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Via Dolorosa -pääsiäisvaellus
Valmistelut käynnissä: Viivoista ja pienistä teoista syntyy elämyksellinen kokonaisuus
Merja-Leena Törmälehto

Merja-Leena Törmälehto

■■Via Dolorosa kuvaa Jeesuksen elämän ja sovitustyön tärkeimpiä pisteitä Raamatun
tekstejä seuraten. Reitti huipentuu lopulta ylösnousemuksen riemuun.

Via Dolorosa –pääsiäisvaelluksen grand old lady, Leena
Ojala, vetää hentoa viivaa
puuvärillä bitumivuorauspaperille.
Kohta VD:n talkooväki
alkaa irrotella kuvioita pois
mustasta paksusta materiaalista.

■■Pääsiäisvaellus toteutettiin
Sastamalassa ensimmäisen
kerran vuonna 1997 Leena
Ojalan Tampereen Tesomalle
luoman mallin mukaan.

Seuraavaksi aukkopaikat
täytetään mallin mukaan erivärisillä silkkipapereilla.
Näin syntyy kahden uuden lasimaalauksen aihiot
kevään pääsiäisvaellusta varten yksinkertaisin konstein!

■■Tapahtuma on suunnattu
ihan kaikille. Pieninkin osanottaja jaksaa kulkea puolisen
tuntia oppaan johtaman ryhmän mukana.

Silkkipaperityön vasemmalla puolella näkyy torkkuvia opetuslapsia.
Oikealla laidalla on rukoileva Jeesus, ainoastaan
yksinäinen lammas ajelehtii
Öljymäellä Mestarin seurana.
Kaksiosaisen teoksen nimi on osuvasti ”Valvokaa ja
rukoilkaa” sekä ”Tapahtukoon sinun tahtosi”.
– Mielestäni kyseiset teemat ovat pääsiäisen keskeisiä
aiheita. Lisäksi aion tehdä
näistä vielä lasimaalaukset,
mutta en aio ottaa teosten
valmistumisesta paineita, askarteleva Ojala nauraa.

Leena Ojala työstämässä uusia lasimaalausaihioita tämän vuoden Via Dolorosaan silkki- ja bitumivuorauspaperin avulla. - Tämä
on itselleni eräänlaista hengellistä matkantekoa, taiteilija summaa.

Johtavalle nuorisotyönohjaajalle sekä pääsiäisvaellusta
luotsaavalle Salme Kuukalle
taiteilijan suunnitelmat ovat
mannaa korville.
– Palmusunnuntaista pitkäperjantaihin avoimena oleva
Via Dolorosa järjestetään Sas-

tamalassa jo 15. kerran, joten
reitillä pitää olla aina jotakin
uutta ja erilaista nähtävää.
Kaikenikäisille suunnattu
ja pienissä ryhmissä kierrettyyn pääsiäisvaellukseen tarvitaan iso joukko vapaaehtoi-
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Peura
ajovaloissa -olo
alkaa vähitellen
helpottaa.
Risto Herranen
sivu 2

Fakta

■■Rukous on Via Dolorosan
kantava voima. Hiljaisuus sekä
monin eri aistein koettu Sana
herkistää vaeltajien mielen rukoukselle.

sia keittiöön, rakennus- ja
purkupuuhiin, näyttelijöiksi
sekä oppaiksi.
Eräs Via Dolorosan tarkoitus
onkin lähentää seurakunnan
työntekijöitä ja seurakunta-

laisia sekä yhteisen tekemisen että kokemisen kautta.
Lopuksi Salme miettii
VD:n isointa antia.
– Pääsiäisvaellus tarjoaa
ihmisille vuodesta toiseen
elämyksellisen tavan hiljen-

tyä ristin ja pääsiäissanoman
äärelle.
Juuri siinä kiteytyy olennaisin: Jeesus avasi meille
kuoleman ja ylösnousemuksen kautta tien iankaikkiseen
elämään.

■■Via Dolorosa on avoinna
Vammalan srk-talossa osoitteessa Asemakatu 6 palmusunnuntaina kello 11.30–17,
ma 25.3 kello 17–19.30 - viimeinen kierros päättyy elävään musiikkiin, ti ja ke 26.–
27.3. kello 17–19.30, kiirastorstaina kello 16–18 ja pitkäperjantaina kello 11.30–18.
■■Voit myös kysyä ryhmille
päiväaikoja.
■■Tervetuloa Vammalan srktalolle pystytystalkoisiin to
21.3. kello 16 ja purkutalkoisiin
la 30.3. kello 9 ruoka- ja kahveepalkalla, ei ilmoittautumista.
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Haluan kertoa,
että uskovainenkin saa
ja voi pitää
huumorista.
Mikael Mäkinen
sivu 8
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Pääkirjoitus

Miten arvioida henkiä?
Julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua evankelista
Pirkko Jalovaaran opeista.
Olisin vastannut samoin kuten moni kirkon työntekijä:
kokemukseni saarnaajan toiminnasta ovat yli kahden
vuosikymmenen takaa, jolloin hän toimi yhdessä Seppo
Juntusen kanssa. Samalla
tunnustan, että mieleeni on
jäänyt juuri Juntunen.
Tunnelma oli levollinen:
sairauksien ja muidenkin vaikeiden asioiden kanssa sai tulla
puhumaan ja niiden puolesta rukoiltiin. Kokemus muutti suhtautumistani. Armolahjat saivat toimia rauhassa ja hyvässä
järjestyksessä, niin kuin Raamatun mukaan kuuluu. Jumala
toimii ja me kuuntelemme.
Henkiä, niin riivaajia kuin enkeleitäkään ei voi ottaa kristinuskosta pois. Raamatussa kummatkin näkyvät niin Jeesuksen
kuin apostolienkin toiminnassa. Enkelit toimivat Jumalan sanansaattajina. Demonien eli riivaajien toiminta hämmentää.
Jeesus ei sanonut sairauksien johtuvan demoneista. Hän kohtasi niin sairaita kuin riivattuja.
Raamatun ihmiset eivät voineet osoittaa sormella riivaajia,
vaan niiden toiminta ja olemassaolo pääteltiin ihmisten puheista ja reaktioista.
Pyhä Henki on olennainen asia kristinuskolle. Kirkko ja
seurakunta ovat olemassa Pyhän Hengen vaikutuksesta.
Myös seurakuntalaisten arkiset lahjat ja kyvyt ovat Pyhän
Hengen lahjaa siinä missä profetoiminen ja kielillä puhuminen. Hengen lahjoja tulee käyttää seurakunnan rakennukseksi. Rukous on keskustelua Jumalan kanssa. Kun rukouksen
nimissä luvataan ihmeparantumisia vain tietyn saarnaajaan
toimesta, on kyse pimeästä seurakuntaa hajottavasta hämäräbisneksestä.
Jos taudit nähdään riivaajien aiheuttamina tai demonisoidaan nykyaikainen lääketiede, on astuttu ulos kristillisen opetuksen piiristä. Maailma on luotu hyväksi. Ihmisen kuuluu viljellä ja varjella tätä maailmaa. Lääketiede, kuten kaikki tieteet,
kuuluvat Jumalan hyvän luomistyön piiriin. Mikään ei kuitenkaan ole täydellistä tässä syntiin langenneessa maailmassa.
Aina lääke ei auta, eikä apu löydy. On pahasta, mikäli mielialalääkkeillä turrutetaan muutoin ratkaistavia asioita tai pidetään laitoksissa olevat vanhukset ”helppohoitoisina”.
Uskon ihmeisiin. Uskon, että Jumala haluaa meitä ilahduttaa ja johdattaa. Tiedän myös, että me kaikki sairastumme ja
kuolemme pois tästä elämästä. Niin kävi myös Jeesuksen parantamille ihmisille. Vaikka Jumala antaa meille jatkoaikaa
lääketieteen tai rukouksen voimasta, on päivillemme annettu
määrä.
Jeesuksen ihmeet kohdistuivat asioihin, joita vain Jumala
hallitsi. Jeesukselle suututtiin, koska hän paransi ihmisiä lepopäivänä, antoi syntejä anteeksi ja tyynnytti myrskyn. Jeesus ei joutunut ristiinnaulittavaksi, koska hän teki näitä asioita, vaan että hän näin sanoi olevansa Jumalan poika. Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus osoitti hänen puheensa ja
tekonsa todeksi. Jeesus on voittanut synnin, kuoleman ja pahan vallan. Jeesus on antanut meille iankaikkisen elämän.
Pyhä Henki toimii maan päällä vakuuttaakseen meidät siitä, että Jeesus on Herra. Jokainen saarna, jokainen rukous, jokainen ihmeteko ja jokainen päivämme maan päällä voi kirkastaa meille vain tätä. Siltä pohjalta meidän kaikkien tekoja
ja puheita tulee arvioida.
Siunattua pääsiäistä!
Ari Paavilainen

kirkkoherra
Sastamalan seurakunta

Otteita nuoren papin työpäivästä
Kalenteri: Helmikuussa taloon tullut vs. seurakuntapastori
Risto Herranen kertoo omien kalenterimerkintöjen avulla
tunnelmia taivaallisesta työpaikasta ja edessä häämöttävästä
pappisvihkimyksestä.
Ollessani lukion toisella luokalla tein kaksi päätöstä: suorittaisin miehiset velvollisuuteni isänmaata kohtaan siviilipalveluksen muodossa ja
lähtisin opiskelemaan teologiaa.
Ensimmäisen päätöksen
seuraukset olen lusinut jo
vuosia sitten, jälkimmäisen
avaama tie on vasta aluillaan.
Syyni teologian opiskeluun
oli minulle alusta alkaen selvä: halusin papiksi. Nyt tuo
etappi alkaa pikku hiljaa häämöttää horisontissa.
Tätä kirjoittaessa pappisvihkimykseeni on aikaa enää
hieman reilu viikko. Oloni
vaihtelee innostuksesta pakokauhuun.
Vaikka pappisvihkimys on
vasta edessäpäin, olen kuitenkin ehtinyt tehdä töitä
Sastamalan seurakunnassa jo
kuukauden päivät. Tämä aika
on ollut sekä jännittävää että
erittäin antoisaa.
Keskiviikko 20.2.2013
Päiväni alkaa Vammalan
lukiolla aamunavauksen
merkeissä. Tämä on ensimmäinen kertani kyseisellä
koululla ja olen saanut ohjeistukseksi, että avaus on ehdottomasti max. 5 min.
Asia selvä. Sen verranhan
puhuu nyt mistä vain. Päätin
kuitenkin kertoa tarinan siitä, kun olin viime vuonna
opintoihini kuuluvassa harjoittelussa Jyväskylässä.
Pukeutumistyylistäni johtuen minua luultiin kerran
pappilasta poistuessani karvahattuja varastavaksi huumeiden käyttäjäksi.
Tarina toimi kätevänä aasinsiltana ennakkoluuloista
puhumiseen ja oli mielestäni
sentään puoliksi hauska juttu. Ainakin nuorisotyönohjaajaa nauratti hieman.
Loput päivästä kuluu palavereihin. Palavereiden suhteen aiemmin ollut ”peura
ajovaloissa”-olo alkaa vähitellen helpottaa.
Pian varmaan niissä uskaltaa sanoakin jotain. Nuoriso-

Risto Herranen vihittiin papiksi armon vuonna 2013 maaliskuun 3. päivänä Turun tuomiokirkossa. Tilaisuus oli kuulemma sangen juhlava. Riston ohella kaksi muutakin teologia sai pappisvihkimyksen.

tiimin palaverissa nuorisotyönohjaaja pyytää minut
mukaan nuorten iltaan, jotta
voimme suunnitella rippileiriä.
Palaverin jälkeen käyn lääkärintarkastuksessa hakemaan suhteellisen terveen
paperit. Pappisvihkimyksen
saadakseen täytyy toimittaa
tuomikapituliin hirvittävät
määrät paperia!
Torstai 21.2.2013
Kävin ensimmäistä kertaa
Hopun vanhainkodilla pitämässä hartautta. Uuteen
paikkaan meneminen jännittää aina hieman, mutta lohdutan itseäni toteamalla, että
kaikesta on selvitty aiemminkin.
Ihmiset ovat onneksi mukavia ja ottavat minut ystävällisesti vastaan. Vielä en ole
missään törmännyt hitaasti
lämpiäviin paikallisiin, joista
minua on peloteltu.
Hartauden jälkeen lähden
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mukaan seuraamaan vihkiharjoitusta. Työtoverit ovat
ystävällisesti ottaneet minua
mukaan katsomaan toimituksia.
En näet tässä vaiheessa
saa itse niitä toimittaa. Vasta
pappisvihkimys avaa minulle
hautajaisten, häiden, kasteiden ja ehtoollisen asettamisen ihmeelliset maailmat kokonaisuuksissaan.
On mukava nähdä miten
kokeneet kollegat tekevät tätä osaa työstämme. Näiden
ansiosta on tullut olo, että enköhän minäkin tähän pysty!
Torstai 28.2.2013
Taas on viikko ehtinyt kulua. Välissä on ollut muun
muassa ensimmäiset viikonloppuvapaat! Tänään on vuorossa hartauksia Hopulla sekä sairaalassa.
Työhön alkaa vähitellen
muodostua oma miellyttävä
rutiininsa. Paikat alkavat tulla tutuiksi, samoin kuin useat

kasvotkin. Sekä paikkojen että ihmisten nimien kanssa
joutuu vielä kamppailemaan.
Allekirjoittaneen nimimuistin vuoksi joutuu vielä usein
nolostellen kyselemään: ”Anteeksi, mikä teidän nimenne
olikaan?”
Olen kuitenkin varma, että
sijaisuuteni päättymiseen
mennessä olen oppinut ainakin 20 nimeä!
Töiden jälkeen syventyminen täytyy suunnata Eero
Huovisen ”Pappi?”-teokseen.
Kirja on osa ordinaatiokoulutustani, joka on viimeinen rypistys koulunpenkkiä
ennen pappisvihkimystä.
Kirja saa aikaan tuttuja innostuksen ja pakokauhun
tunteita. Päällimmäiseksi jää
kuitenkin innostus.
Totuus lävähtää vasten
kasvoja märän nyrkkeilysäkin lailla: ensi viikosta lähtien sitä ollaan oikeasti pappi!
Risto Herranen

Julkaisija

Sastamalan seurakunta
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Jo seitsemättä vuotta
arkivaatteissa
Teemaillat: Kohtaamispaikka, jossa on mahdollisuus
kuunnella, keskustella ja jopa väittää vastaan
pelkäämättä tulevansa syyllistetyksi tai torjutuksi.
Jouni Pihlajamaa

Seurakunnan toiminnassa kietoutuvat
erottamattomasti yhteen sekä arki että
juhla. Hyvä juhla rytmittää vuotta, avaa
suuria näköaloja ja auttaa siten jaksamaan kamppaillessamme jokapäiväisten rasitteiden kanssa.
Yksi aidon luterilaisuuden tuntomerkeistä on vahva arjen arvostamisen eetos: usko on tarkoitettu arjen voimavaraksi eli tuomaan innostusta, rohkeutta
ja syvyyttä esimerkiksi työhön, perheelämään ja yhteiskunnalliseen vastuuseen.
Usein kuulemani väite on, että seurakunnan tilaisuuksiin on liian korkea
kynnys. Tämän kokemuksen vastapainoksi tarvitaan kirkollisia kohtaamispaikkoja, joissa on mahdollisuus kuunnella, keskustella ja jopa väittää vastaan
pelkäämättä tulevansa syyllistetyksi tai
torjutuksi.
Vammalan seurakuntatalossa on
tammikuusta 2007 lähtien järjestetty kesäkausia lukuun ottamatta noin kerran
kuukaudessa teemailta, jonka aikana on
porauduttu mahdollisimman syvälle yhteen ajankohtaiseen aiheeseen.
Jokaisessa illassa on ollut alustaja, joko
seurakunnan työntekijä, jäsen tai valtakunnallisesti tunnettu alan asiantuntija,
jonka alustuksen pohjalta on käyty keskustelu.
Lyhyet alku- ja loppuhartaudet sekä
musiikkituokiot ovat myös kuuluneet
aina illan ohjelmaan.

Torstaina 11.4. klo 18:30 Arkivaatteissa-illassa on lauteilla koko kansan rokkipappi
Tarvo Laakso Harjun seurakunnasta.

Seurakuntatyö on yhä enenevässä
määrin ryhmätyötä, jossa seurakunnan
maallikkojäsenet suunnittelevat ja toteuttavat tilaisuuksia tasaveroisina pappien ja muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa.
Arkivaatteissa-iltoja suunnittelemas-

sa ja toteuttamassa on ollut alusta lähtien kymmenkunta seurakuntalaista.
Heidän tehtävinään on ollut muun muassa juontaminen, laulujen säestys, opetus ja sielunhoito.
Iltojen vierailijat ovat olleet taustoil-

taan hyvin erilaisia, joten Arkivaatteissa-iltojen ei voi sanoa edustavan mitään
tiettyä kirkollista suuntausta. Siten
mahdollisimman monet ihmiset voivat
kokea olevansa tervetulleita tilaisuuksiin – kompastumatta kynnyksiin.

Juge Karlsson

Siunattua ja
aurinkoista
pääsiäistä
kaikille
lukijoille
toivottaa
Sastamalan
seurakunnan
väki

Mouhijärvelle avattiin uudet nuorisotilat, ja väki sekä lahjoitussohvat löysivät 7.2. pidettyihin avajaisiin hyvin. Nuoret pääsevät kokeilemaan taitojaan Kinectissä ja muissa peleissä
joka torstai klo 16-17.30 ja kouluikäiset 14.3. klo 17-19 koululaisten avajaisissa. Luvassa
on 11.4. ja 25.4. klo 17.30-19 Kinect sports olympialaiset - tule, näytä ja voita!

terveisiä
tiedotuksen kopperosta

Ilolla kohti
ihmistä ja kevättä

O

len kotoisin suomenruotsalaisen
Kristiinankaupungin alueelta ja
muistan yhä, miten pikkutyttönä tepastelin perheeni kanssa 70-luvun
puolivälissä pääsiäissunnuntaina
Siipyyn kirkkoon.
Meitä vastaan tulivat aiemmin
kirkotelleet suomenruotsalaiset. Kirkkaassa kevätauringossa huomasin kirkonmäellä erikoista kieltä puhuvien lasten käsissä keltaisia kukkia, narsisseja. Ajatella,
minäkin saisin tuollaisen ihanuuden matkaani!
Menin hypellen penkkiin odottamaan. Jaksoin kerrankin kuunnella papin puheen, sen narsissin voimalla, mutta sitäpä ei tullut. Miksi ei? Kukat kuulemma
kuuluivat vain suomenruotsalaiseen tapaan.
Tosin limsa- ja pullatarjoilu hieman tasoitti tuskaani.
(Ruotsinkielisille jaetaan vieläkin Kristiinankaupungissa narsisseja ensimmäisenä pääsiäispäivänä Jeesuksen ylösnousemuksen merkiksi kirkonmenojen päätyttyä.)
Mikä siinä on, että suomenruotsalaisilla voi olla pääsiäisenä hauskaa? Olenkin ajatellut, että ilo ja elämisen
kokeminen valoisana on valinta, olipa kieli mikä hyvänsä.
Toisaalta pidän pääsiäisen synkkyydestä: silloin liikkeellä ovat sellaiset uskovat ja etsijät, jotka eivät harrastele hartautta anopin painostuksesta, vaan haluavat
kokea myös Jeesuksen elämän nurjan puolen. Ja ihan
kohta alkaa riemu: Kristus nousi kuolleista ja pääsiäisaamuna aurinkokin tanssii Herramme kunniaksi.
Kuluvan vuoden seurakunnan tiedotuksen teemalause on ”Ilolla kohti ihmistä”.
Valitsin saman aiheen käsissäsi olevan lehden punaiseksi langaksi. Lue vaikkapa hauska juttu ”Otteita
nuoren papin työpäivästä” tai rentoa asiaa kodin siunaamisesta. Katso vielä taka-aukeamalta hiljaisen viikon menovinkit ja konsertit.
Lisäksi suosittelen pientä retkeä Vammalan seurakuntatalon Via Dolorosa –pääsiäisvaellukselle, siellä jos missä koet pääsiäisen tapahtumat
todella elävästi.
Sastamalan seurakunta tarjoaa iloa, menoa ja Kristuksen
jalanjäljissä kulkemista jokaiseen lähtöön sekä mielentilaan,
jälleen kerran.
Merja-Leena Törmälehto
Kirjoittaja toimii tämän vuoden
seurakunnan vs. tiedotussihteerinä.
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Krusifiksin tarina
Kirkon kaunistus: Andreas Wirtzenius lahjoitti kuvan vuonna 1791
Ari Paavilainen

Ari Paavilainen

Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.
Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa
pois maailman synnin Ja he kohottavat
katseensa minuun, kohottavat katseensa
häneen, jonka ovat lävistäneet.

Kiikan seurakuntatalon salin
seinällä on vanha krusifiksi.
Sen on lahjoittanut rovasti
Andreas Wirtzenius vuonna
1791 ”Kristusta rakastavaisille
sieluille ja syntymäkirkkonsa
kaunistukseksi”.
Samannimisen isänsä tavoin hän toimi Kiikan kappalaisena. Kuvaa lahjoittaessaan hän oli Tyrvään kirkkoherra. Hän toimi Tyrväällä
pappina peräti 73 vuotta! Hän
oli myös ensimmäinen pappi, joka teki kaikki toimituksensa suomen kielellä.
Rovasti lahjoitti krusifiksin
syntymäkirkkoonsa, eli Kiikan nykyistä edeltävään kirkkoon. Siellä se ei ehtinyt olla
kovin kauan, sillä uusi kirkko
valmistui 1807. Krusifiksi oli
alttariseinällä uudessakin
kirkossa.
Kiikan kirkkoon valmistuivat kuitenkin varsin erikoiset
maalaukset. Lehtereille on
maalattu yhtä monta Raamatun mies- ja naishahmoa.
Maalari Blom maalasi myös
kirkon alttaritaulun, jolloin
krusifiksi siirrettiin kellotapuliin.
Kellotapuli sijaitsi nykyisen
maantien paikalla. Aikanaan
valmistui ruumishuone, jonka seinällä krusifiksi vietti
seuraavat vuosikymmenet.

Pysähtykää, katsokaa! Onko kipua
sen kivun vertaista, joka on kannettavakseni pantu? Herra rankaisi minua hehkuvan vihansa päivänä.
Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla
me olemme parantuneet.

Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita,
mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu,
koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan
Poikaan. Kääntykää, niin saatte elää!

Kiikan seurakuntatalon seinällä ei aikanaan ollut mitään
erityisen hengellistä. Suntio
Olli Ritala sai ajatuksen, että
krusifiksi voitaisiin siirtää
seurakuntataloon. Kirkkoherra Antti Heikkilä innostui ajatuksesta.
Pahoin tummunut ja ajan
patinoima krusifiksi sai entisen loistonsa konservaattori
Esko Pietilän käsittelyssä ja
lopulta arvoisensa paikan
seurakuntatalon alttariseinällä.
Rovasti Wirtzenius lienee ollut varsin kiinnostunut siitä,
että tavallinenkin kansa saisi
oppia omalla kielellään Raamatusta.
Krusifiksi onkin hyvin opettavainen ja selkeä. Krusifiksi
kuvaa uskon kannalta keskeistä tapahtumaa, ristiinnaulittua Kristusta. Pään yläpuolelle ja kummankin käden viereen on laitettu raamatunlauseet, jotka kuvaavat
Jeesuksen ristinkuoleman
merkitystä.
Pään yläpuolella oleva kyltti
mukailee perinteistä INRIaihetta. Raamatun mukaan
Jeesuksen ristiin kiinnitettiin
kyltti, jossa mainittiin hänen
ristiinnaulitsemisensa syy.

Kuva sen kertoo: Jeesus voitti synnin, kuoleman ja pahan vallan.

Kirjaimet INRI ovat lyhennelmä sanoista Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Kirjaimet tulevat latinan kielen sanoista. Jeesuksen tuomion syy oli Raama-

tun mukaan kirjoitettu latinaksi, kreikaksi ja hepreaksi.
Jeesuksen ristiinnaulitsijat
olivat roomalaisia sotilaita.
Vain roomalaisilla oli valta
käyttää kuolemantuomiota.

Ristiinnaulitseminen oli häpeällinen orjan tai kapinoitsijan kuolintapa. Risti oli näkyvällä paikalla varoitukseksi
ohikulkijoille. Kiikan krusifiksin kyltissä lukee kuiten-

kin: ”Jesus Judalaisten kuningas.”
Vasemman käden vieressä
olevassa kyltissä kerrotaan
Vanhan testamentin ennus-

Rovasti Wirtzenius lienee ollut varsin kiinnostunut siitä,
että tavallinenkin kansa saisi
oppia omalla kielellään Raamatusta. Krusifiksi onkin hyvin opettavainen ja selkeä.

tuksia tulevasta vapahtajasta.
Oikean käden vieressä on
kolme lyhyttä Raamatunkohtaa, joissa tiivistyy Jeesuksen
ristinkuoleman merkitys
meidän elämällemme.
Jalkojen alapuolella on vielä
yksi kyltti. Siinä kerrotaan,
miksi Andreas Wirtzenius
lahjoitti aikanaan krusifiksin
Kiikan kirkkoon.
Omaa vaatimattomuuttaan
korostaen tämän kyltin paikka on jalkojen juuressa kaikkein alimmaisena.
Tässä kyltissä on kuvattuna
myös pääkallo ja sääriluut
ristissä, minkä ymmärrämme tarkoittavan kuolemaa.
Luiden vieressä kiemurtelee vielä käärme ja maassa lojuu hedelmä. Luterilaisille
viesti on selvä: ristinkuolemallaan Jeesus on voittanut
synnin, kuoleman ja pahan
vallan.
Opettavaiset kuvat ovat
poistuneet monista kirkosta.
Ehkä niiden yksinkertainen
olennaisiin tapahtumiin liittyvä kerronta ei enää riittänyt. Kirkkoon tuli modernimpi ilmaisu ja tyylillisesti toisenlaiset ratkaisut.
Kaikkina aikoina vanhaa ei
ylipäätään arvostettu. Vanhat
kuvat ja esineet ovat taas löytäneet uudelleen paikkansa,
kun ajan patina on tehnyt
niistä kiinnostavia.
Kuutti Lavosen Via Crusis
Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa on maamme kirkkotaiteen tuorein esitys Jeesuksen
tiestä ristille.
Vanhaa perinnettä mukaillen tähänkin teokseen on
jätetty paikat aiheesta kertoville teksteille.
Taiteilija jätti ne tyhjiksi,
koska ne ovat kuitenkin kaikkien tiedossa. Moni varmasti
tietääkin tapahtumat ulkomuistista.
Onko tilanne samanlainen
myös tulevien sukupolvien
kohdalla?
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Poimintoja

Muistolan koulun
liikuntakerhossa
on vipinää!
Esa Laitinen

Sastamalan seurakunnassa
aloitti viime syksynä uusi
kerho tytöille ja pojille. Kyseinen liikuntakerho kokoontuu
nykyisin keskiviikkoisin
Muistolan koulun liikuntasalissa kello 16.30–17.30, koska
seurakuntatalon tilat kävivät
ahtaiksi.

Kodin siunaamisen kaava otettiin
kirkossamme käyttöön vasta 30
vuotta sitten.

Kodin siunaaminen on
rento ja leppoisa tilaisuus

Ennen kuin aloitamme, kyselemme hieman viikon kuulumisia kerholaisiltamme,
joita on ollut yhteensä noin
kymmenen tyttöä ja poikaa,
ja joiden ikäjakauma on keikkunut 7-11 vuoden väliltä.
Tämän jälkeen kerhomme
varsinaiset vetäjät Pirita Kirjavainen ja Riina Kaski
suoltavat muististaan kaikenlaisia liikunnallisia leikkejä, kisailuja ja harjoituksia
joko pienten apuvälineiden
kanssa tai ilman. Nuo liikuntajutut ovat olleet mukavia ja
tempaisevat herkästi mukaan aikuisenkin.
On kuitenkin totta, että
osa kerholaisistamme haluaisi keskittyä liikkumiseen tai
kisailuun ja leikkimiseen ylipäätään, kun taas osa ei juuri
muuta haluaisikaan kuin pallopelejä. Tämä on haastavaa.
Tästä huolimatta todennäköisesti kukaan ei ole jättäytynyt kokonaan pois, vaikka
tuntiimme siis usein sisältyy
vähän omaa makua rasitta-

vaa.
Päinvastoin. Hyvä on ollut
olla. Lopuksi kokoonnumme
kaikki vielä rauhassa yhteen
ja kuuntelemme noin viiden
minuutin hartauden, jonka
Pirita on yleensä pitänyt –
yhteinen Herran siunaus on
päättänyt kerhon.
Entä minun osuuteni? Homman pitäminen kasassa vaatii kolmea vetäjää. Vuorotellen pidämme päällimmäisinä
jöötä. Olisi varmaan kerhon
pikainen loppu, jos tunti vierähtäisi häsellyksen keskellä.
Nyt liikuntakerho on jokaiselle osallistujalle nimensä mukainen ja ainakin minusta siellä on ollut kivaa!
Luultavasti näin on yleensä
myös nuorten osallistujiemme mielestä. Kerhossa on silti vielä tilaa. Jokainen uusi
kerholainen on ilman muuta
tervetullut!

Juttusarja: Sananjalassa alkaa uusi sarja kirkollisista toimituksista. Ensimmäinen osa käsittelee hieman
harvinaisempaa tapahtumaa eli kodin siunaamista.
Samuli Suonpää

Kirkko haluaa olla läsnä seurakuntalaisen elämässä ja kodin siunaamisellakin on pitkä kristillinen perinne. Jo kirkon alusta asti seurakuntalaiset ovat pyytäneet Jumalan
siunausta siihen, mikä on
kaikkia juhlia tärkeämpää:
arkeen ja kotiin.
Kodin siunaamisen kaava
otettiin kirkossamme käyttöön kuitenkin vasta 30 vuotta sitten eli kirkollisena toimituksena perinne on meillä
nuori – ja tuntematonkin.
Useimmat papit, joilta kysyin, vastasivat suorittaneensa ”muutamia” kodin siunaamisia, vähemmän kuin yhden vuodessa.
Suurin osa seurakuntalai-

sista ei ole koskaan ollut mukana kodin siunaamisessa.
Miksi? Ehkä sen vuoksi, että
kirkolliset toimitukset yhdistetään yleensä joulukirkon lisäksi lähinnä elämän käännekohtiin.
Otamme yhteyden seurakuntaan, kun jotain ihmeellistä on tapahtunut. Kun on
spektaakkelin aika. Seurakunnalle voi kuitenkin antaa
tilaa myös arjessa. Myös arjen voi pyhittää. Kodin siunaamisessa on kyse juuri siitä. Pyynnöstä, että Jumala
siunaa kotiamme ja jokapäiväistä elämäämme siellä.
Oma koti ei ole itsestäänselvyys. Se on arvokas, pyhä
asia. Siitä sopii olla kiitollinen. Tätä iloa kodin siunaamisen kaavakin tuo esiin.

Lähtökohta on kodissa Jumalan lahjana – ja kodin turvassa. Kotona, samoin kuin
Jumalan edessä, saamme olla sellaisia kuin todella olemme. Vapaina ja rauhassa.
Kodin siunaaminen on ennemminkin iloinen kuin harras. Luettavat Raamatun
tekstit kehottavat iloitsemaan kodista ja perheestä –
ja muistutetaan vieraanvaraisuudesta: siunattuun kotiin
on vieraankin hyvä tulla. Siunaus tekee asunnosta oikean
kodin.
Kodin siunaaminen eroaa
vihkimisestä ja kastamisesta
myös siinä, että sen suorittajan ei tarvitse olla pappi. Kodin voi, samaa kaavaa käyttäen, siunata myös joku toinen
seurakuntalainen.

Tavallisesti kodin siunauksen kuitenkin suorittaa pappi. Seurakuntalaisilla ja seurakunnan työntekijöillä ei ole
liikaa yhteyksiä, siksi kodin
siunaamisen tarjoama mahdollisuus saada yhteys
omaan pappiin kannattaa
käyttää hyväksi.
Useimmiten koti siunataan
kasteen yhteydessä. Kun uuteen kotiin on syntynyt ensimmäinen lapsi, tulee mieleen pyytää siunausta koko
kodille ja perheelle.
Kodin siunaaminen voi
kuitenkin olla myös oma toimituksensa. Sellaisena se on
kirkollisista toimituksista
kaikkein rennoin ja läheisin.
Kodin siunaamisessa läsnä ovat kaikkein tärkeimmät.
Perhe, ystävät ja Jumala.

Lahjoita vanha autosi nuorison korjattavaksi. Myös Sastamalan Autourheilijat ovat mukana autopajatoiminnassa.

Vanhat menopelit
nurkista uusiokäyttöön
Nuoret ovat ahertaneet syyskaudella käytettyjen autojen
parissa Vihattulantien varressa sijaitsevassa kaupungin
vanhassa kivinavetassa.
Talvikaudella autopajatoiminnassa mukana olevat
nuoret ovat päässeet ja pääsevät harjoittelemaan Pyymäen Eskon ylläpitämällä
suljetulla jääradalla, vanhempien luvalla.
Ilmojen lämmettyä toi-

minta jatkuu taas pajalla,
jonne ovat tervetulleita kaikki autojen korjaamisesta
kiinnostuneet nuoret.
Otamme autopajalle mielellämme vastaan käytöstä
poistettuja autoja, joita kunnostamme jäärata-autoiksi.
Jos sinulla auto, jonka haluaisit luovuttaa, ota yhteyttä
Salme Kuukkaan p. 050 314
908 tai salme.kuukka@evl.fi.
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Messut Sastamalan seurakunnassa 7.4. – 12.5.
su 7.4.

Tyrvään kirkko klo 10, Herranen, Järventaus, Vuoristo
Kiikoisten kirkko klo 10, Järvinen, Inkeroinen
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila A.
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Mattila J.
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Mattila J.

su 14.4.

Konfirmaatiomessu Tyrvään kirkko klo 10,
Herranen, Järvinen, Mattila J.
Karkun kirkko klo 10, Järventaus, Hänninen
Kiikan kirkko klo 10, Heikki Kaukinen, Mattila A.
Kiikoisten kirkko klo 13, Järvinen, Hänninen
Suodenniemen kirkko klo 18, Järventaus, Mattila A.

su 21.4.

Helatorstai 9.5.

Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Herranen, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila A.
Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila, Hänninen,
50-v sitten ripillepäässeet
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Mattila A.
Suodenniemen kirkko klo 18, Järventaus, Hänninen

su 12.5.

Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila, Järventaus, Mattila A.
Karkun kirkko klo 10, Karkun pappi, Vuoristo
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila J.
Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila, Hänninen
Perhekirkko ja äitienpäiväjuhla Lahdenperän rantasauna
(Lahdenperänt. 1041) Järventaus, Rajalampi

Tyrvään kirkko klo 10, Järventaus, Pihlajamaa, Mattila A.
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Kaija Pett, Mattila J.
Sammaljoen kirkko klo 13, Sorva, Inkeroinen
Kiikoisten kirkko klo 18, Airas-Laitila, Hänninen
Sanajumalanpalvelus Mouhijärven kirkko klo 18, Sorva,
Vuoristo

su 28.4.

”Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti ja
haudoissa oleville elämän antoi!”

Tyrvään kirkko klo 10, Järvinen, Herranen, Inkeroinen
Suodenniemen kirkko klo 10, Hautala, Hänninen
Salokunnan kirkko klo 13, Pihlajamaa, Inkeroinen
Karkun kirkko klo 18, Sorva, Vuoristo
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Hänninen

Pääsiäisyön
messu
Tyrvään
kirkossa
30.3. klo 23

su 5.5.

Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Järvinen, Mattila A.
Kiikoisten kirkko klo 10, Järventaus, Mattila J.
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Rajalampi
Perhemessu Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Inkeroinen
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Mattila J.

Tiellä ken vaeltaa,
ken aasilla ratsastaa…

PERGOLESI
STABAT MATER

Palmusunnuntain Yhteisvastuukonsertti
Tyrvään kirkossa su 24.3. klo 18

”SEISOI ÄITI TUSKISSAAN”

Musisoinnista vastaavat:

Hiljaisen viikon iltamusiikkia

Martti Savijoki
Janna Ilén
Sandy Ahjo
Nuorisopuhallinorkesteri
Sastamalan srk:n lapsi– ja Gospelkuoro
kanttorit Hanna-Riikka Inkeroinen ja
Anu Mattila

Tyrvään kirkossa ke 27.3. klo 19
Mukana:
sopraano Anu Mattila
altto Liisa Kontturi-Paasikko
urut Martti Savijoki
Gospelkuoro
tekstit Auli Airas-Laitila
TERVETULOA HILJENTYMÄÄN
MUSIIKIN & SANAN ÄÄREEN.
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Hiljaisen viikon tapahtumakalenteri
LaPSeT ja LaPSiPerHeeT

NuoreT

MuSiiKKi & KoNSerTiT

torstai 21.3.

torstai 21.3

Maanantai 25.3.

Tyrvään kirkossa perhemessu klo 10, Pihlajamaa, Järvinen,
Mattila A.
Suodenniemen srk-talolla perhekirkko klo 10, lapsikuoro ja
kirkkokahvit- ja mehut, Järventaus, Inkeroinen
Salokunnan kirkossa klo 16 perhejumalanpalvelus, Järventaus, Vuoristo, kirkkokahvit- ja mehut
Kiikan srk-talolla klo 16 perhejumalanpalvelus ja tervetulojuhla vuonna -12 syntyneille ja paikkakunnalle muuttaneille uusille kiikkalaisille, kakkukahvit ja lapsille pieni
muistaminen, Pihlajamaa, Mattila J.
Kiikoisten kirkossa klo 13 perhemessu, Airas-Laitila,
Hänninen, mukana lapsikuoro ja päiväkerholaiset, lopuksi
kirkkokahvit- ja mehut

keskiviikko 27.3.

Keskiviikko 27.3.

Kiirastorstai 28.3.

Tiellä ken vaeltaa -palmusunnuntain Yhteisvastuukonsertti Tyrvään kirkossa klo 18, musisoimassa: Sandy
Ahjo, huilu, Martti Savijoki, urut, Janna Ilén, laulu, lapsi- ja
Gospelkuoro, Nuorten puhallinorkesteri, kanttorit HannaRiikka Inkeroinen ja Anu Mattila

Pienten lasten muskari (0-3v.) Kiikoisten srk-talolla klo 9.30

Palmusunnuntain 24.3. perhemessut- ja kirkot

Koululaisten pelikerho Mouhijärven srk-talolla klo 17.30

i.pääsiäispäivä sunnuntai 31.3.

Pyhäkoulu Keikyän srk-talolla klo 11
Pyhäkoulu Vanhakulkulla (Väissintie 21) klo 13

Torstai 21.3.

Vanhemman väen virkistyspäivä Suodenniemen sk-talolla
klo 11–13.30. Lounas 5€, ohjelmaa ja hartaus.
Lähetystyön raamattu- ja käsityöpiiri Vammalan srktalolla klo 12
Lähetysseura Keikyän srk-talolla klo 13
Diakoniaompeluseura Mouhijärven Orvanpesässä klo 13
Lähetystyön kirpputori Oravanpesässä Vammalan srktalolla klo 11–17
Vammalan diakonia- ja lähetyspiiri Ystävänpirtillä
(Puistok. 18) klo 13
Niemenmaan-raudun kinkerit Leila ja Jouko Rantalalla
(Niemenmaantie 546, Kiikoinen)

Perjantai 22.3.

Perhekerholaisten vierailu klo 10 Kerolan kerhohuoneella
(Kerokuja 1, Suodenniemi)
Seurakuntapiiri ja ehtoollinen Lantula-talolla klo 13.15,
Airas-Laitila (Vatajantie 396)

Palmusunnuntai 24.3.

Stormin kinkerit Taru ja Mauri Kaajalla klo 18 (Pirkanmaantie 961)
Messu Karkun srk-talolla klo 18, Järventaus, Vuoristo

Maanantai 25.3.

Karkun kamari koolla Karkun srk-talolla klo 12
Lähetystyön kirpputori Oravanpesä Vammalan srk-talolla
klo 11–17

Tiistai 26.3.

Lähetyspiiri Kiikan srk-talolla klo 13
Kinkerit Kiikoisissa klo 18.30 Hanna ja Antti Alajoella
(Alajoentie 48)

Keskiviikko 27.3.

Keskiviikkokerho Sammaljoen kirkossa klo 13
Pieni iltakirkko Mouhijärven kirkossa klo 18, Hautala
Kellokeskiviikon myyjäiset klo 18.30–19.30 Mouhijärven
srk-talolla

runon ja musiikin ilta Yhteisvastuun merkeissä klo 18
Kiikan srk-talolla, Pihlajamaa, Mattila J.

raamis Mouhijärven srk-talon nuorten tilassa klo 18
Nuorten peli-ilta Mouhijärven srk-talon nuorten tilassa klo 16

Seurakunnan laulupiiri Virsikannel Luther-talossa klo 16
Hiljaisen viikon iltamusiikki, Pergolesin Stabat mater Tyrvään kirkossa klo 19, musisoimassa sopraano, Anu Mattila,
altto, Liisa Kontturi-Paasikko, Martti Savijoki, urut, Gospelkuoro ja tekstit Auli Airas-Laitila

Tyttöjenilta Kiikan seurakuntalolla klo 17.30

Kiirastorstai 28.3.

Nuorten peli-ilta Mouhijärven srk-talon nuorten tilassa klo 16

MuSiiKKi & KoNSerTiT

i. Pääsiäispäivä 31.3.

Psalmit ja laulut Keikyän kirkossa klo 16, Aggabee, Sorva
ja toimintaryhmä

Keskiviikko 21.3.

Laulaen pääsiäiseen –laulutapahtuma Kiikoisten srktalolla klo 13 Elisa Hännisen johdolla, lapsikuorolaiset
Milla ja Karoliina esiintyvät, juonto Liisa Jokela, kahvitarjoilu

ii. Pääsiäispäivä 1.4.

Pääsiäisajan lauluja Suodenniemen srk-talolla klo 14,
Järventaus, Mattila A.

Palmusunnuntai 24.3.

Sanajumalanpalvelus Suodenniemen kirkossa klo 13,
Järventaus, Savijoki
Sanajumalanpalvelus Kiikoisten kirkossa klo 13, kirkkoKiirastorstai 28.3.
kuoro, Airas-Laitila, Hänninen
ikäpiste Keikyän srk-talolla klo 13, palvelukoordinaattori Mari- Sanajumalanpalvelus Kiikan kirkossa klo 16,
ta Pitkänen kertoo edunvalvonnasta
Kappelilaulajat, Sorva, Mattila J.
Sanajumalanpalvelus Keikyän kirkossa klo 18,
Kiirastorstain messut ja ehtoolliset
Kappelilaulajat, Sorva, Mattila J.
Vanhemman väen ehtoollinen Suodenniemen srk-talolla klo
14, Järventaus, Inkeroinen
Lauantai 30.3.
ehtoollishartaus Kiikoisten vanhustentalojen kerhotilassa klo Pääsiäisyön messu Tyrvään kirkossa klo 23, Järvinen,
15, Airas-Laitila, Hänninen
Inkeroinen
Messu Salokunnan kirkossa klo 17, kirkkokuoro,
i.pääsiäispäivä sunnuntai 31.3.
Kauppinen, Vuoristo
Häijään Saikkalan-Tupurlan-Perämaan kinkerit Häijään
Messu Kiikoisten kirkossa klo 17, kirkkokuoro,
Lantissa klo 13
Airas-Laitila, Hänninen
Messu Suodenniemen kirkossa klo 18, Järventaus, Savijoki
i. Pääsisäispäivän messut
Messu Kiikan kirkossa klo 18, Kappelilaulajat,
Messu Karkun kirkossa klo 8, kirkkokuoro, Kauppinen, Vuoristo
Pihlajamaa, Mattila J.
ehtoollinen Tyrvään kirkossa klo 18, kirkkokuoro, Paavilainen, Messu Tyrvään kirkossa klo 10, Gospelkuoro, Paavilainen,
Järvinen, Mattila A.
Järvinen, Mattila A.
Messu Karkun kirkossa klo 20, kirkkokuoro, Kauppinen, Vuoristo Messu Mouhijärven kirkossa klo 10, kirkkokuoro, Hautala,
Messu Mouhijärven kirkossa klo 20, kirkkokuoro, Hautala, Savijoki Toivonen
Messu Keikyän kirkossa klo 20, Iltapäiväkuoro, Sorva, Mattila J. Messu Kiikan kirkossa klo 10, Pihlajamaa, Mattila J.
ehtoolliskirkko Sammaljoen kirkossa klo 20, Järvinen, Mattila A. Messu Kiikoisten kirkossa klo 10, kirkkokuoro,
Airas-Laitila, Hänninen
Pitkäperjantain 29.3.
Messu Salokunnan kirkossa klo 11, kirkkokuoro,
Pitkäperjantaista Pääsiäisiloon klo 13 Lopenkulman rukous- Kauppinen, Vuoristo
huoneella (Stormintie 51), Paavilainen
Messu Sammaljoen kirkossa klo 13, Järvinen, Mattila A.
ristinjuhla Tervamäen koululla klo 13 (Tervamäenraitti 15),
Messu Suodenniemen kirkossa klo 13, Järventaus, Hänninen
Hautala
Kinkerit Vesa Sepällä klo 19 (Sävintie 1100)
Kappeliseura Keikyän srk-talolla klo 19

Pitkäperjantain jumalanpalvelukset

Sanajumalanpalvelus Tyrvään kirkossa klo 10, Paavilainen,
Inkeroinen (radiointi)
Sanajumalanpalvelus Mouhijärven kirkossa klo 10, kirkkokuoro, Hautala, Savijoki
Sanajumalanpalvelus Karkun kirkossa klo 10, kirkkokuoro,
Kauppinen, Vuoristo
Sanajumalanpalvelus Sammaljoen kirkossa klo 10,
kirkkokuoro, Järvinen, Mattila A.

ii.Pääsiäispäivä 1.4.

Sanajumalanpalvelus Tyrvään kirkossa klo 10, Airas-Laitila,
Vuoristo
Lähetystyön kirpputori Oravanpesä klo 11–17 Vammalan
srk-talolla
Tykkää meistä

www.sastamalanseurakunta.fi

Kevään 2013 leirejä

Kaikki keppistelijät ja kokkaamisesta kiinnostuneet kouluikäiset tytöt ja pojat tervetuloa leirille
Keppiheppaleiri 5.-6.4. ja kokkileiri 6.-7.4. Leirimajalla.
Keppiheppaleiri alkaa pe 5.4. klo 18.00 ja päättyy la 6.4. klo 14.00 Kokkileiri alkaa la 6.4. klo 15.00 ja päättyy su 7.4. klo 13.00.
Osallistumismaksu 10 €, sisaralennus 2 €.
Lisätietoja Salme Kuukalta p. 050 314 9081, ilmoittautumiset www.sastamalanseurakunta.fi
Nuorten- ja nuorten aikuisten leiri 26. - 28.4. Leirimajalla, lisätietoja Maria Nurmiselta p. 050 314 9082
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Yhteisvastuukeräyspäällikön
tuumailuja
Marjatta Karimäki

Iloitsen siitä, että tänä
vuonna:
Seurakunnan työalat ja
työntekijät ovat jälleen
Marjatta Karimäki esitteaktiivisesti mukana erilee YV:n hittiä, tiskirättiä.
laisten tilaisuuksien järjestämisessä.
Nuoret ovat vapaaehtoisina avustajina.
Kappeliseurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset
huolehtivat keräyksen toteuttamisesta kappeleissa.
Vapaaehtoiset ovat ottaneet kutsun vastaan ja tulevat innolla mukaan lipaskeräykseen.
Eri puolilla seurakuntaa löytyy uskollisia keräyslistan kanssa kulkevia.
Arkienkelinä voi toimia monissa eri tehtävissä, kuten konserteissa, kahvila- ja lounasjärjestelyissä, leipomisessa, hemmotteluhoidoissa…
Aktiivinen keräysaika on helmikuun kynttilänpäivästä huhtikuun loppuun.
Musiikki on vahvasti esillä erilaisten konserttien ja
yhteislaulutilaisuuksien muodossa.
Uusia lahjoitusmuotoja kehitellään ja tänä vuonna
on mahdollisuus osallistua myös sähköisessä muodossa JELPI:n kautta.
Yhteisvastuu-mummo oli kertomassa kokemuksistaan kerääjänä. Yhteisvastuu auttaa yksinäisiä vanhuksia sekä Suomessa että Kambodžassa
Myyntituotteiden valikoima uudistuu vuosittain –
suosikki on tänä vuonna ollut kohtuuhintainen ”tiskirätti”, jonka voi lähettää vaikka postissa ystävälleen.
Lisäksi pystyt lahjoittamaan varoja sähköisesti osoitteessa https://jelpi.fi,
Yhdessä ja yhteen hiileen puhaltamalla sekä erilaisin luovuuden ajatuksin saamme toteutettua parhaan
mahdollisen tuloksen
Työtä tehdään rukoillen ja uskon, että Taivaan Isä
siunaa kaikkia arkienkeleinä toimivia.

kananjalka

Merja-leena Törmälehto

Onpa pitkä ja juhlallinen
nimike!
Lyhyesti sanottuna keräyspäällikkö on seurakunnan nimeämä Yhteisvastuun paikallinen vastuuhenkilö. Sastamalan
seurakunnassa tehtävää
hoitaa johtava diakoniatyöntekijä, toisin sanoen
minä, Marjatta Karimäki.

Mikaelin mielestä huumori on erittäin sallittu juttu kristitylle. Senpä takia miehen Sananjalka-sarjis levittää Sanaa vähemmän
pönöttävästi.

Taiteilijapersoona
Mikael J. Mäkinen
Uusia tuulia: Kananjalka-sarjakuvassa katsellaan
Raamattua pilke silmäkulmassa
Merja-Leena Törmälehto

Mitä on lehti ilman sarjista?
Kuin Sastamala vailla unissakävelevää vuohipukkia? Esittelemmekin seuraavaksi kaikille lukijoillemme Sananjalan uuden sarjakuvan eli Kananjalan tekijän, Mikael Mäkisen.
Kananjalan perusideaa ei
voi pitää ihan vaatimattomana: sen tarkoituksena on läpikäydä Raamattu kannesta
kanteen minuutissa. No jos ei
nyt ihan sitä vauhtia, niin nopeasti kuitenkin!

Mäkinen on 27-vuotias taiteilijapersoona Äetsän Jussinpellosta.
Tällä hetkellä hän tuo perheelleen leivän pöytään tekemällä kuvituksia ja piirtämällä hevostalli-aiheista sarjakuvaa.
Lisäksi mies toimii vuokratyöntekijänä ja Helluntaiseurakunnan koulupalvelussa.
– Olen piirrellyt pienestä
pitäen, varsinkin sarjakuvia.
Yläasteella toimitimme pientä omakustannelehteä, mihin
tuotin sarjakuvaa, mutta lukiossa päätin tehdä siitä itsel-

leni ammatin, Mikael hymyilee ja muistelee kynän viuhuneen etenkin koulutunneilla.
Kuvittaja piirtää myös Raamatun maailmaan liittyviä
strippejä.
– Hengelliset aiheet ovat
olleet aina sydäntäni lähellä,
koska niiden avulla on helppo levittää Evankeliumia. Tämän ohella haluan kertoa, että uskovainenkin saa ja voi
pitää huumorista.
Mäkinen ei ole periluterilainen, vaan kuuluu Äetsän hel-

luntaiseurakuntaan. Kuitenkin taustalta löytyy jo aiempia yhteistyökuvioita Sastamalan seurakunnan kanssa.
– Toimin muutamia vuosia Marraskuun Manifestin,
siis kristillisen hevitapahtuman juontajana ja mainosten
tekijänä. Kananjalan piirtämisen olen ottanut vastaan
iloisin mielin, sillä on aina
jännittävää tarttua uusiin
haasteisiin. Lisäksi on mukava tehdä työtä, jolla on maallisen ohella joku muukin tarkoitus, päättää Mikael.

