaan kielen suhteen.
”Olen vihainen, kun en
ymmärrä kaikkea kuulemaani kirkossa, radiossa,
TV:ssa, tai kun lauletaan, tai
kun aviomies puhuu jonkun
toisen suomalaisen kanssa.
Toisaalta on tunne, että pitää
oppia niin nopeasti kuin pystyn, sitten tiedän ja ymmärrän, se on oikein hyvä!”
”Suomalainen puhuu to-

si pitkään, ottaa henkeä ja
puhuu lisää, tosi nopeasti”,
Wassana toteaa suomalaisten puhetavasta.
Wassana kertoo kaipaavansa omaa kieltään ja perhettään ja naapureitaan. Kotona he tekivät kaikki ruokaa
ja söivät yhdessä. Totta kai
voi aina soittaa kotiin, ja on
kiva kun voi puhua Suomessa asuvien thaimaalaisten ystävien kanssa omaa kieltä.
”Thaimaassa oli helppo
elämä. Minulla oli työ kirkossa ja lisäksi opetin lapsille kotona englantia ja saatoin tehdä mitä halusin. Täällä opiskelen nyt valmistavassa koulutuksessa. Sitten yritän päästä lastenohjaajan
ammattiopintoihin Turun
kristilliseen opistoon. Huhtikuussa minulla on työharjoittelu Sastamalan seurakunnan päiväkerhossa.
Kun muutin tänne, ajattelin että asun täällä, Thaimaassa vain lomailen. Täällä on turvallista ja hyvä. Kun
meillä on joskus lapsia, haluan heidän opiskelevan täällä,
täällä on hyvä koulujärjestelmä.”
Lähestyvä pääsiäinen tuo
Wassanan mieleen muistoja
kotimaasta
”Pidän pääsiäiskoristeista
- okay, yellow colourthing - ja
samalla pelkään, että ihmiset
unohtavat pääasian ja ottavat
vain sen mikä on hauskaa.
Pääsiäinen on minulle tärkeä
juhla, Jeesus nousi kuolleista
ja otti minun syyni pois.”

WASSANA
Kaihlamäki
nauttii
Suomen
talvesta.
Hän käy
avannossa,
istuu pilkillä
ja hiihtää.

”Pääsiäisaamuna kello viisi menemme hautausmaalle, meillä on siellä palvelus ja kaikki vievät kukkia sukulaistensa haudoille.
Kotimaassani vain kirkossa
on pääsiäismunia. Ne ovat
keitettyjä ja laitamme niihin
teipillä Raamatun lauseen ja
sitten kotona voi avata oman
Raamatun ja katsoa: aaa, mitä siellä on kirjoitettuna!
Kerran piilotimme mu-

nia kirkkoon ja 200 lasta oli
niitä etsimässä, ja sitten viikon päästä, tiedätkö, minun
kirkko haisee… Ei piilotettu
enää sen jälkeen.”, Wassana
kertoo oman kirkkonsa pääsiäisenvietosta Thaimaassa.
Uskon luottamuksessa
matkaa tekevä Wassana sai
Thaimaasta lähtiessään mukaansa matkaevääksi Raamatun lauseen: Muista, että
olen sanonut sinulle: ”Ole roh-

kea ja luja, älä pelkää äläkä
lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.” (Joosua 1:9)
Wassana Kammool voi
hyvin. Yhteinen elämä Jarin
kanssa sujuu. Hän käy avannossa, istuu pilkillä, poimii
metsästä marjoja ja sieniä,
tapaa ystäviään, rakentaa
yhteyttä ja on löytänyt paikkansa Sastamalan seurakunnassa.

”On kiva kun näen kadulla ihmisiä, joita olen tavannut kirkossa ja seurakunnassa ja voin tervehdin heitä, vaikka en nimiä muistaisikaan”, kertoo Wassana.
”Seurakunnassa on kaiken ikäisille jotain, mistä
voi kiinnostua. Se on avoin
ihmisille, myös meille ulkomaalaisille. Haluan sanoa:
tule rohkeasti mukaan vaikka vapaaehtoistyöhön.”

PIENI MAA, SUURET ONGELMAT

Salvador – maa, joka kaipaa pelastajaa
El Salvador. Ei mitään
mielikuvaa. Jostain
mielen syövereistä
alkoivat kuitenkin nousta
kuvat värikkäistä
vaneriristeistä ja
murhatusta piispasta
Oscar Romerosta.
ARI PAAVILAINEN

M

inulla oli mahdollisuus osallistua
arkkihiippakunnan järjestämälle matkalle
El Salvadoriin. Maan pieni
luterilainen kirkko on hiippakuntamme ystävyyskirkko. Salvador on suunnilleen hiippakuntamme
kokoinen maa Väli-Amerikassa Tyynenmeren rannalla. Haaveet huojuvista palmuista ja hiekkarannoista haihtuivat kuiten-

kin jo ennen saapumista
maan pääkaupunkiin San
Salvadoriin. Vaikka hotelli
oli hyvää paikallista tasoa,
todellisuus muistutti itsestään välittömästi huoneen
oven alapuolella virtaavan avoviemärin muodossa. Kävely yksikseen kaupungilla ei ollut mahdollista. Liikuimme aina yhdessä tilausbussilla. Kaikissa
kaupoissa, liikkeissä, nähtävyyksissä ja kokoontumispaikoissa oli aina aseistetut vartijat.
Salvador on katolinen
maa. Piispa Romero puhui köyhien oikeuksien
puolesta. Hänet murhattiin kesken messun 1980, ja
maa suistui pitkään sisällissotaan, joka päättyi vasta 1990-luvulla. Poliittinen
tilanne on edelleen herkkä
ja jakautunut. Luterilainen piispa Gomez kiteytti
maansa tilanteen lyhyesti:
”Voi Salvadoria, niin kau-

kana Jumalasta ja niin lähellä Yhdysvaltoja!”

Hedelmällinen maa
toivottomuudelle
Salvadorilaiset elävät Yhdysvalloissa asuvien sukulaistensa avustuksilla. Maan
oman rahan on syrjäyttänyt dollari. Kaikki rahat olivat monien käsien kautta
kulkeneita pieniä seteleitä.
Vaikka maassa on poikkeuksellisen ihanteelliset olosuhteet maanviljelykselle,
se on käytännössä lopetettu.
Maa, jossa rikkaruohot ovat
banaaneja, kahvia, persikoita, tai pahimmassa tapauksessa palmuja tai pumpulia,
joutuu tuomaan elintarvikkeensa ulkomailta. Olemattomasta elintasosta huolimatta hinnat kaupoissa olivat suomalaisella tasolla.
Slummeissa asuvien ihmisten suurin haave on päästä
muuttamaan Yhdysvaltoihin. Laiton siirtolaisuus ja

PAIKALLINEN pappi esittelee perustamaansa kanalaa.

huumeet ovat suuri ja julma
bisnes. Monet palaavat takaisin karkotettuina ja kaikkensa menettäneinä.

Hennot
toivon idut
Toivo kuitenkin elää. Luterilainen kirkko on ottanut teh-

täväkseen olla juuri köyhän
kansanosan puolella. Kävimme tutustumassa moniin
seurakuntiin, joiden hengellinen toiminta on hyvin käytännöllistä. Hengellisen ravinnon ohelle on kysymys
myös siitä, miten seurakuntalaiset saavat elantonsa. Mo-

nen kirkonmiehen ja -naisen
tehtävänkuva muistuttaa papin tehtävää menneinä vuosisatoina Suomessa. Saarnaamisen ohella hän huolehtii kylän sosiaalisista tarpeista ja on uusien viljelytapojen,
koulutuksen ja kehityksen
airut. Kaikkialla tarve saada
huomiota ja apua myös ulkomailta oli käsin kosketeltava.
Ihmisillä on kuitenkin perusturvaa, sillä kaikilla lapsilla on mahdollisuus käydä
koulua. Koulua käydään tosin aamu- ja iltavuorossa. Ihmisistä näkyi myös kiitollisuus rauhasta sisällissodan
jälkeen. Kaikkialla kaikkien
kasvot hymyilivät.
Hiippakuntamme seurakunnat tukevat El Salvadorin luterilaista kirkkoa eri tavoin. Tuki on tärkeää myös
luterilaiselle yliopistolle. Monet lahjakkaat nuoret kaikkein köyhimmiltä seuduilta
pääsevät opiskelemaan seurakuntien tuella.

