Sastamalan seurakuntalehti 1/2015

www.sastamalanseurakunta.fi

Lainasiivin maalaaja

Via
Dolorosa

SINIKKA TUORI

tinsä Marian sylissä. Leena
pitää työtä onnistuneena,
koska siinä on helposti nähtävissä kuvattava tunne, Marian sydäntä musertava suru.
”Sylissäni lupauksen lapsi.
Sydämessäni miekka – ennustettu”, sanoittaa Leenan
runo samaa työtä.
Taiteilija toivoo, että nekin, jotka eivät käy kirkossa,
lähtisivät vaellukselle.
”Tämän voi katsoa taidenäyttelynä.”
Via Dolorosan voi kulkea
läpi joko välinpitämättömänä
tai omaa sisintä tarkasti
kuunnellen. Leena toivoo, että kulkijat olisivat liikkeellä
avoimella mielellä. Hän on itse tehnyt oivalluksia matkan
varrella ja ne heijastuvat töissä. Jokainen osallistuja taas
luo merkityksen omasta kokemuksestaan ja elämäntilanteestaan käsin. Kuvat voivat ilmaista sellaista, mitä sanat eivät tavoita. Moneen
kertaan osallistuminen avaa
itsessä aina jotain uutta, koskettaa uudella tavalla.

Sinikka Tuori

Kahdeksantoista vuotta sitten olin mukana, kun Via Dolorosa rakennettiin ensimmäistä kertaa Vammalan
seurakuntatalolle. Olin valkopukuinen enkeli tyhjässä
haudassa. Nyt, muutamia
vuosia myöhemmin, minulle
tarjoutui hieno mahdollisuus
tavata pääsiäisvaelluksen äiti
Leena Ojala ja kuulla hänen
ajatuksiaan näiden vuosien
varrelta.
”Koen saaneeni suuren
lahjan”, toteaa Leena hiljaisessa, hämärässä juhlasalissa
seurakuntatalolla.
Edessämme on toinen viimeistelyä vailla olevista kahdesta lasimaalauksesta, joita
hän on työstänyt kuukauden
päivät.
”Mutta yksin en olisi saanut tällaista tapahtumaa pystyyn.”
Pääsiäisvaellus vaatii toteutuakseen suuren joukon
sitoutuneita vapaaehtoisia ja
seurakunnan työntekijöitä.
Rukous on ollut alusta alkaen
kaikkea kannatteleva voima.
Kulkijoiden yhteinen pyhän
kokemus tulee mahdolliseksi.
Pääsiäiskertomuksen kuvittaminen on ollut rankkaa,
mutta antoisaa. Vuosien mittaan tehdyt lasimaalaukset ja
keramiikkatyöt kantavat
muistoja sieluntilasta, mikä
on ollut niitä tehdessä.
”Kun on ollut vaikea kohta,
olen saanut lainasiivet”, Leena jatkaa.
Yhdessä aiemmista lasimaalauksista enkelillä, joka
vierittää pois haudansuulla
ollutta kiveä, ei ole siipiä. Ne
ovat lainassa.
Rakkain työ on keramiikkainen Pietà. Siinä ristiltä
otettu Vapahtaja makaa äi-

MERJA-LEENA TÖRMÄLEHTO

Keramiikkainen Pietà on
Leena Ojalan
rakkain työ.

Koe pääsiäisen tapahtumat
surusta iloon – kuolemasta
elämään.
Järjestämme Via Dolorosa pääsiäisvaelluksen
nyt 16. kertaa. Voit tehdä
siitä koskettava tavan kulkea Jeesuksen jalanjäljissä
pääsiäisestä toiseen.
Avoinna
Vammalan seurakuntatalossa (Asemakatu 6)
• Palmusunnuntai
klo 11.30–17, pääsiäisyllätys lapsille
• Ma 30.3.–Ke 1.4.
klo 17–19.30, ke klo 19
elävää musiikkia
• Kiirastorstai klo 16–18
• Pitkäperjantai
klo 11.30–17.30, partiolaisten kahvio pihassa
Hiljainen kierros
ilman opasta
• Pitkäperjantai
klo 17.30–19
Ryhmäajat
Ma 30.3.–To 2.4. klo 9–15,
varaukset Salme Kuukka
p. 050 314 9081
Näyttelyssä
Päivi Knuuttilan ja Hilkka
Rantapuun ikoneita sekä
kaksi Leena Ojalan uutta
lasimaalausta.
Tekijöitä tarvitaan
Tule näyttelijäksi, yleismieheksi, pystyttäjäksi,
oppaaksi, purkajaksi. Tehtävänkuvaukset ja tarkemmat tiedot Salme Kuukka
p. 050 314 9081.
Talkoot
Pystytystalkoot to 26.3. klo
16 ja pe 27.3. klo 9 alkaen,
purkutalkoot pääsiäislauantaina 4.4. klo 9 alkaen
Vammalan seurakuntatalossa. Tervetuloa tekemään yhdessä!

Leena Ojalan uudet lasimaalaukset ovat viimeistelyä vailla.

Kastepuu versoo
TARJA KOPALAINEN

Tyrvään kirkossa
otettiin viime palmusunnuntaina
käyttöön kastepuu.
Puuhun saa nimilehden jokainen seurakuntaan kastettu
lapsi. Marian ilmestyspäivänä vuoden
aikana kastetut lapset läheisineen kutsutaan kirkkoon ja
vanhemmat saavat
lapsensa lehden
omakseen.

Kastepuu symboloi paratiisin Elämän
puuta. Sydämenmuotoiset lehdet
kertovat rakkaudesta.
Kastepuun lahjoitti
seurakunnalle Tyrvään Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Puun on rakentanut
Annika Haapiseva.

Tykkää meistä

Sastamalan seurakunta
on myös facebookissa.
Klikkaile katsomaan ja käy
tykkäämässä sivuistamme.

Kappelipappi bloggaa
Mouhijärven vs. kappalainen Sinikka Tuori kirjoittaa
hauskasti ja herkästi papin
työstä blogissaan Kappelipapin elämää. Ilon pilkahdukset loistavat mukana joskus kepeämmässä, joskus vakavammassa tekstissä. Linkki blogiin löytyy seurakunnan kotisivuilta www.sastamalanseurakunta.fi.
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PÄÄKIRJOITUS

Ihme on
tapahtunut

S

en ei pitänyt olla
mahdollista. Määräykset ovat
aivan liian tiukat. Sopivia tiloja ei löydy. Ei
sitä kykene tekemään
joka päivä. Ehkä jaksamme vähän aikaa,
mutta sitten uuvumme. Ei siihen suostuta. Eikä sellaiselle ole edes suurta tarvetta täällä. Ei se vaan käy.
Olemme kuulleet nuo selitykset niin monta
kertaa, että olemme niihin turtuneet. Maailmassa on käytetty paljon aikaa ja rahaa näiden
asioiden miettimiseen, ihan EU-tasollakin.
Eteenpäin ei ole paljon päästy, mutta ehkä jonain päivänä paremmassa maailmassa….
Kirkot, yhteiskunta ja monet toimijat ovat
miettineet, kuinka täällä ”sivistysmaissa” käsittämätön määrä hukkaan heitettyä ruokaa
löytäisi sitä todella kipeästi tarvitsevat nälkäiset ottajansa. Hyvää ruokaa heitetään roskiin,
kun tuhannet miettivät epätoivoisina, miten
ruokkia itsensä ja perheensä. Tilanteesta ovat
olleet harmissaan yhteiskunnalliset toimijat
yhtä paljon kuin kaupan väki.
Seurakuntien diakoniatyö ja monet kaupat
ovat toki toteuttaneet tätä rajoitetusti jo pitkään. Rita ja Pekka Wallin sekä muutamat
muut ajattelivat kuitenkin suuremmassa mittakaavassa ja panivat toimeksi. Ensin kysyttiin kaupoista voitaisiinko saada päiväystään
lähenevää ruokaa avustuksena jaettavaksi.
Kyllä voisi, ja ilomielin! Asiasta on oikein ohjeetkin. Sitten kysyttiin seurakunnasta tiloja:
ainoita vaikeuksia olivat runsauden paljous ja
valinnan vaikeus. Ystävälliset ihmiset halusivat lahjoittaa kylmälaitteita. Tavara on erinomaista ja kylmäketju on kunnossa. Tarvitsijoita oli ja sana kiiri. Piti vain päättää päivä,
jolloin aloittaa.
Kaikki tapahtui nopeasti. Kukaan ei ehtinyt
laatia tiedotteita tai miettiä markkinointia.
Avuliaita käsipareja on riittänyt yllin kyllin
kaikilla tahoilla. Asia on kaikille tärkeä. Ruuanjako on käynnissä monissa paikoissa ympäri Sastamalaa ja laajenee yhä. Hyvän tekemisestä ovat iloinneet kauppiaat, seurakunnat,
vapaaehtoiset ja kaikki, jotka saavat olla asian
kanssa tekemisissä. Yhdessä tekemisellä on
paljon ja moniulotteisia hyviä vaikutuksia.
Tämän ei pitänyt olla mahdollista.
Se onnistui, kun edes joku halusi sen tehdä.
Kaikki hyvä alkaa pienestä. Niin toimi Jeesuskin. Ei tarvita paljoa rahaa tai monta ihmistä.
Kuitenkin siihen tarvitaan meitä kaikkia. Ja
Jumalaa. Hän teki jälleen pienen rakkauden
ihmeen meidän kaikkien sydämissä.
Ari Paavilainen
kirkkoherra

Timo Topi Vammalan Luther-talolla 2004.

Nimipäivävirren tekijä Timo Topi
pääsi taivaan kotiin
Maanviljelijä Timo Topi kuoli
7.1.2015 kotonaan Sastamalan
Vammalassa, Roismalan kylän Napparin tilalla. Hän oli
kuollessaan 87 vuoden ikäinen. Tyrväällä 14.7.1927 syntynyt Timo Topi sai elää koko
elämänsä lapsuudenkodissaan Napparilla.
Maanviljelijän ammattinsa
ohella Timo Topi oli innokas
maallikkosaarnaaja. Hän oli
suorittanut tuomiokapitulissa
vanhan kirkkolain mukaisen
saarnalupatutkinnon. Timo
Topi osallistui aktiivisesti
Vammalan Rukoushuoneen
ja myöhemmin Vammalan

Pitkäperjantaina
Pyhälle
Olaville
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetkeä vietetään pitkäperjantaina 3. huhtikuuta
kello 15 Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa. Rukoushetken
toimittavat kirkkoherra Ari
Paavilainen ja kanttori
Päivi Vuoristo. Pyhän Olavin kirkossa Jeesuksen kärsimystien voi myös nähdä
kirkon lehtereiden paneeleissa taitelija Kuutti Lavonen maalaamana.

Sastamalan
seurakuntalehti
1/2015
Päätoimittaja:
Ari Paavilainen

Luther-talon toimintaan, toimi pyhäkoulunopettajana ja
oli kantava voima Roismalan
diakoniapiirissä ja Tyrväänkylän Japaninlähetyspiirissä.
Hän kuului myös Tyrvään
seurakunnan kirkkoneuvostoon vuosina 1962–1978 sekä
diakoniatoimikuntaan.
Timo Topi piti hartauksia ja
säesti veisuuta seurakunnan
eri tilaisuuksissa. Kyvykäs
musiikkimies kutsuttiin moneen otteeseen hoitamaan
kanttorin virkaa Tyrvään ja
Sammaljoen kirkoissa sekä
Suoniemellä. Kanttorin sijaisuuksia hän teki myös Kar-

kussa ja Suodenniemellä. Timo Topi johti aikoinaan Vammalan Rukoushuoneen kuoroa, Topin suvun ”äitikuoroa”
sekä Luther-talon Kannelmiehet -kuoroa. Timo Topille
myönnettiin 1970-luvun lopulla director cantus -arvonimi.
Musiikkiharrastuksen lisäksi Timo Topi oli taitava kirjoittaja. Hänen kynästään
syntyi vuosikymmenten varrella satoja kronikkamuotoisia lauluja. Vuonna 1976 Kotimaa-lehti julisti avoimen virsien kirjoituskilpailun, johon
Timo Topi osallistui virrellään

Kun nimipäiväni on tänään.
Niilo Rauhala muokkasi virren nykyiseen virsikirjaan,
josta se löytyy numerolla 496.
Siionin Kanteleessa on Timo
Topin pääsiäisvirsi Halleluja!
laulakaamme numerolla 64.
”Suo, Jeesus, turva nimessäsi, niin että taivaan kirjaan
jään” kirjoitti Timo Topin nimipäivävirressään. Virsi jää
jälkipolville todisteeksi hänen
vahvasta ja iloisesta luottamuksestaan Jumalaan, Isään,
jonka kirjassa meidän kaikkien nimet varmassa tallessa
säilytetään.
Tarja Kopalainen

Pääsiäisen barokkimusiikkia ja ehtoollinen

Linturetkelle
Puurijärvelle

Toisen pääsiäispäivän iltana,
maanantaina 6. huhtikuuta
kello 18 Tyrvään kirkossa
kuullaan juhlavaa pääsiäismusiikkia ja vietetään ehtoollista.
Ohjelmassa on aarioita
J.S. Bachin Johannes-passiosta ja muita yksinlauluja tenori Petteri Loukion, baritoni Julius Martikaisen ja
mezzosopraano HannaRiikka Inkeroisen laulamana. Laulajia säestää kanttori
Päivi Vuoristo.
Lisäksi kuullaan pääsiäisaiheisia koraaleja ja myös

yleisö pääsee laulamaan. Petteri Loukio ja Julius Martikainen opiskelevat Tampereen
ammattikorkeakoulussa pääaineenaan laulu. Molemmat
ovat esiintyneet solisteina lukuisissa konserteissa. Hanna-Riikka Inkeroinen ja Päivi
Vuoristo ovat Sastamalan
seurakunnan kanttoreina. Liturgina toimii Tarja Kopalainen.
Lämpimästi Tervetuloa
viettämään pääsiäisen juhlaa
Tyrvään kirkkoon upean musiikin parissa.

Lähde bongaamaan lintuja
Puurijärvelle! Seurakunta tekee linturetken yhdessä Sastamalan aikuispartiolaisten
kanssa keskiviikkona 22.
huhtikuuta. Matkaan lähdetään kimppakyydeillä Vammalan seurakuntatalon edestä (Asemakatu 6) klo 17. Mukaan tarvitaan omat eväät,
kiikarit ja asianmukainen varustus. Retkelle ei tarvitse ilmoittautua. Oppaana toimii
lintuharrastaja ja Sastamalan
seurakunnan kanttori Jari
Mattila. Mukana myös pastori Auli Airas-Laitila.

Toimitus:
Helena Heikkilä
Tarja Kopalainen
Hannu Kuronen
Marketta Lahdenmaa
Jouni Pihlajamaa
Sinikka Tuori
Marja Wiikari

Julkaisija,
kustantaja:
Sastamalan
seurakunta
Aittalahdenkatu 12
38200 Sastamala
puh. (03) 521 9090

Sivunvalmistaja:
Tyrvään Sanomat
Paino:
Alma Manu Oy
Tampere 2015

3

Unohdettu huone
MARJA WIIKARI

Marja Wiikari

Olipa kerran, Marttilan törmällä, kerrostaloon unohdettu huone. Se koki olevansa
hylkiö. Virran toisella puolella työskenteli diakoni Mallwiina, joka oli haaveillut
huoneesta, joka täyttyisi ihmisten naurulla, kahvintuoksulla ja keskinäisellä huolenpidolla.
Eräänä keväisenä päivänä
Mallwiinan ja kaupungin
kiinteistöpäällikön Heikin
polut kohtasivat ja haave sai
kuulijansa. Heikki ilahtui asiasta ja lupasi etsiä tilan. Huone oli siis jo olemassa, mutta
Mallwiinan voimat olivat ehtyneet: miten hän jaksaisi yksin huolehtia huoneesta?
Kesän ollessa kukkeimmillaan elämä johdatti Marttilaan Katin, joka innostui ja
halusi laittaa lahjansa likoon,
kuten alueella asuva monitaitoinen Penakin. Syksyllä,
kun lehdet jo varisivat puista,
avasi Heikin manttelinperijä
Sirkku ja puuseppä Hannu
tien huoneeseen. Mallwiina
ja huone kohtasivat. Huone
oli ollut lukittuna jo pitkään
ja se häpesi sotkujaan. Mutta
Mallwiina näki jo sielunsa silmin huoneen kauniina, täynnä elämää ja iloa.

■ MITÄ
■ Tapaamispaikka, yhteisöllisyyden mahdollistaja.
■ MISSÄ
■ Marttilan kerrostaloalueen asukastila,
Törmäkatu 3 A, kellarikerros.
■ MILLOIN
■ ma, ke ja pe klo 10–13.

Tokke, Esa ja Juha vitsailevat, Juha tutkii kuvaotoksiaan.
MARJA WIIKARI

Alkoi uusi vuosi ja kultakutrinen Kati alkoi pesemään
huoneen kasvoja, siistimään
ja puunaamaan sitä. Kati ompeli huoneeseen uudet kauniit verhot. Huone alkoi tuntea kuuluvansa johonkin. Siitä välitettiin.

Huoneeseen hyljättyjä
huonekaluja otti Pena huomaansa, liimasi ja puunasi.
Huoneeseen alkoi löytää toisia jo elämää nähneitä huone- ja tarvekaluja: sohva, nojatuolit, kahvinkeitin, astioita, radio, ompelukone. Ne

kaikki löysivät oman paikkansa.
Eipä aikaakaan, kun huoneen peltisestä ovesta kuului
nitinä ja natina ja sieltä tupsahti joukko asukkaita, jotka
ihastelivat huonetta ja kertoivat kaivanneensa paikkaa,
jossa tavata alueella asuvia.
Niinpä huone täyttyi naurusta, kahvintuoksusta, keskinäisestä huolenpidosta ja
jakamisesta. Juuri siitä, mistä Mallwiina oli haaveillut.

Kävijät tuovat ja tiskaavat
omat kuppinsa.

MARJA RITANEN

Diakoniakahvilaa pyörittämässä on mukana vapaaehtoisia.

TARJA KOPALAINEN

Vapaaehtoisten käsissä syntyy herkkuja myyjäisiin.

Vapaaehtoistyö: vaihtoehto vai elinehto
Marketta Lahdenmaa

Seurakunnissa on käynnissä
suuri muutos, ja kuntapuolella Sote painaa päälle. Talous on tiukalla, siksi mietitään onko vapaaehtoistyö
vastaus tiukkenevien resurssien maailmassa.
Viime vuosien suuntaus
on ollut, että seurakunnissa
on yhä enemmän vapaaehtoisia työntekijöitä. Seurakunnat kouluttavat heitä ja
monet löytävät paikkansa ja
mielekästä tekemistä.
Vapaaehtoistoiminnassa
ei ole kysymys siitä, että keksitään ihmisille tekemistä,

vaan siitä, että ihmiset saavat
tehdä jotain, millä on heille
merkitystä tai mikä on heille
tärkeää. Vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää ottaa huomioon ihmisen oma näkemys siitä, mitä hän haluaa
tehdä.
Jo muutaman tunnin vapaaehtoistyö kuukaudessa
on hyvin arvokasta. Raitistunut alkoholisti voi tukea toista tai toisia järjestäytyneesti
ja tällainen kokemusasiantuntijuus on todellista vertaistukea. Vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää juuri
vertaistuki.

Vapaaehtoistyö
ei korvaa virkatyötä
Kirkossa on toki monia virkoja, joita ei täytetä vapaaehtoistoimintaa lisäämällä. Puheet siitä, että jotkin työt voidaan kokonaan siirtää vapaaehtoisille kuvastavat enemmänkin tiedonpuutetta. Virkavastuuta edellyttäviä tehtäviä riittää, vaikka vapaaehtoisten määrä kasvaisikin. Ja
virkavastuu luo luottamusta
asiakkaan ja työntekijän välille.
Vapaaehtoistoimintaan
osallistumisen selkein syy on
auttamishalu. Halutaan tehdä asioita yhteiseksi hyväksi

omalta arvopohjalta. Kirkon
tulevaisuuden kannalta vapaaehtoistyö on merkittävä
asia, kirkko ei pysty laajentamaan ja kehittämään seurakuntatyötä palkkaamalla lisää työntekijöitä, melkeinpä
päinvastoin. Toiseksi voidaan ajatella, ettei kirkko voi
sivuuttaa jäsentensä osaamista, tietoja ja taitoja.
Vapaaehtoistyö voi olla syy
kuulua kirkkoon
Viime vuosina on kirkosta
erottu enenevästi. Nuoret,
koulutetut, kaupunkilaiset
arvostelevat kirkkoa hyvinkin kriittisesti, kirkon jäse-

nyys ei ole enää itsestäänselvyys, vaikka hengellisyys, oikeudenmukaisuus ja henkiset arvot ovatkin yhä tärkeitä.
Vapaaehtoistoiminta voisikin
olla yksi tapa hakeutua kirkon edustamien arvojen äärelle. Vapaaehtoistyössä on
kuitenkin muistettava, että
siitä ei saa tulla vaatimusta
tai se ei saa olla uskon mittari. On lupa myös levätä ja vain
olla.
Yhteiskunnassa auttamisen tarve kasvaa, diakoniatyössä tämä on jo nähty. Huono-osaisuuden ja eriarvoistumisen loppuminen ei ole näköpiirissä. Kirkko voi entistä

vahvemmin toimia oikeudenmukaisuuden ja heikompien puolustamisen asialla.
Vapaaehtoistoiminta toimii
tässä hyvänä apuna.
Puhuttaessa vapaaehtoistyöstä on muistettava, että se
ei saa olla joustamatonta.
Yhteisöllisyys, ihmisläheisyys ja toinen toisensa arvostaminen ovat tärkeimmät
asiat vapaaehtoistyössä.
Työntekijöiden pitää ajatella,
että ”tämä ei ole minulta
pois”, vaan että tämä tukee
minua työssäni.
Vapaaehtoistyö on siis sekä vaihtoehto että elinehto.
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Pääsiäisen ja kevään tapahtumia
MESSUT
Su 22.3. Marian ilmestyspäivän messu
Tyrvään kirkko klo 10, Tuori, Herranen, Ojala, vuoden aikana
kastettujen lasten vanhemmille palautetaan kastepuun lehdet
Suodenniemen srk-talo klo 10 Järventaus, Hänninen,
Leena Koivisto saarnaa ja esittelee Pipliaseuran toimintaa
Karkun srk-talo klo 18, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Kiikan srk-talo klo 18, Pihlajamaa, Ojala,
Leena Koivisto saarnaa ja esittelee Pipliaseuran toimintaa

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

Su 29.3. Palmusunnuntain messu
Tyrvään kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Airas-Laitila,
Inkeroinen, Lapsikuoro Stella
Sanajumalanpalvelus, Mouhijärven kirkko klo 10,
Kopalainen, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 13, Sorva, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 16, Pihlajamaa, Muraja
Suodenniemen srk-talo klo 18, Pihlajamaa, Hänninen,
Kiikoisten kirkkokuoro, kirkkokahvit Taipaleen Maatalousnaiset
To 2.4. Kiirastorstain ehtoollinen
Tyrvään kirkko klo 12, Kopalainen, Paavilainen, Ojala
Srk-piiri ja HPE Lantula-talo klo 13.15, Ojansivu
Suodenniemen srk-talo klo 14, Järventaus, Inkeroinen
Salokunnan kirkko klo 17, Jokinen-Lundén, Vuoristo,
Kirkkokuoro
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Mattila, saarna Leea Kuusela,
Iltapäiväkuoro
Suodenniemen kirkko klo 18, Järventaus, Inkeroinen
Tyrvään kirkko klo 18, Paavilainen, Kopalainen, Muraja,
Gospel-kuoro
Karkun kirkko klo 19, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Kiikoisten kirkko klo 19, Airas-Laitila, Hänninen, Kirkkokuoro
Kiikan kirkko klo 20, Pihlajamaa, Mattila, Veteraaniveljet
Mouhijärven kirkko klo 20, Tuori, Inkeroinen,
Raimo Numminen, laulu
Sammaljoen kirkko klo 20, Järvinen, Ojala

mukana 50 v. sitten 19.4.1965 ripille päässeet
konfirmaatiopappinaan Antti Heikkilä
Karkun kirkko klo 10, Airas-Laitila, Hänninen,
Kristillisen eläkeliiton messu.
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Mattila
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Muraja,
saarna Juha Auvinen Sanansaattajat, lähetyspyhä,
Aikapojat joht. Eeva-Liisa Isosaari
Sanajumalanpalvelus, Kiikoisten kirkko klo 13,
Kopalainen, Hänninen, kirkkokahvit
Tuomasmessu, Mouhijärven kirkko klo 18, Tuori, Ojala,
saarna Kopalainen

Su 26.4. 3. sunnuntai pääsiäisestä, messu
Tyrvään kirkko klo 10, Järvinen, Ojala, saarna Hannu Heikkilä, kirkkokahvit ja Hannu ja Elina Heikkilän tervetulojuhla
messun jälkeen kirkossa
Pe 3.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Vuoristo, Veteraaniveljet,
Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen, Muraja
Kansallinen veteraanipivä sekä Keikyän sotaveteraanien
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Vuoristo, Kirkkokuoro 40-vuotisjuhla ja Veteraaninaisten 30-vuotisjuhlajumalanKiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila
palvelus, kunniakäynti sankarihaudoilla
Mouhijärven kirkko klo 10, Tuori, Ojala, Kirkkokuoro
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Muraja
Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus, Hänninen,
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Kiikoisten kirkkokuoro
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Hänninen,
Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila, Hänninen, Kirkkokuoro Kiikoisten kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Muraja
Sanajumalanpalvelus, Suodenniemen srk-talo klo 18,
Jeesuksen kuolinhetken rukous, Tyrvään Pyhän Olavin Järventaus, Murja, kirkkokahvit ja Elina ja Hannu Heikkilän
kirkko klo 15, Paavilainen, Vuoristo
tulojuhla
Hiljaisuudenmessu, Keikyän kirkko klo 18, Sorva, saarna
Su 3.5. 4. sunnuntai pääsiäisestä, messu
Pentti Rantanen, musiikki Markun sisarukset
Tyrvään kirkko klo 10, Herranen, Pihlajamaa, Inkeroinen
La 4.4. Pääsiäisyön messu
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Hänninen, kirkkokahvit
Mouhijärven kirkko klo 23, Tuori, Ojala, Kirkkokuoro
sakastissa, tervetuloa lähetystyöstä kiinnostuneet suunnitteleTyrvään kirkko klo 23, Paavilainen, Airas-Laitila, Muraja
maan toimintaa!
Mouhijärven kirkko klo 10, Tuori, Vuoristo,
Su 5.4. Pääsiäisaamun messu
musiikki Salla Vainionperä ja Beatta Tuori
Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen, Pihlajamaa, Inkeroinen,
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Inkeroinen
Tyrvään kirkkokuoro
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Hänninen,
Karkun kirkko klo 8, Jokinen-Lundén, Vuoristo, Kirkkokuoro
saarna Hannu Heikkilä, lähetyspyhä ja kirkkokahvit,
Kiikan kirkko klo 8, Pihlajamaa, Mattila, Iltapäiväkuoro
mukana lähettimme Elina ja Hannu Heikkilä
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Mattila, Veteraaniveljet
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Hänninen, Kirkkokuoro Su 10.5. 5. sunnuntai pääsiäisestä, messu
Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus, Helena Bäckman
Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen, Järvinen, Muraja
Salokunnan kirkko klo 11, Jokinen-Lundén, Vuoristo,
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Vuoristo, kirkkokahvit
Kirkkokuoro
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila
Sammaljoen kirkko klo 13, Kopalainen, Inkeroinen,
Äitienpäiväjumalanpalvelus Lahdenperän rantasaunalla
Pohjan poijjaat
klo 14, Järventaus, Muraja
Su 12.4. 1. sunnuntai pääsiäisestä, messu
Tyrvään kirkko klo 10, Herranen, Järvinen, Ojala,
Pääsiäisleirin konfirmaatio
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila
Suodenniemen kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Su 19.4. 2. sunnuntai pääsiäisestä, messu
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Järvinen, Muraja,

Su 17.5. 6. sunnuntai pääsiäisestä, Kaatuneitten
muistopäivä, sanajumalanpalvelus, kunniakäynnit
sankarihaudoilla
Messu, Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen, Muraja
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Mattila, Veteraaniveljet,
Veteraanien- ja veteraaninaisten kirkkopyhä
Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus, Hänninen
Messu, Kiikoisten kirkko klo 13, Sorva, Hänninen, Kiikoisten
kirkkokuoro, saarna Hannu Heikkilä, lähetysjuhla srk-talo
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 13
Mouhijärven kirkko klo 18, Tuori, Muraja,
syksyllä koulun aloittavien siunaaminen

To 14.5. Helatorstai, messu
Tyrvään kirkko klo 10, Herranen, Järventaus, Vuoristo
Kiikan kirkko klo 10, Kopalainen, Hänninen
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Perhekirkko ja kouluun menevien siunaaminen sekä
partiolaisten kirkkopyhä, Keikyän kirkko klo 18, Sorva,
Mattila, kirkkokahvit ja kirkkomehut.
Mouhijärven kirkko klo 18, Tuori, Inkeroinen, rippikoulupyhä

MUUT PÄÄSIÄISTAPAHTUMAT
Su 29.3. Hiljaisen viikon monologi Kuudes hetki
Keikyän kirkossa klo 18. Mukana Ilkka Syren
Veli-Matti Savijoki ja Sorva, järjestetään yhdessä
Äetsän helluntaiseurakunnan kanssa
Su 29.3.Palmusunnuntain myyjäiset,
Mouhijärven srk-koti klo 11-13
Su 29.3. Tien te sinne tiedätte -passiodraama
Karkun kirkko klo 19

KINKERIT
Su 22.3. klo 13 Tyrväänkylä, Marjatta ja Martti Kuparinen
(Näntöläntie 33)
Ma 23.3. klo 14 Eko, Pirkko ja Tauno Nikkilä (Evontie 150)
Ma 23.3. klo 18 Illo, Auni ja Juhani Kytövuori (Punkalaitumentie 1536)
Su 29.3. klo 13 Ekojärvi-Kivijärvi, Airi ja Reijo Tuomenoja
(Kivijärventie 749)
Ma 13.4. klo 18 Laukula-Leiniälä-Ketola, Ritva ja Seppo
Piiroinen (Korvalammintie 13)
Ke 6.5. klo 18 Salmin leirikeskus (Salmentie 44)
Ke 20.5. klo 18 Lahdenperän rantasauna
(Lahdenperäntie 1041)

KONSERTIT
Su 22.3. Marianpäivän iltamusiikki, Mouhijärven kirkko
klo 18, Gospel-kuoro, vapaa pääsy
Ma 6.4. 2. Pääsiäispäivän illan musiikkia Tyrvään kirkko klo 18, vapaa pääsy
Su 12.4. Sanan ja sävelen iltapäivä Keikyän srk-talo 14,
mukana Ritva Haavisto, veteraaniveljet, iltapäiväkuoro,
Mattila ja Sorva. Ohjelma 5 €, sisältää kahvin,
tuotto Heikkilän perheen työlle
Su 12.4. Kamarikuoro Trillin konsertti, Kiikan kirkko klo 16
To 23.4. Nuotiolaulujen ilta Houhajärven leirimaja klo 18
To 7.5. Häämusiikkikonsertti Tyrvään kirkko klo 18,
seurakunnan kanttorit, vapaa pääsy
La 9.5. Sibelius-konsertti, Suodenniemen srk-talo klo 15
Su 24.5. Elämälle kiitos –konsertti, Keikyän kirkko
klo 16, Markku Haavisto, laulu, järj. Terttu Hannula,
vapaa pääsy
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ARKIVAATTEISSA
-ILLAT

VARHAISNUORET

Ma 23.3. Varhaisnuorten kerhojen välinen kakkukisa, Vammalan srk-talo klo 17
Vammalan srk-talo klo 18.30–20.15
Pääjärven telttailu ja pyöräilyleirit
To 19.3.”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni”, yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa
Pölyt pois Raamatulta, Pastori Jyrki Smolander
Pienten leiri (2006-2008 syntyneet) 8.-10.6., osallistumisTo 23.4.”Laulakoon suuni sinun lupauksistasi”,
maksu 30 €
Lauluyhtye Pisara
Isojen leiri (2002-2005 syntyneet) 8.-12.6.,
osallistumismaksu 50 €, sisaralennus 5 €, sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä www.sastamalannuoret.fi
Lisätietoja Jenni Lahti p. 050 314 9083

MAJATALOILTA
Su 17.5. Kiikan kirkko klo 18, Pisara, Janna Ilén

NAISTEN LEIRIPÄIVÄ
La 23.5. Kiikan leiriaho, puhujavieraana kirjailija, teologi
Anna-Liisa Valtavaara

NUORET

TIEN SINNE
TE TIEDÄTTE
Tytti Jäppisen kirkkonäytelmä
pääsiäisen tapahtumista
Karkun kirkossa
palmusunnuntaina
29.3.2015 klo 19
Kirkkokuoro, koululaisryhmä,
Pohjan Pojjaat ja Retro-tytöt.
Ohjaus MO Urpo Vuorenoja ja
kanttori Päivi Vuoristo.
Puvustus Aira Mutanen ja Telle Tamminen.
Vapaaehtoinen ohjelma 10 €.
Yhteisvastuun hyväksi.

SYYSRETKI
KANSALLISMAISEMIIN

Lieksaan, Kolille ja Nurmekseen
17. - 21.8.2015
Majoitus Hotelli Bombassa 2 hh.
Matkan hinta 470 € sis. matkat, majoituksen,
aamupalan ja yhden lämpimän ateria päivässä.
Tutustumme myös
Eeva Ryynäsen taiteilijakotiin
Puuteriin. Ilm. viim. 1.6. jouni.kivimaa@evl.fi tai
tekstiviestillä 050 314 9041 Jouni Kivimaa,
numerosta voi myös tiedustella matkasta!
Viestiin nimet, osoitteet
ja puhelinnumero!

RUNORAATI
-yhteisvastuutapahtuma

torstaina 16.4. klo 18
Kiikan seurakuntatalossa
Pirkko Esko, Maria Nurminen, Jukka Ritanen,
Leena Toivonen ja runokuoro Onnimanni.
Runoraati. Juontajina
Marketta Lahdenmaa ja Aleksi Sandroos.
Musiikkia Marja ja Jukka Ritanen,
Tarja Kopalainen.
Kahvia ja runokakkua, runoarpajaiset!
Tervetuloa runon rikkaaseen maailmaan!

Pe 10.4. Perjantaimessu, Vammalan srk-talo klo 19
Pe 8.5. Perjantaimessu, Vammalan srk-talo klo 19
Pe 8.5. Nuorten lähetystapahtuma, Nuakkari klo 19-22,
myynnissä leivonnaisia, kahvia, lättyjä ja makkaraa, nuorten
musiikkia, lähettien haastatteluja, yllätyksiä, kirppis auki,
puuhanurkka

MUUTA
Ti 28.4.2015 klo 10-14 Sirkus –tapahtuma kehitysvammaisille Vexve-areenalla. Tarkempaa tietoa kehitysvammaisten toimintakeskuksista tai Maikku Halme
p. 050 314 9042
Pe 1.5. Vapun kakkukestit lähetyksen hyväksi,
Keikyän srk-talo klo 13-16, lippu aikuiset 7 €, alle 13v. 4 €,
perhelippu 20 €, kakkua kahvia/simaa niin paljon kuin haluat,
kahvittelun lomassa mukavaa musiikkia, voit myös lahjoittaa
kakun tilaisuutta varten
Ti 12.5. Toukojen siunaus Myllymäen torpalla
(Purpuritie 10) klo 18

Vammalan seurakuntatalo (Asemakatu 6)
joka keskiviikko klo 16–19
Tule ja hengähdä! Yksin tai perheen kanssa.
Kunnon kotiruokaa. Maksu omantunnon mukaan.
Tekemistä kaikenikäisille.
Voit osallistua tai olla vaan.
Mukana seurakunnan työntekijöitä.
Arkiehtoossa tavataan!

To 14.5. Helahölkkä, Houhajärven leirimaja klo 10

YHTEISVASTUU
To 19.3., 9.4.,
16.4.,23.4.,7.5., 21.5.,
28.5. Virrestä viis, Kiikan
srk-talossa lauletaan Viisikielistä alusta loppuun klo 14.30,
kahvitarjoilu, vapaaehtoinen
kahviraha Yhteisvastuulle
Su 22.3. Kauneimmat
hengelliset laulut, Kiikoisten
srk-talo klo 18, kolehti YV:lle
To 16.4. Runoraati, Kiikan srk-talo klo 18, kahvituksen
tuotto YV:lle
Ti 21.4. Yhteisvastuukonsertti, Tyrvään kirkko klo 18,
Pisara, Rita Wallin, Diakoniatiimin kuoro ja yhteislauluja,
kolehti Yhteisvastuulle
To 30.4. Munkkimyyjäiset, S-Market Sastamalan piha
klo 11 alkaen niin kauan kuin erää riittää
Lipaskeräys: Superi, S-Market, Lidl, Torikeskus
Pe 20.3. klo 12-17, pe 10.4. klo 12-17, la 11.4. klo 12-17

SEURAKUNTAMATKA
PETROSKOIHIN
9.–13.7.2015

Kohteina Petroskoi, Kizin saari,
Syvärin luostari ym.
Matkan hinta noin 530 €.
Matkanjohtajana toimii pastori Auli Airas-Laitila.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot p. 050 314 9002 tai
auli.airas-laitila@evl.fi

UUSI TOIVO
–LOUNAAT
Vapaaehtoinen ateriamaksu
Ke 1.4., 6.5. Keikyän srk-talo klo 12
To 23.4., 7.5. Vammalan srk-talo klo 12
To 16.4., 21.5. Kiikan srk-talo klo 12

LEIRIKESKUSTEN
KEVÄTSIIVOUSTALKOOT
Laitetaan leirikeskukset talkoilla kesäkuntoon
Ti 21.4. Houhajärven leirimajan kevätsiivous klo 12 alkaen
Ti 28.4. Leiriahon kevätsiivouspäivä Kiikan Leiriaho
klo 9 alkaen

MOTORISTIKIRKKO
Keskiviikkona 20. toukokuuta
Mouhijärvellä
Paraatiajo lähtee Häijään Nesteeltä klo 18.15.
Ulkoilmatilaisuus kirkonmäellä klo 19,
ehtoollishartaus Mouhijärven kirkossa klo 19.45.
Mukana kirkkoherra Ari Paavilainen,
vt. kappalainen Sinikka Tuori ja
kanttori Jari Mattila.
Illan päätteeksi mehua ja makkaraa Otamuksessa.
Kurvailehan paikalle!
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Babysalmesang lumoaa
Tyrvään kirkossa
TARJA KOPALAINEN

Lapsi on ilo, lapsi on pyhä,
lapsi on Jumalan salaisuus.
Tarja Kopalainen

Tyrvään kirkon kuoriin, alttarikaiteen lähelle, on levitelty
iloisenvärisiä pehmeitä peittoja. Triangelelit ja pikkuiset
marakassit odottavat laatikoissaan soittajia. Kohta jo
sakastin ovi käykin, ja kirkkoon alkaa saapua vauvoja
vanhempineen. Haalareita ja
töppösiä riisutaan. Vaunuja
nostetaan sisälle lämmittelemään.
”Venni on ilo, Venni on pyhä, Venni on Jumalan salaisuus”. Käsinukke-nalle käy
toivottamassa jokaisen lapsen erikseen tervetulleeksi ja
jokainen saa kuulla omalla
nimellään tervetulolaulun.
Näin muskari on avattu ja
edessä on hauska puolituntinen täynnä saumattomasti
etenevää laulua ja leikkiä.
Vauvat seuraavat tarkasti
ja hytkyvät musiikin tahdissa. Välillä vanhemmat kulkevat lapsi sylissään kirkkotilaan tutustumassa. Myös ystävyyssuhteita muskarissa
solmitaan: kun vierekkäin
peitoilla pötkötellään, pieni

Muskarin jälkeen
kahvitellaan
Muskarin jälkeen on
kahvi- ja mehuhetken
vuoro. Auli-pappi on
kattanut sakastiin herkullista saaristolaisleipää tuorejuuston ja rypäleiden kera. Jokainen
saa arpalipun ja voittona
on kirkkaankeltainen
esikko, kevään tuoja. Puheenporina on melkoinen, kun vanhemmat
vaihtavat ajatuksia ja kokemuksia vauvaperheen
arjesta.
Babysalmesang on
tanskalaisella konseptilla toteutettu vauvojen ja
vanhempien muskari,
joka alkoi Sastamalan
seurakunnassa syksyllä
2014. Babyselmsang
kokoontuu Tyrvään
kirkossa joka toinen
viikko, parittomien
viikkojen perjantaisin
klo 10.30–11. Muskarin
jälkeen jäädään vielä rupattelemaan ja kahvittelemaan yhdessä.
Babysalmesangia vetävät kanttorit Riitta
Ojala ja Elisa Hänninen.
Mukana on myös pastori Auli Airas-Laitila.

pullea vauvankäsi hapuilee
vierustoverin kättä.
Marakassi on siitä mukava
soitin, että sitä osaa soittaa
pikkuinenkin. Triangelin kirkas ääni hämmästyttää ja
ihastuttaa. Äidin tai isän sylissä leikitään ja lauletaan
”keinun tässä kultani kanssa”
ja välillä lapsi saa lentää kuin
lentokone yläilmoissa vanhempien käsivarsilla. Puolituntinen kuluu kuin siivillä ja
kohta on jo loppurentoutuksen aika. Auli-pappi ja Riitta-kanttori hakevat ilmavan,
valkoisen harsokankaan ja
antavat sille vauhtia. Kangas
nousee ja laskee pienten yllä
kuin poutapilvi. Ihmetystä ja
iloa riittää ja pikkuinen hihkuu ääneen ilosta.

Näin Saaga lentää äidin käsivarsilla.

Lukukinkerit, lukusijat vai lukuset
HELENA HEIKKILÄ

Helena Heikkilä

Seurakunnalliset ilmoitukset
helmikuussa 1954: Tyrvää,
Vammala ja Sammaljoki ilmoittavat nimellä Lukukinkerit, Karkku ja Kiikka Lukusijat ja Suoniemi Lukuset.
Ilmoituksessa kerrotaan
keskustelujen aiheet ja veisuutunnilla veisattavat virret.
Eino Kolarin kutsuna on –
Olkoon kunnia-asiamme saapua oman kyläkuntamme lukusille - Raamattu, virsikirja
ja kolehtiraha mukaan.
1900-luvun puolivälissä
kinkerit olivat vielä ruokapitoja. Karkun kirkkoherra
K.E.Rinteen ”ohjelmaan” hänen tullessaan Karkkuun
kuului kinkereiden kehittäminen. Hän oivalsi, että kinkereillä eli lukusijoilla pappi
sai olla, jos missään, keskellä
Suomen kansaa ja omaa seurakuntaansa. Kinkerituvassa
eli pirtissä jälkikeskusteluissa pääsi lähelle ihmisiä, kun
vain pappi itse ei tehnyt tilaisuuksista pelottavia. Jo hänen aikanaan osa piti kinkereitä niin vanhanaikaisina,
että saisivat jäädä pitämättä.
Rinne ei ajatellut niin, vaan
tähdensi, että kun kaikki
muukin on muuttunut, kin-

Karkunkylällä kinkeriperinnettä arvostetaan ja halutaan pitää yllä.

kereidenkin on muututtava
nykyisen ajan vaatimuksia
vastaaviksi.
Kinkeri-ilmoitus yli 60
vuotta myöhemmin: Kinkereillä kohdataan! Kevään kinkereiden aiheena on ilo.
Kaikki kinkerit ovat kaikille
avoimia.
Ilmoituksen sävy on hieman kevyempi, ilman vaatimuksia – hyvä kun tulette!
Lehti-ilmoituksen mukaan

seurakunnassamme on tänä
vuonna kaikkiaan 44 kinkerit. Melkoinen urakka papeilla ja kanttoreilla.
Ilon kinkereillä
Karkussa
Ja seurakuntalaiset ovat ottaneet kutsun vastaan. Yhdet Ilon kinkerit olivat sunnuntaisena iltana Eine ja
Heikki Järrin kodissa. Työparina näillä kinkereillä oli-

vat Tarja Kopalainen ja Laina Tenkanen-Poikkeus,
molemmat paikalla pikakomennuksella, mutta hyvin
valmistautuneina.
Tuvan täytti iloinen virrenveisuu - Nyt ilovirttä veisaten, Ei mikään niin voi virvoittaa, Herraa hyvää kiittäkää ja monet muut virret laulettiin illan aikana. Tarja Kopalaisen puheessa toistui
useaan kertaan sana ILO. Ilo

on yksi hengen hedelmistä,
Taivaan kotiin ikuiseen iloon,
Ilon lähde on tyytyväisyys,
jos ei tavoittele suuria, pienikin tuottaa iloa, leskenlehden
löytäjän ilo, kevätpäivän ilo,
ilo ystävästä.
Kinkeriväki sai itse kertoa
omista ilon lähteistään, aika
monelle iloa tuottavat lastenlapset, jollekin luonto ja jollekin lämmitysjärjestelmän
kuntoon saattaminen suku-

laisen avustuksella. Kinkeriperinteeseen kuuluu kylän
vanhimman valinta. Henkilön kuuluu vuoden aikana
valvoa nuorempiensa käytöstä ja nuhteellisuutta. Salonsaari-Karkunkylän vanhimmaksi nimettiin Vuokko Pajunen. Talon emännällä on
aina oikeus valita kohde kinkerikolehdille, tällä kertaa rahat käytetään seurakunnan
lapsityöhön.
Kahvi kirvoitti kielet keskusteluun. Rinteen sanoin,
jälkikeskusteluissa pääsi lähelle ihmistä. Sekä Tarja että
Laina jutustelivat kahvitauolla ahkerasti seurakuntalaisten kanssa. Illan päätti rukous sekä virsi Kiitos sulle Jumalani.
Ennen kinkerit kulkivat talosta taloon tietyssä järjestyksessä, mutta nyt halukkuutensa voi ilmoittaa kinkeripaikalla. Salonsaaren kinkereille löytyi paikka helposti
ensi vuodeksi.
Paikalla olleet tykkäsivät
kinkereistä ihan kasvokkain,
ei tarvinnut käydä internetissä painamassa tykkää-painiketta, josko sellaista olisi ollut edes olemassa. Joten kinkeriperinne eläköön Sastamalassa vielä pitkään.
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Hän ei ole enää täällä!
TARJA KOPALAINEN

TARJA KOPALAINEN

Jouni Pihlajamaa

Jerusalemin Vanhassa kaupungissa sijaitseva Pyhän
haudan kirkko on yksi maailman vanhimmista kirkoista,
mutta tuskin kuitenkaan
vanhin. Hyvin perustein vanhimman kirkon titteliä on
tarjottu eräille Armeniassa,
Kreikassa, Turkissa, Israelissa ja Saudi-Arabiassa sijaitseville kirkoille. Tätä ”kilpailua”
pystytään tuskin koskaan ratkaisemaan kaikkia osapuolia
tyydyttävällä tavalla, sillä ensimmäisten kolmen vuosisadan ajan kristityt joutuivat
vainottuna ryhmänä kokoontumaan pääasiallisesti salaisesti kodeissa tai jopa luolissa.
Tilanne muuttui olennaisesti 300-luvun alkupuolella,
sillä keisari Konstantinus
kääntyi kristinuskoon vuonna 312. Tämän ratkaisun
myötä kristinusko sai Rooman imperiumissa virallisesti hyväksytyn aseman. Noihin aikoihin virisi valtakunnan kristittyjen piirissä innostus tehdä pyhiinvaellusmatkoja Jeesuksen elämästä
tutuille paikoille. Tähän pyhiinvaeltajien joukkoon liittyi
myös Konstantinuksen äiti
Helena vuonna 325. Hänen
kerrotaan löytäneen matkallaan Jeesuksen ja kahden
ryövärin ristit. Todennäköisesti hänen aloitteestaan ristiinnaulitsemisen paikan,

Jerusalemin Vanhassa kaupungissa sijaitseva Pyhän haudan
kirkko on yksi maailman vanhimmista kirkoista.

Golgatan, ja sen vieressä olevan Jeesuksen haudan ympärille alettiin rakentaa kirkkoa jo seuraavana vuonna.
Monen kirkkokunnan
yhteinen temppeli
Kirkko valmistui vuonna 335.
Sotien melskeissä kirkko on
vaurioitunut pahoin muun
muassa 600- ja 1000-luvuilla.
Se sai nykyisen romaanisen

ulkoasunsa vuonna 1112 ensimmäisen ristiretken aikana.
Vuonna 1131 kreikkalaisortodoksit, Armenian apostolinen kirkko ja roomalaiskatolinen kirkko sopivat keskenään kirkon hoitamisesta ja
jumalanpalveluselämän toteuttamisesta. Myöhemmin,
1800-luvulla, pieniä vastuualueita kirkossa annettiin

Monet kristityt osallistuvat vuosittain vaellukselle, joka seuraa
sitä reittiä, jota Jeesus perimätiedon mukaan kulki Pontius Pilatuksen palatsilta Golgatalle.

myös Egyptin, Syyrian ja
Etiopian vanhoille kirkkokunnille. Näin laaja ekumeenisuus lienee ainutlaatuista maailmassa, mutta tietysti hyvin ymmärrettävää
tämän kirkon kohdalla, kuuluuhan sanoma syntien sovituksesta ja ylösnousseesta
Kristuksesta kaikkien kirkkokuntien ytimeen. Tällä pai-

kalla kuultiin ensimmäinen
pääsiäissaarna: ”Hän ei ole
täällä!” (Matt. 28:1-8).
Via dolorosan
pääteasema
Lukemattomat kristityt osallistuvat vuosittain vaellukselle, joka seuraa sitä reittiä, jota
Jeesus perimätiedon mukaan kulki Pontius Pilatuk-

Valtakunnallinen evankeliumijuhla
tulevana kesänä Sastamalassa
Tarja Kopalainen

Sastamalan juhlien teemana
on kirjakaupunkiin sopivasti
Nimi Taivaan kirjassa.
Viikon päästä juhannuksesta 26.–28. kesäkuuta järjestettävä juhla tarjoaa kasvua ja elämyksiä Jumalan sanan äärellä kaiken ikäisille.
Kaksi kertaa Vammala on
saanut tätä ennen olla evankeliumijuhlien kotipaikkana,
viimeksi vuonna 1988.
Evankeliumijuhlien juhlapaikka on keskusurheilukentän tuntumassa. Lasten ja
perheiden tapahtumat järjestetään pääosin Vexve Areenalla. Luvassa on monipuolista ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikkiin tilaisuuksiin on
vapaa pääsy.

Juhlaviikonlopun käynnistävissä avajaisissa kuullaan muun muassa piispa
Kaarlo Kallialaa sekä Stand
up -koomikko Mikko Vaismaata. Lauantaina haastateltavana on Sastamalan kesäasukas Timo Soini. Paikallisista esiintyjistä mainittakoon lauluyhtyeet Pisara ja
Lydia sekä Outileena Uotila,
joka lausuu juhlilla runoja.
Ohjelmassa on myös Siionin kanteleen messu, Riemumessu, vanhan käsikirjan
mukainen jumalanpalvelus,
Tarkoitus-musikaali ja upeita
konsertteja.
Nuorten omilla evankeliumijuhlilla esiintyy Suomigospelin huippuja ja lasten,
varhaisnuorten ja perheiden
ohjelmakanavalla kuullaan
Tuttiorkesteria ja Satu Sopasta. Kotieläinpiha, keppihevosrata, geokätköilymahdollisuus, pomppulinna,
puutyönurkka ja hiekkaleikkipaikka tarjoavat mieluisaa
toimintaa lapsille ja perheille.
Evankeliumijuhlien ohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
www.evankeliumijuhla.fi.

Talkoolaisia ja
kotimajoitusta
tarvitaan
Juhla järjestetään pääosin
vapaaehtoisvoimin. Juhlille
tarvitaan ainakin liikenteenohjaajia, juhlapaikkojen
kuntoon laittajia, tuotteiden
myyjiä, ruoan valmistajia ja
koristeiden tekijöitä. Talkoolaiseksi voi ilmoittua Markku Yli-Erkkilälle markku.
yli-erkkila@keokarkku.fi ja
talkoovuorolistojen valmistuessa nettilomakkeella
osoitteessa www.evankeliumijuhla.fi/talkoolaiseksi.
Mikäli haluat tarjota kotimajoitusta juhlan ajaksi,
ota yhteys Liisa Rantaseen
puhelin 050 306 2804,
liisahrantanen@gmail.com.

sen palatsilta Golgatalle. Tuo
kärsimysten tie, Via dolorosa,
voi olla kenelle tahansa melkoinen tunteiden vuoristorata.
Ensimmäisellä kerralla Pyhän haudan kirkon näkeminen pienen torin laidalla oli
itselleni melkoinen pettymys, olinhan kuvitellut sen
olevan paljon loisteliaampi.
Tuo pettymys vaihtui kuitenkin pian syvään hartauteen ja
iloon, kun sain vuorollani olla
koskettamassa sitä kuution
muotoista koloa kalliossa, johon Jeesuksen risti oli aikoinaan kiilattu pystyyn. Melkein tunnin kestäneen jonotuksen jälkeen sain hetken
hiljentyä myös pienessä kappelissa, jonka Joosef arimatialainen oli lahjoittanut Jeesuksen viimeiseksi leposijaksi.
Pappina on tietysti lähes itsestään selvää käydä ainakin
kerran elämässään niillä paikoilla, joista on niin paljon lukenut ja puhunut. Protestanttina koin melkoista vierautta
sen kimaltavan kirkollisen
kuorrutuksen ympäröimänä,
mikä on vuosisatojen aikana
syntynyt alkujaan hyvin karujen paikkojen ympärille. Samana päivänä kävin myös
niin sanotulla Puutarhahaudalla, jonka luona tunnelma
on hätkähdyttävän aito –
vaikka alkuperäinen Jeesuksen hauta onkin todennäköisesti kirkon suojissa.

Diakoniatoimisto
tiedottaa
Sastamalan seurakunnan
diakoniatoimiston puhelinnumero 03 521 9040 on
poistunut käytöstä. Asiakkaat voivat soittaa suoraan
diakoniatyöntekijöiden numeroihin. Kappeliseurakunnissa ei ole enää diakoniapäivystystä, vaan vastaanottoaika tuulee varata diakoniatyöntekijältä puhelimitse.

Tyrvään
kirkon penkit
kunnostetaan
Tyrvään kirkon rapistuneiden penkkien kunnostustyö alkaa suunnitelman
mukaisesti huhtikuun puolivälissä. Työ tehdään kuudessa osassa, kunkin osuuden kunnostus kestää noin
kuukauden. Penkit siirretään urakoitsijan verstaalle
kunnostettavaksi osa kerrallaan. Työ aloitetaan kirkon
pohjois-siivestä. Lattia hiotaan ja lakataan sinä aikana
kun penkit ovat poissa.
Penkkien kunnostustyön tekee Maalausliike Salo Ky ja
työ maksaa 247 000 euroa.
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Sastamalan kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla Ulla YliHongistolla oli piispa Kaarlo Kallialalle tuliaisia.

Piispalta kiitosta
”Kiitoksia Sastamalan seurakunta, täältä lähtee hyvillä
mielin”, lausui piispa Kaarlo
Kalliala Tyrvään kirkossa
kolmipäiväisen piispantarkastuksen päätteeksi sunnuntaina 11.1.2015.
Monien yhdistymisten jälkeen tehty työ uuden seurakuntarakenteen synnyttämiseksi ja taloustilanteen tasapainottamiseksi sai kiitosta
piispa Kaarlo Kallialalta. Seu-

rakunnassa on nyt luottamuksen ilmapiiri ja voimassaoleva strategia, jota myös
noudatetaan. Kun seurakunnan pinta-ala on 1500 neliökilometriä ja hallussa kappeleiden Suomen ennätys,
haasteita on kuitenkin paljon. Piispantarkastus pidetään seurakunnassa noin joka kuudes vuosi. Tarkastusten tarkoituksena on seurakuntien tukeminen.

Seitsemän työntekijää saa siunauksen tehtäväänsä.

Siunausta tehtäviin
Siunauksen säteitä oli ilmassa Tyrvään kirkon messussa
8. maaliskuuta, kun seitsemän seurakunnan työntekijää sai siunauksen tehtäväänsä. Tehtävään siunattiin diakoniatyöntekijä Heidi-Maria
Heikkilä, seurakuntapastori
Tarja Kopalainen, nuoriso-

työnohjaaja Jenni Lahti, johtava kanttori Tuuli Muraja,
hallintosihteeri Johanna
Mäkelä, lastenohjaaja Memmu Nieminen ja hautausmaanhoitaja Lauri Valkeejoki. Siunauksella seurakunta
haluaa toivottaa uudet työntekijänsä tervetulleiksi.

KANANJALKA

Suomessa jokainen saa sanoa mitä ajattelee. Antti Jokela (vas.) ja Lasse Hautala Luovuuden messuilla huhtikuussa 2014.

Sananvapaus
Hannu Kuronen

Viime aikoina sananvapauden käytöstä on keskusteltu,
varsinkin kun Charlie Hebdosatiirilehti julkaisi profeetta
Muhammedia koskevia piirustuksia ja islamistiterroristit murhasivat sen perusteella useita ihmisiä.
Monien muslimien mielestä piirustukset pilkkasivat
ja häpäisivät Muhammedia.
Liberaalissa demokratiassa
kuitenkin katsotaan, että sananvapauden arvo on niin
korkea, että sen perusteella
voi esittää vapaasti näkemyksiään ja mielipiteitään, mikä
todetaan myös Suomen perustuslain toisen luvun 12.
pykälässä.
Sananvapauden
kanta
Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sananvapaus on
eräs demokraattisen yhteiskunnan keskeisistä perustoista, eräs sen edistyksen ja

jokaisen yksilön kehityksen
perusedellytyksistä. Ellei Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, sananvapaus
ei koske pelkästään sellaisia
tietoja tai ajatuksia, joihin
suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä,
vaan myös sellaisia, jotka
loukkaavat, järkyttävät tai
häiritsevät.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan takaamaa sananvapautta ei ole oikeus käyttää totuudenvastaisten tai perustelemattomien väitteiden julkistamiseen. Tietoa ei saa julkaista vahingoittamistarkoituksessa.
Sananvapautta voidaan rajoittaa, mikäli menettelyllä
turvataan muiden ihmisten
tärkeämpien perusoikeuksien toteutuminen. Suomen
lainsäädännössä ja Euroopan
unionissa muun muassa yhteiskuntarauhaa vaarantavat,

kansanryhmää vastaan kiihottavat viestit tai toisen
kunniaa loukkaavat lausumat eivät kuulu sananvapauden piiriin.
Vaikka sopimuksissa ja
lainsäädännössä näin todetaan, nostattaa sananvapaus
monia kysymyksiä.
Kritiikkiä
vai loukkaamista
Vaikka pysyttäisiin lain rajoissa, niin moraalisesti kysymys saattaa asettua eri tavalla. Onko moraalisesti oikein
saada väheksyä toisen arvoja
sananvapauteen nojaten? Mikä on kritiikkiä ja mikä loukkaamista? Mikä on pilkkaamisen motiivi, eikö sen tarkoitus ole juuri vahingoittaa
toista? Meneekö sanavapauden arvo muiden arvojen yli?
Onko maassa elettävä maan
tavalla ennen kuin voi esittää
kritiikkiä?
Vaikeita asioita ja kysymyksiä.
Vapauteen on liityttävä
kuitenkin aina vastuu ja vel-

vollisuus. Jos ei ota vastuuta
sanomisistaan ja tekemisistään tai ei suo toiselle sananvapautta eikä velvoita tätä ottamaan vastuuta, mitätöi
oman sananvapautensa.
Ei ole helppo olla tekemisissä sellaisen ihmisen kanssa, jonka arvomaailma on erilainen kuin oma. Tulee ristiriitoja. Kuitenkin Raamattu
opettaa rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä
kuten itseä. Rakkauden kaksoiskäsky on arvoista suurin.
Eri tavalla ajattelevia on
kohdeltava tasa-arvoisesti ja
lähdettävä keskusteluun heidän kanssaan. Heidän tarkoitusperiään voi ymmärtää,
mutta samaa mieltä ei tarvitse olla eikä hyväksyä heidän
tekojaan. Kun on tehnyt rikoksia muita ihmisiä, lähimmäisiä kohtaan, kuten terroristit, niin on vastuussa omista tekemisistään eikä voi syytellä niistä muita. Kyseiset
teot ovat hyökkäys sananvapautta vastaan.

