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Via Dolorosa
Kulje Jeesuksen jalanjäljissä
matka palmusunnuntaista
pääsiäiseen. Näe tyhjä hauta,
koe ylösnousemuksen riemu!
Via Dolorosa -pääsiäisvaellus
Tuo tänäkin vuonna pääsiäisen tuhansille sastamalalaisille, liity joukkoon!
Kertoo pääsiäisen tapahtumista elämyksellisesti.
Sopii kaikenikäisille, kierros kestää noin puoli tuntia.
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Pääsiäisen toivo elää yhä tänä päivänä.

Toivo elää tänäänkin
Marketta Lahdenmaa

Pääsiäisviikko alkoi Jerusalemissa niin kuin se oli aina alkanut. Päivät kulkivat niin
kuin ne tavallisesti kulkivat
ennen pääsiäistä. Suuri tapaus kuitenkin katkaisi viikon.
Jeesus vangittiin ja saatettiin
vastuuseen lakien rikkomisesta ja kansan villitsemisestä. Kansa huusi tuomiota:
”Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse.”
Pääsiäisviikon perjantaina
kansan vaatimus toteutui
Golgatalla, kun Jeesus ristiin-

Avoinna
Vammalan seurkuntatalossa
(Asemakatu 6)
palmusunnuntaina
klo 11.30–17
ma 14.4. – ke 16.4.
klo 17 -19.30
ma 14.4. viimeisen kierroksen päätteeksi elävää
musiikkia.
kiirastorstaina klo 16–18
pitkäperjantaina
klo 11.30–17.30.

naulittiin kahden ryövärin
vierelle. Hänen kuolemansa
hetkellä maa järisi ja temppelin esirippu repesi. Pilatuskin
ymmärsi: ”Hän totisesti oli
Jumalan poika.”
Sunnuntaiaamuna Jeesuksen lähimmät naiset kiiruhtivat haudalle. Mutta Jeesus oli poissa, hauta oli tyhjä.
Naiset järkyttyivät, oliko Jeesuksen ruumis ryöstetty vai
oliko Jeesus sittenkin puhunut totta, kun hän oli kertonut nousevansa kuolleista.
Mutta heille ilmestyi enkeli,
joka sanoi: ”Te etsitte Jeesus-

ta, joka kuoli ja haudattiin,
mutta ei Hän ole enää täällä,
Hän on noussut ylös Isän tykö.”
Naiset riensivät opetuslasten luo kertomaan tyhjästä
haudasta ja ylösnousemuksesta.
Nämä eivät kuitenkaan
voineet uskoa naisten kertomusta. Ratkaiseva käänne oli
silti tapahtunut. Naisten ja
opetuslasten maailma oli
mullistunut, eikä heidän elämänsä voinut enää palata ennalleen.
Myöhemmin tuo käänne

Herra, elämäni valtias!
Estä minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.
Anna minulle, sinun palvelijallesi,
sielun puhtauden, nöyryyden,
kärsivällisyyden ja rakkauden henki.

ymmärrettiin ratkaisevaksi
koko ihmiskunnan kannalta.
Tuona pääsiäisenä naisten ja
opetuslasten arkinen elämä
silti jatkui, ja samoin on elämän jatkuttava vielä tänäkin
päivänä.
Pääsiäisen kertomusta on
kerrottu satojen vuosien
ajan, kerta toisensa jälkeen.
Pitkäperjantai ja pääsiäispäivä, kaikki tietävät, että ne
ovat erilaiset päivät, pysähtyipä Kristuksen salaisuutta
lähemmin miettimään tai ei.
Pyhien jälkeen arki palaa.
Tavallisten päivien ketju jat-

kuu värähtämättä ja pysähtymättä. Jokin on silti toisin
kuin ensimmäisenä pääsiäisenä.
Arki on arkea, mutta Jumalan todellisuus on suurempi kuin mikään muu.
Kristus on ylösnoussut riippumatta siitä, kuinka moni
ymmärsi silloin ja kuinka
moni ymmärtää nyt, mitä se
oikeastaan on merkinnyt.
Kaikki ei ole tässä päivien
verkkaan valuvassa ketjussa.
Tuona ensimmäisenä pääsiäisenä syntynyt toivo elää
vieläkin.

Oi kuningas ja Herra!
Anna minun nähdä rikokseni ja anna,
etten tuomitsisi lähimmäistäni,
sillä sinä olet siunattu iankaikkisesti.
Amen.
Efraim Syyrialainen

•
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Hiljainen kierros, ilman
opasta
pitkäperjantaina
klo 17.30–19.

•

Ryhmäajat
Ma 14.4. – to 17.4. klo 9–15
varaukset: Salme Kuukka
puh. 050 314 9081
Tekijöitä tarvitaan
Aloitusinfo to 13.3. klo 18
Vammalan srk-talo.
Kenraaliharjoitus la 12.4.
klo 10 Vammalan srk-talo.
Pystytystalkoot to 10.4. klo 16
ja pe 11.4. klo 9 Vammalan
srk-talo.
Purkutalkoot la 19.4. klo 9.
Tervetuloa.

JOUNI PIHLAJAMAA

PÄÄKIRJOITUS

Se vaan on niin

H

än istuu
auton
penkillä
vaiti.
Tiedän
hänen olevan mietteissään ja ahdistunut.
Olen tuntenut tämän
nuoren miehen kauan. Hän on aina ollut herkkä, erittäin älykäs ja hänellä on loistava huumorintaju. Koulussa on sujunut hyvin. Hän on
tavattoman lahjakas piirtämään. Teini-iässä
hän oli lupaava suunnistaja. Rippikoulun jälkeen hän oli isosena ja kristillinen elämänkatsomus tuli tärkeäksi. Aikuisuuden kynnyksellä hän valitsi siviilipalveluksen, mikä oli varmasti oikea valinta juuri hänelle. Siellä hän
löysi oman alansa ja tältä alalta löytyi opiskelupaikka. Hän on päässyt hyvin elämässä
eteenpäin.
Istumme autossa kaksin. Tiedän, että asia
on vaikea.
Olemme puhuneet asiasta vaimoni kanssa jo
pitkään. Nuorella miehellä on aina ollut tyttöjä
ystävänä, mutta ei koskaan varsinaista tyttöystävää. Herkkyys, taiteellisuus ja lahjakkuus ovat kenties tyypillisiä asiaan liitettyjä
piirteitä. Sosiaalisessa mediassa alkoi näkyä
päivityksiä, jotka vahvistivat olettamuksiani.
Tykkäsin, jotta hän rohkaistuisi ottamaan asian puheeksi. Nuoren miehen äiti kertoi minulle totuuden ensimmäisenä: seurustelukumppani on toinen nuori mies.
Lopulta nuori mies kertoo sen minullekin,
kenties viimeisenä.
Hän kertoo kamppailleensa asian kanssa
pitkään, mutta lopulta se oli pakko myöntää.
Iloitsen siitä, ettei hän yrittänyt kieltää totuutta ja elää valheessa ja varjoissa.
Hän ei kristittynä ymmärrä rippipappiaan,
joka julistaa homouden vääryydeksi. Jotkut
sanovat, että seksuaalisuus on valinta. Siinä
tapauksessa pitäisi tykätä molemmista sukupuolista. Pohdimme, että ehkä ne kaikkein
jyrkimmät tuomitsijat koettavat näin torjua
omia ”vääriä” seksuaalisia tuntemuksiaan.
Umpiheterot ja -homot tietävät, että seksuaalisuus on ihmistä vahvempi, eikä sitä voi valita.
Jotkin asiat vain ovat niin kuin ovat, vaikka
emme niin tahtoisikaan.
Juttelemme meillä kotona pitkään. Käymme
saunassa ja istumme iltaa. Vuoteessa vaimo
tulee kainaloon ja kysyy, miltä nyt tuntuu.
Muistan lapsuudestani, kuinka homoseksuaalisuus lakkasi olemasta rikos. Nuoruudessani se poistettiin sairauksista. Työelämässä
huomasin, että homoseksuaalinen suuntautuneisuus on yleinen, mutta vaiettu asia. Sanoin
paikallislehden haastattelussa vain muutama
vuosi sitten, että samaa sukupuolta olevien liiton hyväksyminen kestää tässä maassa vielä
kauan. Olin ehkä väärässä.
Odotan tämän nuoren miehen ja hänen poikaystävänsä tapaamista.
Onhan kyseessä oma poikani.
Ari Paavilainen
kirkkoherra

Kunniapaikalla Anu Jokinen-Lundénin kodissa on hänen pappansa Hornion metsien puista veistämä keinutuoli.

Pastori, joka ei
osaa olla hurskas
Jouni Pihlajamaa

Neljäntoista hakijan joukosta
seurakuntapastoriksi valittu
Anu Jokinen-Lundén on silminnähden innostunut,
vaikka uusi ura merkitsee
muutoksia koko perheelle.
Anun ja hänen Sastamalan
seurakunnan kiinteistöpäällikkönä toimivan puolisonsa
Jouko Lundénin noin 20
vuotta sitten Laviaan rakentama koti on menossa myyntiin ja uutta kotia etsitään
Sastamalasta.
Muutto on mieluinen kotiinpaluu: molemmat ovat
kotoisin Karkun Heinoosta,
jossa Anun Anneli-äiti edelleen asuu.
Myös ajankohta on elämänmuutokselle sopiva.
Lapset, armeijassa oleva
20-vuotias Juuso ja Tampereella lukiota käyvä ja parhaillaan Yhdysvalloissa vaihto-oppilaana oleva 17-vuotias
Mirjami eivät enää paljon äi-
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Päätoimittaja:
Ari Paavilainen

din huolenpitoa tarvitse.
– Nyt 47-vuotiaana elän
hyvin antoisaa vaihetta, kuin
uutta nuoruutta. Lavia on ollut hyvä paikka asua ja kasvattaa lapsia, mutta koen
vahvana johdatuksena saada
aloittaa uudenlaisen työn parissa. Uskon, että 22 vuoden
kokemus lukion uskonnon ja
psykologian lehtorina antaa
eväitä kirkon tehtäviin, varsinkin rippikouluun ja perhetyöhön, Jokinen-Lundén sanoo.
Anu vihittiin papiksi seitsemän vuotta sitten, mutta
pappeus on ollut toistaiseksi
vain lyhyehköjen sijaisuuksien hoitamista.
Myös Sastamalan seurakunta on tullut papin näkökulmasta tutuksi kahden
noin puolen vuoden mittaisen sijaisuuden aikana.
Keikkapappeudessa on
Anun mielestä hyvät puolensa, mutta viime vuosina hän
on kaivannut erityisesti vaki-

naiseen pappeuteen liittyvää
tiivistä yhteyttä kirkkovuoteen.
Anun virkapaikka tulee
olemaan Karkun kappeli,
jonka lisäksi hän vastaa koko
seurakunnan lapsityöstä.
Johtava lapsityönohjaaja Outi-Tuulia Haavisto on tuttu
jo sijaisuuksien ajoilta.
– On vaikea kuvitella parempaa työtoveria kuin Ode.
Uskon, että yhteistyömme
tulee sujumaan kitkattomasti, Anu toteaa.
Anun ei tarvitse kauan
mietti, mitä juurilleen palaaminen merkitsee.
– Se on ehdottomasti voimavara. Karkussa olen saanut tärkeimmät hengelliset
vaikutteet jo lapsena diakoniapiirissä, partiossa ja rippikoulussa, siellä minut on
konfirmoitu ja vihitty avioliittoon. Tein graduni Karkun
Evankelisen opiston hengellisestä kehityksestä ja uskon
tuntevani hyvin tämän seu-

dun ihmisten tavan uskoa,
toimia ja ajatella. Useat työntekijät ja seurakuntalaiset
ovat tuttuja. Eiköhän sisäänajo työhön käy hyvin vaivattomasti.
Jollekin voi tulla hengästynyt olo, kun Anu alkaa vauhdikkaaseen tapaansa kertoa
harrastuksistaan.
–Tykkään metsätöistä ja
avantouinnista, omistan pari
traktoria, olen avustajana
harrastajateatterissa ja käyn
tanssimassa humppaa, haaveilen liittyväni metsästysseuraan.
Anu vierastaa elämän hengellistämistä, sillä usko on
erottamaton osa hänen persoonaansa ja arkeaan.
– Rehellisyys on A ja O
pappisvirassa. Uskon suureen Jumalaan, joka ei halua
prässätä meitä mihinkään
ahtaaseen muottiin. En osaa
olla hurskas. Toivon, että siitä huolimatta olisin uskottava pappina.
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Kastepuu Tyrvään
kirkkoon
Tyrvään kirkkoon ilmestyy
kevään aikana puun runko,
johon alkaa pian kasvaa myös
lehtiä. Kastepuuhun saa
omalla nimellään ja kastepäivällään varustetun lehden jokainen seurakuntaan vuoden aikana kastettu. Vanhemmat saavat kiinnittää lehden puuhun
siinä jumalanpalveluksessa, jossa lapsen kasteesta ilmoitetaan ja seurakunta rukoilee lapsen, vanhempien ja kummien
puolesta. Kerran vuodessa seurakunta järjestää vauvakirkon,
jonka yhteydessä kastelehdet luovutetaan vanhemmille. Kastepuun valmistaa Tyrvään käsi- ja taideteollisuus oppilaitoksen lavastuspuoli opettajansa Mauri Mäkelän johdolla.

Karkun kirkossa esitetään pääsiäisenä passiodraama. Sitä työstämässä kanttori Päivi Vuoristo ja ohjaaja Upi Vuorenoja.

Karkussa eletään
pääsiäisen draamaa
Tarja Kopalainen

”Nyt vähän skarppia, lähetetään se ääni. Ei noin! Alusta
uudestaan.”
Karkun kirkkokuoroa äkseeraa Upi Vuorenoja niin,
että ilmassa kipinöi. Pieni
kappeli on haukannut ison
haasteen.
Tulevana pääsiäisenä Karkun kirkossa esitetään paikallisin voimin Johanneksen
evankeliumin 11 lukuun perustuva, Tytti Jäppisen kirjoittama passiodraama Tien
sinne te tiedätte.
Sopraano Orvokki Uusitalo on innoissaan. Vuosien
ajan hän on toivonut, että aikoinaan suuren suosion saanut draama esitettäisiin jälleen. Viimein hän korotti äänensä ja vaati ”kirkolliskokousta” koolle. Upi Vuorenojan

lupauduttua ohjaajaksi kappelineuvosto päätti esityspäivät ja Aira Mutasen suunnittelemat 80 rooliasua saatiin
kantaa vintiltä alas pesua ja
kunnostusta varten.
– Hommaa riittää, mutta
pelätä me ei, vakuuttaa Vuorenoja.
Draaman musiikista vastaavat kanttori Päivi Vuoriston johdolla Karkun kirkkokuoro, Pohjan Poijjaat ja Retrotytöt. Kertojana toimii
Maija-Liisa Halme, Martan
ja Marian rooleissa nähdään
Mirja ja Laina Tenkanen, fariseuksina Anssi Pajunoja,
Arto Pajunoja ja Upi Kemppainen. Kohtauksissa on
mukana myös Karkun koulun oppilaita. Osa rooleista
etsii vielä tekijäänsä.
Passiodraamaa on esitetty
Karkun kirkossa vuosina 1991

Henkilöstöuutisia

A
Oikeaa
sisältöä
muovisen
krääsän
sijaan.”

Upi Vuorenoja

ja 1992 .
Innostus oli suurta.
– Molemmat kirkon ovet
olivat selällään, ja väkeä tuli
mustanaan, muistelee Orvokki Uusitalo.
Kiinnostuksesta kertovat
myös lehtileikkeet Aamulehdestä, Satakunnan Kansasta,
Sana- ja Kotimaa-lehdistä.

Upi Vuorenoja uskoo draamaan edelleen.
– Meillä on vahva kertomus, oikeaa sisältöä muovisen krääsän sijaan.
Pääsiäisen sanoma puhuttelee myös toteuttajiaan vahvasti.
– Laulut painuvat sisimpään ja niin sen pitää ollakin,
toteaa Vuorenoja.
– Olen minäkin jo monena
yönä unissani näitä laulanut,
myöntelee Orvokki Uusitalo.
Harjoitukset jatkuvat nyt
monella rintamalla. Pääsiäisenä Karkussa saadaan kokea
jotain ainutlaatuista.

Sastamalan seurakunta saa oman pelin
Näinä päivinä pullahtaa painosta ulos Sastamalan seurakunnan lautapeli 101 hyvää syytä. Pelissä matkataan Sastamalan kartalla kirkkojen, seurakuntatalojen ja leirikeskusten täplittämää reittiä, ja kerätään hyviä syitä kuulua kirkkoon. Tehtäväkortit kertovat seurakunnan toiminnasta. Peli toimii tervetulolahjana seurakuntaan muuttaneille.
Jaakko Pirttikoski on vastannut pelin suunnittelusta ja ulkoasusta. 101 syytä kuulua kirkkoon on Samuli Suonpään käsialaa. Peliä voi myös ostaa seurakunnalta 15 euron hintaan,
jos peli lähetetään postitse, hinta on 20 euroa.
MERJA-LEENA TÖRMÄLEHTO

Tien sinne te tiedätte – Tytti
Jäppisen passiodraama Karkun kirkossa palmusunnuntaina ja hiljaisen viikon keskiviikkona kello 19.
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Siunausta työhön

Henkilöt vaihtuvat

Pyhä Olavi herää kevääseen

Loppiaisena 6. tammikuuta
Sastamalan seurakunnassa
vietettiin juhlaa, kun
seurakunnan uusia työntekijöitä siunattiin tehtäviinsä.
Uusina ovat aloittaneet nuorisotyönohjaaja Rauni Rantakytö, lastenohjaaja Nina
Lehtinen, toimistosihteeri
Anne Koski-Vähälä, johtava
diakoni Jouni Kivimaa ja
seurakuntamestari Jukka
Ahola.

Kiikan kappeliseurakunnan
pitkäaikainen seurakuntamestari Olli Ritala saateltiin
ansaituille eläkepäiville sunnuntaina 9. helmikuuta kukkien, halausten ja kakkukahvien kera.
Jukka Ahola on aloittanut
seurakuntamestarin tehtävissä joulukuun alussa 2013.
Hänen vastuulleen kuuluvat Keikyän ja Kiikan kappeliseurakunnat.

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko avautuu äitienpäivän jälkeisenä maanantaina 12. toukokuuta.
Kirkko on avoinna ja opas paikalla 12.5.–31.8. su-pe kello
11–17 sekä syyskuussa su kello 11–17. Opastusajat kello 12, 14 ja
tarvittaessa kello 16.
Lauantaisin kirkko on avoinna vain ennalta varatuille ryhmille kello 12 asti. Iltapäivät on varattu kirkollisille toimituksille.
Ryhmävarauksia otetaan myös sunnuntaipäivien opastuksiin. Aukioloaikojen ulkopuolella opastuksen hinta on 120 euroa.
Ryhmävarauksia ottaa vastaan kirkkoherranvirasto p. 03
521 9090, kirkkoherranvirasto@sastamalanseurakunta.fi.

Olli Ritala jäi eläkkeelle ja Jukka Ahola aloitti seurakuntamestarina Kiikassa ja Keikyässä.
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Anninpirtin asukkaat Ilmi Yliviikari ja Orvokki Tanninen osallistuivat keskusteluun saattohoidosta.

Älä höpäjä, et sää
mihinkään kuole
Saattohoito: Vanhuuteen
kuuluu kuoleman
pohtiminen
Tarja Kopalainen

Anninpirtti on Sastamalan
keskustassa sijaitseva tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Olen tullut keskustelemaan asukkaiden kanssa
kuolemasta ja saattohoidosta.
Myöntää pitää, että tulin
vähän epävarmoin askelin.
Onko sopivaa puhua kuolemasta vanhojen ihmisten
kanssa? Eikö heitä mieluummin pitäisi innostaa elämään?
Jutun syrjään päästään
kiinni rivakasti.
Anninpirtin asukkaista
moni on sitä mieltä, että
omaiset eivät halua kuulla
puhetta kuolemasta. ”Älä höpäjä, et sää nyt mihinkään
kuole”, rauhoitellaan. Van-

huuteen kuitenkin kuuluu
kuoleman pohtiminen. Ajatusten jakaminen voi lievittää luopumisen surua puolin
ja toisin.
– Meillä kuolema vierailee
harvakseltaan, viimeksi kuoli
asukas puoli vuotta sitten,
kertoo Anninpirtin esimies
Auli Kanerva.
Kuoleman käsittely hoitolaitoksissa on muuttunut.
– Ennen kun joku kuoli,
hänet vietiin salaa pois. Nyt
pidetään pieni hartaus ja
muistellaan yhdessä pois
nukkunutta.
Ihmiset ovat erilaisia myös
suhteessaan kuolemaan. ”En
mää kuolisi millään” toistaa
eräs asukas painokkaasti ja
useaan kertaan. Ajatus kaiken jättämisestä tuntuu vaikealta, kun elämänhalua riit-

KERÄYS

■ Saattohoidon kehittämistä
voit tukea osallistumalla tämän vuoden Yhteisvastuukeräykseen. Anninpirtin asukkaan näyttävät esimerkkiä ja
lähtevät omalla vuorollaan lipaskerääjiksi läheiseen S-Market Sastamalaan.

toisistaan etääntyneitä perheenjäseniä, jopa korjata rikkoutuneita ihmissuhteita.
Tällainen kokemus on molemmille osapuolille hyvin
hoitava.
Eniten pelottaa usein se,
mitä tapahtuu ennen kuolemaa.
–Kun ei olis kovia tuskia
on yhdessä jaettu toive. Ennen ajateltiin, että kipu kuuluu asiaan, on merkki siitä,
että elossa ollaan. Tänä päivänä asiaan suhtaudutaan eri
tavalla, kertoo Auli Kanerva.
Tietämys on lisääntynyt, ja
kuolevan kipuja pystytään
tehokkaasti hoitamaan.

täisi. Toinen olisi valmis lähtemään heti kun vaan pääsisi
pois. ”Kuolis pois että ei olis
toisilla vaivaa enää” on myös
monen vanhuksen mielessä.
Kuolemaan valmistautuminen on eräänlaista elämän
paketointia. Luopumista helpottaa, jos eletty elämä koetaan hyväksi. Joskus kuoleman läheisyys voi lähentää

Anninpirtillä saattohoito
toteutetaan tutulla osastolla
loppuun saakka. Päätöksen
saattohoitoon siirtymisestä
tekee lääkäri ja hoidosta tehdään yksilöllinen saattohoitosuunnitelma.
Henkilökunta tukee myös
omaisia, jotka saavat olla
kuolevan luona vaikka vuorokauden ympäri. Luopuminen on joskus vaikeinta
omaisille. Kuoleva voi oikein

■ Saattohoito on kuolemaa lähestyvän ihmisen kokonaisvaltaista ja yksilöllistä huomioimista, jossa hyvän perushoidon lisäksi vastataan hänen
fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin, hengellisiin ja henkisiin
tarpeisiinsa, lievitetään hänen
oireitaan sekä tuetaan omaisia.

A

Kuolema koskee
meistä jokaista.
Minä olen, sinä
olet, me olemme, kuoleman ja
syntymän liepeillä, ikuisesti
siinä hetkessä, jossa ilmaan
heitetty kivi nukkuu.”
Tomi Kontio

odottaa, että omainen päästää irti, antaa luvan kuolla.
– Kun me synnytään, huone on täynnä ihmisiä. Kun
me kuollaan, huone on usein
tyhjä, valitettavasti, toteaa
Kanerva.
Anninpirtillä kuolevalle
järjestetään aikaa miehitystä
vahvistamalla.
Etukäteen on mahdotonta
tietää, miten oman kuolemansa kokee ja millaista
apua tarvitsee.
Kuoleman edessä roolit
putoavat: vahvasta voi tulla
heikko ja toisinpäin.

Ruokakärry kolistelee päiväsaliin ja toivottelen Anninpirtin asukkaille hyvää kevättä! Kerron, että leskenlehtiä
on jo nähty ja jopa sinivuokon nuppuja.
Työpäiväni jatkuu papereiden parissa, mutta ajatukseni viipyilevät Anninpirtillä.
Yhtäkkiä ymmärrän miksi.
Kuolema koskee minuakin,
ei vain Anninpirtin asukkaita
ja muita vanhoja ihmisiä.
Emme voi tietää, kuka seuraavaksi kuolee ja millä tavalla. Jokainen meistä voi tarvita saattohoitoa.
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Soiva Karkku

VIISIKIELINEN

Musiikki on Jumalan lahja. Se
karkottaa paholaisen, tekee
ihmiset iloisiksi ja saa unohtamaan paheet, kirjoittaa
Luther Pöytäpuheissaan.
Karkussa musiikki on päätetty nostaa sille kuuluvaan arvoon. Tähtäimessä on soittava, laulava ja vaeltava Karkun
kappeli,
Soiva Karkku -teemalla Karkussa kokoonnutaan kerran
kuussa laulamaan kristillisten kirkkojen, herätysliikkeiden ja vapaiden suuntien
omia lauluja. Sunnuntaina 4. toukokuuta kello 16 vuorossa on
Vitoslaisten Viiskielinen laulukirja, sitä lauletaan Salokunnan
kirkossa. Mukana on Leena Salo.
MIKA LAMPI

Ilmari Nurminen ja Suvi Sianoja sanovat, että luottamushenkilö pystyy oikeasti vaikuttamaan seurakunnan asioihin.

Luottamushenkilö pystyy
vaikuttamaan
Samuli Kinnari

SEURAKUNTAVAALIT

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Suvi Sianoja sekä
kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen Ilmari Nurminen
olivat molemmat ensimmäisen kerran ehdolla vuoden
2010 seurakuntavaaleissa.

■ 15.9. Ehdokasasettelu päättyy.

1. Miten lähdit mukaan ehdokkaaksi?
2. Millaista on luottamushenkilön arki?
3. Onko jokin asia yllättänyt?
4. Kenelle suosittelisit ehdokkuutta ja miksi?
Suvi Sianoja
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
Osallistuu seurakuntalaisena vaihtelevasti messuihin ja perhekerhoon.

1. Olen koulutukseltani diakoni, mutta tuota työtä en ole
tehnyt. Taustalla on ollut koko ajan halu tehdä ja vaikuttaa seurakunnan työhön.
Olen ollut aikaisemmin nuorisotyön ja diakoniatyön johtokunnissa.
2. Halutessaan voi vaikuttaa
aika paljonkin, koska asioihin
pystyy perehtymään jo ennen

■ 27.–31.10. Ennakkoäänestys.
■ 9.11. Vaalipäivä.
■ Äänioikeutettuja seurakuntavaaleissa ovat 16 vuotta täyttäneet.
■ Ehdolle voivat asettua täysi-ikäiset.

kuin niitä käsitellään.
Haasteeksi olen kokenut
sen, että jokainen tulee kohdatuksi oman kantansa kanssa tasavertaisena. Ihmisillä
kun on luonnollisesti eriäviä
mielipiteitä.
3. Yllättänyt on muun muassa se, miten poliittisuus näyttäytyy seurakunnan hallinnossa. ‘
Tämä tietysti vaikuttaa tällä vaalikaudella vielä enemmän, koska viime vaaleissa
ensimmäistä kertaa puolueilla oli omat listansa.
Toivoisin, että ainakin valtuustosta ja neuvostosta seuraavan portaan elimet voitaisiin rakentaa niin, etteivät
poliittiset sitoumukset vaikuttaisi.
4. Suosittelen ehdokkuutta
jokaiselle, joka haluaa olla
mukana nimenomaan seurakunnan päätöksenteossa ja
sitoutua siihen.

Ilmari Nurminen
Kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen.
Käy seurakuntalaisena vaihtelevasti
kirkossa ja seurakunnan tapahtumis-

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät
maksut 1.2.2014 alkaen

A

• Seurakunnan jäsenen yksittäiset tiedot sisältävä ns. elää-todistus on maksuton.
• Laajempia tietoja sisältävä todistus 7 euroa.
• Todistus, jonka tietoja ei saada suoraan jäsentietojärjestelmästä 30 euroa.
• Sukututkimusta varten laadittava todistus vähintään 30 euroa. (Jos työaikaa kuluu yli puoli tuntia, lisämaksu jokaiselta
alkavalta puolelta tunnilta 15 euroa).
• Jos maksullinen todistus postitetaan, peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 euroa.
• Hinnat perustuvat Kirkkohallituksen maksupäätökseen.

Ihmisillä
kun on
luonnollisesti
eriäviä
mielipiteitä.”

ARJA MYLLYNIEMI

Suvi Sianoja
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

sa.

1. Halusin olla vaikuttamassa
seurakunnan asioihin ja olla
mukana tekemässä työtä heikompiosaisten puolesta niin
ruoka-avun eteen kuin yksinäisyys- ja syrjäytymiskehityksen ehkäisyssä.
2. Seurakunnan toimintaan
pystyy vaikuttamaan hyvin
yksityiskohtaisesti. Erilaisista mielipiteistä on kuitenkin
kyettävä yhteensovittamaan
päätöksiä siten, että käytettävissä olevat resurssit ja tehdyt päätökset ovat oikeudenmukaisia koko seurakunnan
ja seurakuntalaisten näkökulmasta.
3. Voin rehellisesti todeta, että olemme olleet yhdessä rakentamassa yhtenäistä ja yh-

teen hiileen puhaltavaa, uutta Sastamalan seurakuntaa.
Mielestäni tämä on toteutunut paremmin kuin hyvin.
4. Olen oppinut paljon luottamustoimeni kautta. Se on näköalapaikka seurakunnalliseen elämään. Itseäni ovat
myös suuresti rikastuttaneet
luottamushenkilöistä ja seurakuntalaisista saamani ystävät. Jokaisen ajatukset ja teot
ovat tärkeitä, siksi kannustan
jokaista mukaan vaikuttamaan kotiseurakuntamme
asioihin.

Hautakukat Huittisista
Kesäkukat Sastamalan hautausmaille toimittaa tänä vuonna
huittislainen Ellän Kukka ja Taimi Ky.
Tarjouksia seurakunta pyysi neljältä puutarhalta, ja tarjouksen jätti kaksi puutarha-alan yritystä.
– Kukin hautausmaanhoitaja valitsee kukat itse, kertoo
seurakunnan ylivahtimestari Arja Myllyniemi.
Suosituimpia hautausmaiden kesäkukkia ovat erilaiset begoniat ja verenpisarat. Kukkien istutus alkaa 9. kesäkuuta alkavalla viikolla.
Haudanhoitosopimuksen seurakunnan kanssa voi tehdä
viideksi tai kymmeneksi vuodeksi.
Kahden paikan haudan hoidon hinta viideltä vuodelta on
420 euroa ja kymmeneltä vuodelta 810 euroa.
Sastamalassa on kaikkiaan 13 hautausmaata.

www.sastamalanseurakunta.fi

Kevään tapahtumatarjotin 2014
Katso verkosta lisätietoja sekä seuraa lehti-ilmoitteluamme.
Tervetuloa toimintaan ja tilaisuuksiin yksin, kaksin tai kimpassa.
Su 27.4. 1. sunnuntain pääsiäisestä messu
Tyrvään kirkko klo 10, Tunturikeimiön konfirmaatio ja
veteraanipäivä, Herranen, Järvinen, Helenius
Keikyän kirkko klo 10, kaatuneiden omaisten kirkkopyhä
ja juhla, Jokinen-Lundén, Mattila, Veteraaniveljet
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Ojala,
kirkkokahvit
Kansallisen veteraanipäivän muistohetki
Suodenniemen srk-talo klo 13, alussa seppeleen lasku
sankarihaudalla
Kiikan kirkko klo 18, Järventaus, Mattila
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Veteraanipäivän laulukirkko
Kiikoisten kirkko klo 18, rovasti Ilkka Perttula, Paula
Rajaniemi, Hänninen

JUMALANPALVELUKSET
Su 16.3. 2. paastonajan sunnuntain messu
Tyrvään kirkko klo 10, Herranen, Pihlajamaa, Helenius
Keikyän kirkko klo 10, Airas-Laitila, Leea Kuusela, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 13, Pihlajamaa, Vuoristo
Sanajumalanpalvelus
Kiikoisten kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Hänninen
Pieni iltakirkko
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala
Su 23.3. Marian ilmestyspäivän messu
Tyrvään kirkko klo 10, Järvinen, Herranen, Helenius
Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus, Hänninen
Salokunnan kirkko klo 16, Herranen, Vuoristo
Karkun kirkko klo 18, Järventaus, Naukkarinen
Su 30.3. 4. paastonajan sunnuntain messu
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Herranen, Vuoristo
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Ojala
Kiikan kirkko klo 10, Järventaus, Mattila, Iltapäiväkuoro
Karkun kirkko klo 18, Hautala, Vuoristo
Psalmien ja musiikin ilta ja HPE
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, puhe Pirkko Suutari,
musiikissa Aggabee
Laulukirkko
Kiikoisten kirkko klo 18, Airas-Laitila, Hänninen
Su 6.4. 5. paastonajan sunnuntain messu
Tyrvään kirkko klo 10, Järvinen, Pihlajamaa, Helenius
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Mattila
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 13, Pihlajamaa, Mattila, kirkkokahvit
Keikyän kirkko klo 18 Sorva, Mattila, Kappelilaulajat

Pe 18.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
Tyrvään kirkko klo 10, Järvinen, Helenius, kirkkokuoro
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Ojala
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila, kappelilaulajat
Karkun kirkko klo 13, Järventaus, Vuoristo, kirkkokuoro
Ristinjuhla, Mouhijärven Tervamäen koulu
(Tervamäenraitti 15) klo 13, Hautala, Matti Kiviranta
Kiikoisten kirkko klo 13, Pihlajamaa, Hänninen
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Helenius
Hiljaisuuden messu
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, saarna Pentti Rantanen,
musiikissa Markun sisarukset
Suodenniemen kirkko klo 18, Järventaus, Hänninen

La 19.4. Hiljainen lauantai, pääsiäisyön messu

PÄÄSIÄINEN
Su 13.4. Palmusunnuntain messu
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Herranen, Helenius
Karkun kirkko klo 10, Järventaus, Vuoristo
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Hänninen
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Ojala
Sammaljoen kirkko klo 13, Herranen, Helenius
Salokunnan kirkko klo 13, Pihlajamaa, Vuoristo
Suodenniemen kirkko klo 18, Järventaus, Vuoristo,
kirkkokahvit srk-talolla, Taipaleen Maatalousnaiset
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Hänninen
To 17.4. Kiirastorstain ehtoolliskirkko
Tyrvään kirkko klo 12, Paavilainen, Herranen, Hänninen
Suodenniemen srk-talo klo 14, Järventaus, Ojala
Salokunnan kirkko klo 17, Järvinen, Vuoristo
Suodenniemen kirkko klo 18, Järventaus, Naukkarinen
Tyrvään kirkko klo 18, Paavilainen, Kopalainen, Helenius,
kirkkokuoro
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Mattila, avustus ja saarna
Leea Kuusela, Kappelilaulajat
Kiikoisten kirkko klo 19, Airas-Laitila Hänninen
Sammaljoen kirkko klo 20, Järvinen, Helenius
Karkun kirkko klo 20, Herranen, Vuoristo
Kiikan kirkko klo 20, Pihlajamaa, Mattila
Mouhijärven kirkko klo 20, Hautala, Ojala

Mouhijärven kirkko klo 23, Hautala, Ojala, kirkkokuoro
Tyrvään kirkko klo 23, Airas-Laitila, Helenius,
pääsiäisrippikoulu
Su 20.4. Pääsiäispäivän messu
Kiikan kirkko klo 8, Pihlajamaa, Mattila
Karkun kirkko klo 8, Järvinen, Vuoristo, kirkkokuoro
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Herranen, Helenius,
kirkkokuoro
Perhemessu Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Mattila
Suodenniemen kirkko klo 10, Hautala, Hänninen
Salokunnan kirkko klo 11, Pihlajamaa, Vuoristo,
kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Helenius, kirkkokahvit
Kiikoisten kirkko klo 13, Paavilainen, Hänninen
Ma 21.4. 2. pääsiäispäivä messu
Tyrvään kirkko klo 18, Airas-Laitila, T.I. Haapalaisen kantaatti ”Peltomaa”, Helenius, Mattila, Ojala, Vuoristo

Su 4.5. 2. sunnuntain pääsiäisestä messu
Pääsiäisleirin konfirmaatiomessu
Tyrvään kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Helenius
Mouhijärven kirkko klo 10, Pihlajamaa, Ojala
Kiikoisten kirkko klo 10, Järvinen, Hänninen
Salmin käyttöönottojumalanpalvelus ja -juhla
(Salment. 44) klo 10, Järventaus
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Hänninen
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Helenius, Iltapäiväkuoro
Ke 7.5. Taize-messu
Kiikoisten kirkko klo 18, Airas-Laitila, Helenius, Gospelkuoro
Su 11.5. 3. sunnuntain pääsiäisestä messu
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Herranen, Helenius
Karkun kirkko klo 10, Hautala, Vuoristo
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila
Äitienpäiväkirkko Lahdenperän rantasaunalla
(Lahdenperäntie 1041) klo 14, Järventaus, Hänninen
Su 18.5. 4. sunnuntain pääsiäisestä messu
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Järvinen, Helenius
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Mattila
Sanajumalanpalvelus
Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila, Hänninen, kirkkokuoro, kirkkokuoron 90-vuotisjuhla, kahvit ja ohjelmaa srktalolla
Sanajumalanpalvelus
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Ojala
Sanajumalanpalvelus
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala, Ojala
Suodenniemen kirkko klo 10, Hautala, Hänninen

NUORTEN MESSUT
Pe 4.4. Nuorten messu
Vammalan srk-talo klo 18, Herranen

Su 18.5. Nuorten messu
Vammalan srk-talo klo 16, Herranen

www.sastamalanseurakunta.fi

YHTEISVASTUU

RAJALLA
- Runoja ja musiikkia
elämästä,
iäisyydestä
ja toivosta
Keskiviikkona 19.3.
Kiikan srk-talossa
klo 18
Mukana paikallisia
musiikinharrastajia
ja runonlausujia.
Vapaaehtoinen kahviraha
Yhteisvastuulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

To 20.3. Arkilounas
Yhteisvastuun hyväksi,
Luther-talo (Valkamak. 4) klo 11-13
Aterian hinta 10 e,
alle kouluikäiset lapset ilmaiseksi.
Ke 30.4. Munkkimyyjäiset S-Market Sastamalan pihassa
klo 11 alkaen, munkkeja myydään niin kauan kuin erää riittää.

PÄÄSIÄISEN ASKARTELUILTA NAISILLE
To 3.4. Vammalan srk-talo klo 18.30, pääsiäisaskartelua
sekä hengen ja ruumiin ravintoa, Rantakytö, Järvinen.

LÄHDE SEURAKUNTARETKELLE!

MOTORISTIKIRKKO
Keskiviikkona 21. toukokuuta
Mouhijärvellä
Kokoontuminen Häijään Nesteellä klo 18.15,
ulkoilmatilaisuus klo 19, ehtoollishartaus klo 19.45.
Päätteeksi kappeliseurakunta tarjoaa mehut ja
makkarat Otamuksella. Mukana motoristipappi
Lasse Hautala. Tervetuloa!

LUOVANA TYÖN IMUSSA
TAI SIVUSSA
- jokainen on laulun arvoinen
Keskiviikkona 2. huhtikuuta paneelikeskustelu
Vammalan srk-talon alakerrassa ”Nuakkarilla”
(Asemakatu 6) klo 18.
Paikalle voi tulla myös pitkin iltaa. Jutustelemassa ihmiselon sävelistä, piilevistä kyvyistä kanssanne Antti Jokela,
Päivikki Tommila, Tauno Suomela, Marjut Kulmala, Tanja
Tuomisto, Jouni Pihlajamaa ja Merja-Leena Törmälehto,
juontajaparina Marja Ritanen ja Lasse Hautala, trubaduurina Jukka Ritanen plus yllätysmusisoijia.
Alakerran käytävän seinillä esillä luovia töitä.
Lämpimästi Tervetuloa!

Syysmatka Suomen, Ruotsin ja Norjan Lappiin
30.8.- 5.9.2014.
Majoitus Muoniossa kahden hengen huoneissa 4-6
hengen mökeissä. Matkan hinta 470 e/henkilö sisältäen
matkat, majoituksen aamupalat ja yhden lämpimän
aterian. Soveltuu erityisesti niille, jotka eivät vaella.
Tied. ja ilm. viim. 15.5. Jouni Kivimaa p. 050 314 9041.

Seurakuntaretki Karjalan kannakselle ja
Valamoon 24.-28.6.2014.
Retken hinta noin 500 e. Retken vetäjinä toimivat
Auli Airas-Laitila ja Ari Paavilainen.
Tied. Auli Airas-Laitila p. 050 314 9002, ilm. mahdollisimman pian kirkkoherranvirasto p. 03 521 9090.

LOIMIA JA HARJOJA KEPPAREILLE
Ihahhaa! Toisen turhake on toisen tarvike.
Lahjoita nuorisotyölle tilkkuja, nappeja, villalankoja tai
paljetteja. Materiaalit saavat uuden elämän keppihevosten harjoina, silminä ja loimina. Nappi- ja tilkkupussit voit toimittaa Sastamalan seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

MAJATALO-ILLAT
Su 16.3. Toivon majatalo
Kiikan kirkko klo 18,
Kamarikuoro Trilli johtajanaan
Elisa Junttila sekä lauluyhtye Pisara,
Pihlajamaa, kolehti Yhteisvastuulle
Su 18.5. Majatalo-ilta,
Kiikan kirkko klo 18,
musiikkivieraana Jukka Leppilampi
yhtyeineen, Pisara, Pihlajamaa,
Mattila, Helenius

ARKIVAATTEISSA –ILLAT
To 13.3. Vammalan srk-talo klo 18.30,
Kirjojen kirja - laulujen lähde, muusikot Minna ja Jussi Pyysalo
To 24.4. Vammalan srk-talo klo 18.30,
Monta virkaa - kristittynä töissä ja seurakunnassa, pannuhuoneen valtiatar, DI Pirkko Pihlajamaa

UUSI TOIVO -LOUNAAT
Vammalan skr-talo to 3.4. ja 8.5. klo 12
Keikyän srk-talo to 3.4. klo 12, mukana Veteraaniveljet
Kiikan srk-talo ti 18.3., 15.4. ja 20.5. klo 12

NAISTEN LEIRIPÄIVÄ
La 10.5. Kiikan Leiriaho klo 11-21, laita päivä kalenteriin

KASVATTAJAILTA
Ke 26.3. Vammalan srk-talo klo 18, aiheena lapsen ja
nuoren suru, aiheeseen johdattaa Anne Laimio

VIELÄ KERKIÄT KINKEREILLE
Vammala
Su 16.3. Rautaniemi, Mari Viitamäessä (Varessuont. 284)
klo 13

TUNNEMAALAUSILLAT
Ahdistaako, pelottaako, surettaako, hävettääkö?
Pura mielenmöykkyjä diakonissa/diplomi tunnetaideterapeuttiopiskelija Jouni Kivimaan ohjaamassa tunnemaalausryhmässä, joka kokoontuu 3-4 kertaa
(maksu 25 euroa/tapaaminen).
Tied. ja ilm. Jounille viim. 31.3.2014 tai
jouni.kivimaa@evl.fi

Ke 19.3. Keskusta, Vammalan srk-talo klo 13
Su 23.3. Kalliala, Vihattula, Pohjolanjärvi, Kallialan koululla

KONSERTIT

klo 14

Su 23.3. Marianpäivän kamarimusiikki

Su 30.3. Illo, Leena Keskisellä (Hiirenpolku 12) klo 13

Sammaljoen kirkko klo 16, selloduo Olli ja Anna-Maaria
Varonen
Su 30.3. Kesäaikaan! Tyrvään kirkossa klo 18.
Kellojen siirron johdosta kanttori Mikko Helenius soittaa
urkukonsertin Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Su 13.4. Pianokonsertti
Tyrvään kirkko klo 18,
Anne Kaupin Ligeti-pianokonsertti;
yhteistyössä musiikkiopiston kanssa
Ma 21.4. 2. pääsiäispäivän
musiikillinen iltakirkko klo 18
Tyrvään kirkossa esitetään Sastamalan kanttorien ja suurkuoron
voimin T.I. Haapalaisen harvoin kuultu kantaatti ”Peltomaa”.
Laulusolisteina Anu Mattila ja Mikko Helenius, urkurina
Riitta Ojala

Su 11.5. Isän ja tyttären äitienpäiväkonsertti
Tyrvään kirkko klo 16, Jipun ja Jorma Elorinteen äitienpäiväkonsertti, säestäjänä Mikko Helenius
Pe 23.5. Gospelkuoron kesän aloituskonsertti
Tyrvään kirkko klo 18, johtajana Mikko Helenius

Ma 31.3. Ekojärvi, Kivijärvi, Aira ja Lasse Säterillä
(Ekojärvent. 238) klo 13

Ma 7.4. Kiikan-Illo, Nina ja Juha Savela (Savelant. 115) klo 18
Su 13.4. Tyrväänkylä, Rudolfin keitaalla, klo 13 lohikeittoa
Su 27.4. Sianoja, Toivolassa, Timo ja Satu Rantasella
(Murtojärvent. 12) klo 13

Karkku
Su 16.3. Heinoo, Mäenkylä, Suotaala, Tellervo ja Kalevi
Pakasella (Heinoont. 380) klo 18
Ma 17.3. Aluskylä, Palviala, Hornio, Karkun Kamarissa,
Karkun srk-talo klo 12

Mouhijärvi
Su 16.3. Tervamäki, Eskola, Vestola, Mierola, Vesunti,
Karinkylä, Terttu ja Pentti Salolla (Keskisent. 11) klo 13
Suodenniemi

Su 6.4. klo 13 Juha Äijöllä (Kaskenmäki 12)
Su 25.5. klo 14 Lahdenperän rantasaunalla
(Lahdenperänt. 1041

Ke 4.6. klo 18 Salmin leirikeskuksessa (Salment. 44)

MAARIT JUNELL

TARMO MARJAMÄKI

Yhteisvastuukeräyksen toteuttamistavat ovat yhtä värikkäitä
kuin tämä Hannelen maalaama yhteisvastuukassi.

Yhteisvastuuhaaste leviää
Maarit Junell,
Marja Ritanen

Sastamalassa kirkon Yhteisvastuukeräys ja sen monipuolinen toteuttaminen on jo
pitkään ollut kunnia-asia.
Erilaisia tempauksia järjestetään, unohtamatta perinteisiä lipas- ja listakeräyksiä. Kaikenikäiset kantavat
kortensa kekoon.
Tänä vuonna ihastuttavan
lisän tuovat lasten maalaamat paperikassit, joita myydään Yhteisvastuun hyväksi.
Kasseja voi ostaa esimerkiksi
kukkakaupasta.
Yhteisvastuukeräys, lähimmäisenrakkauden kansanliike, kerää varoja saattohoitotyön kehittämiseen
Suomessa.
Keski-Amerikassa sijaitseva Guatemala on tämän vuotinen ulkomaankohde.
Siellä keräystuotolla parannetaan ihmisoikeuksia.
Lahjoita hyvä kuolema –
iskulause ja tämän vuoden
YV-esitteen kuvitus ovat herättäneet laajaa keskustelua.
Olimmepa mainoksen on-

nistumisesta mitä mieltä tahansa, yhtä mieltä olemme
varmasti siitä, että aihe on
äärimmäisen tärkeä.
Kirkon yhtenä tehtävänä
on muistuttaa ihmisen kuolevaisuudesta: kuolema ei ole
pelottava mörkö, vaan valoportti ikuiseen elämään.
Viime vuonna aloitettu
sähköinen Jelpi-keräys Yhteisvastuun hyväksi otettiin
hyvin vastaan.
Tänä vuonna Sastamalan
seurakunta lähestyi paikallisia yrittäjiä sähköpostein
haastaen heidät osallistumaan keräykseen.
Kaikkien yritysten sähköpostiosoitteita ei ollut saatavilla, mutta seurakunta toivoo haasteen tavoittavan
kaikki alueen yrittäjät.
Myös yksityishenkilöt on
haastettu mukaan sähköiseen keräykseen.
Sastamalan seurakunnan
kotisivulla ja Facebook-sivulla on linkki keräyssivulle.
Osallistumisen lisäksi sivulla voi seurata, ketkä jo
ovat ottaneet haasteen vastaan.

KANANJALKA

Yöretkeläiset Iiro Tiensuu ja Leevi Lahtinen maalaamassa itsellensä paitaa.

Muksupedia pääsiäisestä
Rauni Rantakytö

Kysyimme Houhajärven leirimajalla yöretkeileviltä koululaisilta pääsiäiseen liittyvien sanojen merkitystä.
Näin lapset selittivät omin
sanoin:
”Palmusunnuntaina Jeesus
ratsasti Jerusalemiin. Palmunoksat ovat vihreitä ja niitä laskettiin maahan sekä huudettiin
Hoosiannaa. Palmunoksilla ja
vaatteilla heitettiin myös Jeesusta. Jeesus ratsasti aasilla
koska ei ollut hevosta. Palmu-

noksia käytettiin myös kuninkaan vilvoitteluun, kun hänelle
tuli kuuma. Se oli palvelijoitten
tehtävä.”
”Kiirastorstaina muistellaan
sitä, kun Jeesus syö viimeisen
aterian opetuslastensa kanssa
ja sitten hänet kavallettiin. Sitten ne lähti jonnekin. Sitten joku katkaisi jonkun korvan
poikki ja Jeesus paransi sen.”
”Pitkäperjantai on pitkä synkkä perjantai, kun tapahtui
kaikkea Jeesukselle. Taivaskin
meni ihan mustaksi. Paikka oli

joku Golgata ja sinne Jeesus
vietiin ristiinnaulittavaksi. Jeesus ristiinnaulittiin. Ristin
päällä luki inri ja päässä oli joku piikkikasvi.”
”Pääsisäisenä enkelit ilmestyivät Marialle ja kahdelle muulle
kaverille. Maria sanoi toisille
opetuslapsille, ettei Jeesus ole
kuollut. Pääsiäisen väri on violetti, myös keltainen ja vihreä
on pääsiäisen väri. Jotkut laittavat pääsiäistipuja ja pääsiäispupuja ja istuttaa rikkaruohoa. Pääsiäismunia piilotetaan ja sitten niitä etsitään ja

syödään. Jotkut syövät lammasta ja pashaa.”
”Tyhjä hauta saa uskomaan,
että Jeesus on noussut kuolleista. Myös kääreet löytyivät
haudasta. Vartija luuli, että
Jeesus on varastettu.”
Ylösnousemus tarkoittaa sitä,
että Jeesus nousi kuolleista.
Vapahtaja on Jeesuksen yksi
nimi. Lunastus tarkoittaa sitä,
että lunastaa jotakin jollekin ja
antaa sen toiselle. Lunastus
tarkoittaa myös sitä, että kerätään rahaa köyhiltä.”

