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YLPEYDENAIHE

Väki virtaa
Pyhän Olavin
kirkkoon
TARJA KOPALAINEN
Tyrvään

Pyhän Olavin kirkon ovet avautuivat talven
jälkeen vappuna. Yleisöllä
on jälleen mahdollisuus tulla tutustumaan tyrvääläisten
ylpeydenaiheeseen, talkoilla kunnostettuun vanhaan
kirkkoon ja sen ainutlaatuiseen kirkkotaiteeseen.
Vuonna 1997 tapahtuneen
tuhopolton jälkeen talkootyönä jälleenrakennettu Tyrvään
Pyhän Olavin kirkko on herättänyt valtavaa kiinnostusta. Kuutti Lavosen ja Osmo
Rauhalan kirkon lehtereille
ja kuoriosaan 1700-luvun kuva-aiheiden pohjalta toteuttamat 101 maalausta muodostavat ainutlaatuisen ja moneen
kertaan palkitun kokonaisuuden, jota tullaan katsomaan
ulkomaita myöden.
Avajaissyksynä 2009 kirkkoon ehti tutustua 40 000
vierasta ennen kuin valoton
ja sähkötön kirkko sulkeutui talven ajaksi. Kesäkautena 2010 vierailijamäärä ylitti 100 000 hengen rajan. Kiinnostus kirkkoa kohtaan jatkuu suurena edelleen, alkavalle kesälle kirkkoon on tehty jo
noin 300 ryhmävarausta.
Vihkivarauksia on tälle kesälle tehty kuusitoista. Kirkossa pidetään myös lukuisia
konsertteja ja Vanhan kirjallisuuden päivien aikaan 2.7.
kirkossa nähdään musiikillinen monologinäytelmä Maria Magdalenasta.
Kesäaikana kirkossa on iltahartaus joka sunnuntai-ilta kello 18. Jumalanpalveluksia pidetään joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 10.

”

OPASTUSKIERROKSET ovat kysyttyjä ja antavat katselijoille
ainutlaatuisen tietopaketin maalauksista ja paikan historiasta.
Kuvapari: Jaakko Pirttikoski

TYRVÄÄN Pyhän Olavin kirkko odottaa tänäkin kesänä kymmeniätuhansia kävijöitä ihailemaan
nykyaikaista kirkkomaalaustaidetta ja tyrvääläistä talkoohengen voimannäytettä.
Kuva: Marjaana Perttula

KIRKKO AVOINNA
 Toukokuun alusta elokuun

loppuun su–pe klo 11–18
sekä syyskuussa su klo
11–18. Maksuttomat
opastukset aukiolopäivinä
klo 12, 15 ja 17.
 Poikkeukselliset aukiolot:
Juhannusaattona 24.
kesäkuuta kirkko on

Kirkko on suhteellisen
politiikkavapaa vyöhyke.

”

Kirkkoherra Ari Paavilainen
Pääkirjoitus, sivu 2

”

Ei vielä osaa sanoa,
miltä uusi työ tuntuu.

”

Kiinteistöpäällikkö Jouko Lundén
Uudet virat ja toimet, sivu 3

varattu toimituksille.
Vanhan kirjallisuuden
päivien aikana pe–la 1.–2.
heinäkuuta kirkko on
avoinna yleisölle klo 9–20.
 Ryhmät: Yli 8 hengen
ryhmien tulee etukäteen
varata opastusaikansa
Sastamalan seurakunnan

”

kirkkoherranvirastosta
p. 03 521 9090 tai
kirkkoherranvirasto@
sastamalanseurakunta.
ﬁ. Ryhmävarauksia
otetaan vain arkipäiville.
Aukioloaikojen
ulkopuolella peritään
100 euron opastusmaksu.

Sateenkaari ei jäänyt
ketään kylmäksi.

”

Carita Malkamäki
Motoristikirkossa tavataan, sivu 8
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SANA KESÄKSI
PÄÄKIRJOITUS

Kirkko, politiikka
ja kirkkopolitiikka

O

lemme eläneet menneen talven vaalien aikaa. Vaalien tulokset eivät ole toivottavasti vieläkään
menneen talven lumia.
Eduskuntavaalien isoin jytky
oli perussuomalaisten menestys
ja kohoaminen suurten puolueiden joukkoon. Tätä tiedettiin jo
ennakkoon odottaa mielipidemittausten perusteella. Sastamalassakin eduskuntavaaleissa
perussuomalaiset menestyivät hyvin.
Seurakuntavaaleissa noin puolta vuotta aiemmin perussuomalaisten menestys ei ollut lainkaan verrannollinen eduskuntavaalien tulokseen. Mistä tämä kertoo?
Ehkä perussuomalaisten pyörremyrskymäinen nousu ei ollut vielä lähtenyt täyteen vauhtiinsa viime syksynä. Kirkko on Suomessa myös suhteellisen politiikkavapaa vyöhyke, vaikka seurakuntavaalit käydäänkin poliittisin tunnuksin.
Kun vaalit on käyty, arkisessa päätöksenteossa on
suhteellisen samantekevää mitä puoluetta kukin edustaa. Omalla persoonallisella panoksella, mielipiteillä
ja asiantuntemuksella on paljon enemmän merkitystä kuin puoluekannalla. Kuitenkin vaalien erilaiset tulokset panevat miettimään asiaa kirkon ja seurakunnan
kannalta.
Jos perussuomalaisten äänivyöry oli protesti, se ei kanavoitunut kirkon vaaliuurnille. Protesti kirkkoa kohtaan tapahtui aiemmin, kun suuri joukko ihmisiä jätti
kirkon vaalien alla. Protestin keulakuvaksi kohosi tuolloin joidenkin henkilöiden koettu homokielteisyys, joka
puolestaan koettiin kirkon homokielteisyydeksi.
Kuitenkin eduskuntavaaleissa asia kääntyi toisin
päin. Perussuomalaisten kannanotoista ainakin vaalien alla voi enimmäkseen päätellä, ettei sukupuolineutraali avioliittolaki edisty tällä vaalikaudella. Onko niin,
ettei kirkossa protestoida äänestämällä, vaan jättämällä kirkon jäsenyys? Koetaanko kirkon päätöksenteko liian varovaiseksi ja perinteiseksi? Haetaanko käytännön
päätöksenteossa liikaa yhteisymmärrystä ja samanmielisyyttä?
Tässä asiassa minulla on enemmän kysymyksiä kuin
vastauksia. Jatkan mielelläni tätä keskustelua ja kuuntelen mielipiteitä.
Kirkko on aktivoitunut yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen on jatkanut
edeltäjänsä Jukka Paarman linjalla. Kirkko piti vaalien
alla puoluejohtajien vaalipaneelin. Kirkko julkisti myös
oman hallitusohjelman. Arkkipiispa kutsui koolle varsin laajapohjaisen köyhyystyöryhmän, jonka tavoitteeksi asetettiin esittää vetoomus köyhyydessä elävien aseman parantamiseksi ja peruspalvelujen turvaamiseksi sekä köyhyyskysymyksen nostaminen hallitusohjelman keskeiseksi kohdaksi.
Lisäksi pyritään esittämään konkreettisia toimia asian ratkaisemiseksi. Arkkipiispa totesi haastattelussa, että köyhyyden poistamisen ja kaikkien kansalaisten hyvinvoinnista huolehtimisen tulee olla hallituksen keskeinen tavoite.
Milloin tämä on päässyt unohtumaan? Miksi nämä
asiat ovat saaneet vain vähän tilaa julkisuudessa tai yleisessä keskustelussa? Tätäkin keskustelua jatkan mielelläni.
Siunattua kesää!
Ari Paavilainen
kirkkoherra
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Kumpaa sutta minä ruokin?

P

erhe – rakkaus, yhteys, uskollisuus, keskinäinen kunnioitus. Turvallinen koti antaa hyvän kasvupohjan sukupolvelta toiselle. Joskus tämä vastuu painaa ja on pysähdyttävä miettimään, mikä on tärkeää.
Tehtävämme vanhempina, kasvattajina ja lähimmäisinä ei voi sanoa aina olevan helppo. Tekemisemme ja tekemättä jättämisemme heijastuvat lapsissa ja nuorissa.
Kohtaamme hetkiä, kun sisällämme olevat minuuttamme, tehtäväämme ja uskoamme ohjaavat viitat ovat
kadoksissa ja kuljettavat polut hukassa. Sisällämme taistelevat usko ja epäusko, niin itseä, tehtävää kuin Jumalaakin kohtaan.

Intiaanitarina kertoo, että eräänä iltana vanha cherokee kertoi pojanpojalleen ihmisten sisällä tapahtuvasta
taistelusta. Hän sanoi:
”Poikani, taistelu käydään sisällämme olevan kahden suden välillä. Ensimmäinen on paha. Se on viha, kateus, mustasukkaisuus, ahneus, mielipaha, syyllisyys, valheet, itsekkyys
ja epäusko. Toinen susi on hyvä. Se
on ilo, rauha, rakkaus, toivo, ystävällisyys, hyväntahtoisuus, rehellisyys,
luottamus ja usko.”
Lapsenlapsi ajatteli asiaa hetken ja
kysyi: ”Kumpi susi voittaa?”
Vanha cherokee vastasi yksinkertaisesti: ”Se, jota ruokit.”
On hyvä välillä pysähtyä ja katsoa
ympärilleen. Katsoa lapsia ja katsoa

myös itseä. Kysyä, kumpaa sutta itsessäni ruokin? Kumpi susi on ottamassa valtaa niissä risteyksissä, joissa viitat tuntuvat olevan visusti piilotettu?
Mitä lapset ja nuoret aistivat, näkevät,
tuntevat ja kuulevat, kun aikuisten sisimmissä ja sydämissä on kaikki kohdallaan?
Perhe on muistoja ja unelmia, joita
yhdessä tehdään. Perhe on turvallinen
paikka tuntea pahoin ja rakastaa, asettaa odotuksia ja pettyä.
Jumala on kutsunut aikuiset työtovereikseen ja antanut meille tehtävän.
Se tehtävä on näyttää lapsille suuntaa,
mikä on tärkeää ja antaa heille elämänrohkeutta.
Suvi Palo
nuorisotyönohjaaja

OUTILEENA Uotilan suunnittelema arkkualba valmistui huhtikuun lopussa.

VIIMEINEN MATKA

Roismalan
arkkualba valmistui
JAAKKO PIRTTIKOSKI
 Kirkkoneuvosto päätti tila-

ta sastamalalaiselta Outileena Uotilalta arkkualban, alttarivaatteen ja hiekkaliinan
Roismalan siunauskappeliin.
Kirkkotekstiilit valmistuivat
huhtikuun lopussa.
Arkkualba on liturginen
vaate, jolla arkku voidaan
peittää siunauksen ajaksi.
Arkkualba toimii seinävaatteena silloin, kun se ei ole
käytössä. Arkkupeitteet eli
arkkualbat ovat olleet käytössä jo 1100-luvulla ja alkaneet yleistyä nyt uudelleen.

Minä olen sinut
nimeltä kutsunut
Outileena Uotila kertoo
arkkupeitteen suunnittelun

lähtökohtana olleen ylösnousemuksen toivon. Alba
on nimeltään ”Minä olen sinut nimeltä kutsunut”.
Valkoisen vaatteen teema kulkee kasteesta konfirmaatioon ja lopulta viimeiselle matkalle. Elämän
alussa ja lopussa ihminen
jätetään saman Vapahtajan
huomaan.
”Albaan ei ole ommeltu
varsinaisia kristillisiä symboleja. Valkoinen väri on
symboli itsessään, Raamatussa valkoinen on enkelien ja taivaallisen valon väri. Keskialueen puhtaampi
valkoinen, erilainen sidos
ja koholle ommellut kohdat arkun päällä kuvaavat
ihmisen elämän tietä kohti taivaan kotia. Kotia, jon-

ne meidät on kutsuttu jo
kasteessa”, Outileena Uotila kuvaa teoksen symboliikkaa.
Roismalan arkkualba on
kooltaan 3,3 x 1,6 metriä.
Loimi ja kude ovat villaa,
jossa on efektinä puuvillaja silkkilankaa valkoisen
eri sävyissä.
Valkoinen alttarivaate on
samaa materiaalia kuin albakin ja siihen on kirjailtu
teksti Minä olen sinut nimeltä kutsunut.

Mikä on
arkkualba?
Arkkualballa halutaan korostaa ihmisten samanarvoisuutta Jumalan edessä,
ja sitä voidaan käyttää sekä tuhka- että arkkusiuna-

uksissa. Alba laitetaan arkun päälle ennen saattoväen saapumista.
Alban lisäksi arkun päälle tulee hiekkaliina, jolle
pappi tekee siunaustilaisuudessa hiekalla ristin.
Alban päälle ei voi asettaa mitään kukkia, ei edes
arkkulaitetta. Kukkatervehdyksiä ei lasketa arkun
kannelle alban päälle, vaan
kukat lasketaan arkun viereen.
Albaa ei myöskään voi
viedä ulos, joten arkkusiunauksissa vahtimestari ja
omaiset poistavat sen arkun päältä ennen haudalle lähtöä.
Arkkualba on lainattavissa koko seurakunnan
alueelle.
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UUDET TYÖNTEKIJÄT

Kiinteistöjä, kirjanpitoa
ja nuorisotyötä

Katri Setälä
kirjanpitäjä

Jouko Lundén
kiinteistöpäällikkö

Maria Yli-Erkkilä
nuorisotyönohjaaja

Ville Nuora
seurakuntamestari

 Katri Setälä, 45, valittiin joulukuun lopul-

 Kirkkoneuvosto valitsi huhtikuun koko-

 Nuorisotyönohjaajan

 Ville Nuora, 47, aloitti helmikuussa seu-

la kirjanpitäjäksi. Hän tuli Nokian seurakunnan palvelukseen siirtyneen Irja Määtän tilalle. Setälä otti työn vastaan tammikuun alussa.
Katri Setälä on valmistunut Etelä-Satakunnan kauppaoppilaitoksesta laskentalinjalta vuonna 1992. Koulun jälkeen
hän on työskennellyt Vammalan tilitoimistossa, kirjanpitäjänä SKV-Isännöinnissä (nykyinen
Realia-Isännöinti) ja suorittanut
työn ohessa tilitoimistojen erikoistumisopinnot.
Ennen kauppaopistoa Katrin
mielessä siinteli
myös tekstiilityön
opettajan ammatti, mutta uravalinta selkeytyi kauppaopistossa.
”Valitsin laskentalinjan ja huomasin heti, että tämä on minulle oikea ala.”
Pitkän tilitoimistouran jälkeen seurakunnan kirjanpitäjän tehtävä tuntui houkuttelevalta.
”Tilitoimistossa työ on aina ollut samantapaista. Seurakunta on yksi kokonaisuus, mikä kiinnosti minua.”
Katri on syntynyt Karkussa ja viihtynyt Vammalassa koko ikänsä. Perheeseen
kuuluu avopuoliso sekä 12- ja 14-vuotiaat
tytöt. Vapaa-aika kuluu perheen parissa
ja ulkoillen.
”Koira vaatii tunnin lenkin joka ilta,
säässä kuin säässä.”

uksessaan kiinteistöpäällikön virkaan lavialaisen Jouko Lundénin, 53. Virka on seurakunnassa uusi. Se perustettiin lakkautetun
rakennusmestarin toimen tilalle.
Pitkän uran rakennusalalla tehnyt Jouko Lundén on valmistunut rakennusmestariksi Porin teknillisestä oppilaitoksesta. Sastamalan seurakuntaan hän
siirtyi tamperelaisen Pirkanmaan Mestari-Rakentajat
Oy:n palveluksesta, jossa toimi vastaavana
mestarina seitsemäntoista vuoden ajan. Julkishallinnon palveluksessa Lundén
ei ole aikaisemmin työskennellyt. Työ seurakunnan
kiinteistöpäällikkönä houkutteli juuri
erilaisuudellaan.
”Toimenkuva on hyvin erilainen, kuin
työssäni vastaavana mestarina. Se oli yksi syy että hain virkaa. Myös työmatka lyheni.”
Jouko Lundén on kotoisin Sastamalan
Heinoosta. Puoliso, pastori Anu JokinenLundén, on Sastamalan seurakunnassa
tuttu seurakuntapastorina. Pariskunnalla on kaksi lasta, 17-vuotias poika ja 15-vuotias tyttö.
Jouko Lundén kuvailee olevansa luonteeltaan rauhallinen. Hän harrastaa kalastusta, luonnossa liikkumista ja metsätöitä. Perhe on asunut Laviassa vuodesta 1992
ja vuodesta 1994 Joukon itse rakentamassa
omakotitalossa.

”

Tämä
on minulle
oikea
ala.

”

”

Myös
työmatka
lyheni.

”

virkaan huhtikuussa valittu Maria Yli-Erkkilä on Sastamalan seurakunnassa jo tuttu tekijä.
Nuorten kesken ”Maﬁaksi” kutsuttu nuori nainen on työskennellyt seurakunnassa
nuorisotyönohjaajan sijaisena syyskuusta
2010 alkaen.
Yli-Erkkilä on koulutukseltaan sosionomi AMK, hän on valmistunut Kauniaisten diakonia- ammattikorkeakoulusta.
Marian toimenkuva
painottuu varhaisnuorisotyöhön. Hän tekee
työtä koululaisten parissa, pitää lastenleirejä, isoskoulutusta ja kerhoja: kuviskerhoa, Luolataidetta sekä yhdessä
nuorten kerhonohjaajien kanssa näytelmäkerho Valoa. Luolataide on Marian ”oma projekti”. Sen puitteissa kunnostetaan nuorten
tilaa eli Luolaa. Nuoret saavat itse olla sekä
suunnittelemassa että toteuttamassa.
Sastamalan seurakunta on Marialle tuttu jo pitkältä ajalta. Nuorena hän oli aktiivisesti mukana seurakunnan nuorten toiminnassa. Lukion jälkeen Maria oli nuorisotyössä työharjoittelussa.
Maria on syntynyt Saarijärvellä, mutta
muuttanut jo 1-vuotiaana Vammalaan. Marian oma koti sijaitsee tällä hetkellä Tampereella. Luova ilmaisu on kiinnostanut
Mariaa nuoresta pitäen. Hän on ollut reilun 10 vuotta mukana Tyrväällä startanneessa pantomiimiryhmä MimeMachinessa ja Tampereella on toista vuotta mukana Improvisaatioteatteri Helmikanan toiminnassa.

”

Tuu
pitkältä
ajalta.

KARKKU

Anne Kauppinen
asetetaan virkaan helatorstaina
 Karkun

kappalainen Anne Kauppinen asetetaan virkaan helatorstaina 2. kesäkuuta. Messu Karkun kirkossa alkaa kello 10.

Virkaan asettamisen toimittaa arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala.
Messussa laulaa mezzosopraano

Pirjo Turunen ja Karkun kappelikuoro.
Messun jälkeen on juhla ja kirkkokahvit kirkossa.

”

rakuntamestarina Keikyässä. Hän kävi
tutustumassa Keikyän kappelin tiloihin
marraskuussa 2010 ennen viran hakua ja
oli tyytyväinen näkemäänsä.
”Tauno Miika on pitänyt kiinteistöt
hyvässä kunnossa, ja näin, että Keikyässä
on hyvät edellytykset työskennellä.”
Ennen Sastamalaan tuloaan Ville työskenteli 4,5 vuoden ajan Nokian seurakunnan hautausmaalla erityisammattimiehenä. Aiemmin hän toimi
yli 20 vuoden
ajan TV-mekaanikkona,
ensin palkkatyössä ja sen
jälkeen omassa yrityksessä.
Keikyän lisäksi Ville tekee ja haluaa tehdä töitä myös muilla seurakunnan kiinteistöillä.
Ville asuu Nokialla Vesilahdentien varressa lähellä Nokian ja Vesilahden rajaa,
kotitilan maille 1990-luvulla rakentamassaan omakotitalossa. Hänellä on neljä lasta joista kolme on jo lentänyt pesästä. Lapsenlapsia on kaksi, mutta papan titteliä
nuorekas mies vähän vierastaa.
Ville harrastaa peuran- ja hirvenmetsästystä. Metsästysretkillä kaverina on
kohta 3-vuotias välillä itsepäinen, nopeajalkainen mutta kiltti Jämtlanninpystykorva Jääkäri.
Tekstit: Tarja Kopalainen

”

Keikyässä
on hyvät
edellytykset.

”
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TUUMASTA TOIMEEN

Sanna ja Jani astuvat
kun kesä on hehkeim
AULI AIRAS-LAITILA


Sanna Ristolaisen ja Jani Vatkan päätös häistä oli
luonnollinen jatkumo vajaat
kaksi vuotta sitten tapahtuneelle kihlaukselle.
Parin mielestä kihlaus on
jo lupaus avioliitosta ja vihkiminen on tuon lupauksen lunastamista. Lupaus
lunastetaan sanomalla tahdon todistajien läsnä ollessa
ja avioliiton jokapäiväisessä
elämässä.
Avioliitto on Sannalle ja
Janille yhteiskunnallinen
asia, siinä ollaan julkisesti sitoutuneita, sen solmiminen
sinänsä ei muuta tunnetta eikä suhtautumista.
Parin yhteinen koti on
Kiikassa ja vihkipaikaksi he
valitsivat kotikirkkonsa Kiikan kirkon. Yhteiset perusteet ovat selvät
”Vanhassa kirkossa on
rauhaa ja siellä on sielu.
Siellä hengelliset asiat tulevat lähelle. Vanhat kirkot
ovat imeneet seurakuntaa
sisäänsä, niissä on jatkumo.
Vanhoja kirkkoja on siksikin
pidettävä yllä. ”
”On ilo, että Kiikassa on
kirkko. Asiat ovat vielä lähellä. Kirkko on elämän keskellä ja arkenakin muistuttaa meitä vihkimisestä.”

Lämmin ja
vaatimaton juhla
Hääpäivä on kesäkuun alussa ja juhlat tuntuvat mukavammalta järjestää sulan
maan aikaan, silloin kun kesä on herkimmillään. Juhlataloksi valittiin oman kylän
Vähähaaran kotiseututalo.
Juhlatila koristetaan koivuin
ja luonnonkukin.
Hääbudjetti ja juhlatilan koko määräävät kutsuvieraitten määrän. Kutsun
ovat saaneet lähisukulaiset
ja lähiystävät. Vieraille tarjotaan perinteistä keittoruokaa ja illan hämärtyessä otetaan käyttöön kylätalon kotakin.
Pari karsastaa nykymenoa häiden suunnittelussa
ja toteutuksessa. He haluavat häistään lämminhenkisen ja vaatimattoman juhlan, jossa läheiset ihmiset
ovat juhlimassa heille suurta ja tärkeää asiaa.
”Hääjuhlasta tehdään nykyään elämää suurempi. Moni ei suunnittele talon rakentamista niissä mitoissa kuin
häitään. Kaupallisuus ruokkii ja unohdetaan, etteivät
ulkoiset asiat ratkaise”, Jani
Vatka toteaa.
Sanna olisi halunnut vih-

”

Moni ei
suunniele
talon
rakentamista
niissä
mitoissa kuin
häitään.

”

Sanna Ristolainen ja Jani Vatka
kipapiksi tutun papin, mutta
se ei onnistunut. Parin vihkii kirkkoherra Ari Paavilainen, ja se tuntuu hyvältä
ratkaisulta. Papilta nuori pari toivoo ennakkoon keskustelua ja opastusta niin avioliitosta kuin toimituksesta.
”Papin puhe on hyvä plussa häissä. Ideaalitapauksessa pappi on ehtinyt paneutua
siihen ja saamme kuulla viisauden sanoja, joita voi sitten myöhemmin muistella”,
Jani näkee.
Vihkiraamattu on hieno asia. Parista olisi mukava ajatus, jos siihen merkittäisiin jokin kohta erityisesti heille. Muistiinpanot ja
merkityt kohdat tekevät kirjan tärkeäksi, se ei ole silloin
vain pelkästään kirjakaupan
hyllystä otettu.
Sanna toteaakin:
”Se on yhteinen Raamattu,
jota sitten käytetään muissakin perhetapahtumissa.”
Naista lähellä olevista asioista Sanna kertoo:
”Olen liian vanha kantamaan huntua. Symboleilla on kuitenkin merkitystä.
Erillistä heittokimppua en
halua, vaan nakkaan omani.
Sormus muistuttaa elämänkumppanin kanssa solmitusta liitosta ja on merkkinä
muille. Sormuksen on oltava
myös käytännöllinen.”
Sulhanen naurahtaa:
”Timantit hankitaan myöhemmin. Ja miehelle sormuksesta on sekin hyöty, että siinä päivämäärä pysyy
muistissa.”

Uskollisuutta,
turvaa ja huolenpitoa
Palaamme keskustelun alkuun. Päätökseen häistä ja
julkiseen sitoutumiseen. Mitä sitoutuminen on? Sannalle se on:
”Uskollisuutta, luottamusta ja turvaa.”
Janille:
”Huolenpitoa.”
Ja yhteisesti he toteavat:
”Toivottavasti elämän loppuun asti.”

SANNAN ja Janin askeleet vievät iloisesti Kiikan kirkkoon.
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POIMINTOJA

Suomen kanorikuoro konsertoi
Sastamalassa

t vihille,
mmillään
NEUVOJA

Mitä kirkkohäitä
suunnielevan tulee tietää?
ARI PAAVILAINEN
 ”Kirkkohäät

ovat kalliita.”
Tämä ei ole totta, sillä ne
ovat ilmaisia. Häissä maksaa
se, mitä pari itse päättää siihen sisällyttää.
Kirkkohäiden ei tarvitse olla suuret ja mahtavat.
Kirkkohäät kahden todistajan läsnä ollessa ovat ihan
yhtä totta kuin monien satojen vieraiden satuhäät. Kirkollinen vihkiminen voi tapahtua myös parin valitsemassa paikassa. Sen ei tarvitse tapahtua kirkossa.

Kuulutuksia hakemaan ja
papin pakeille
Häiden suunnittelu alkaa varaamalla aika ja paikka häille. Tämä tapahtuu kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa. Kirkkohäät ovat
mahdolliset, kun kumpikin
on rippikoulun käynyt kirkon jäsen. Jos vain toinen
kuuluu kirkkoon, voidaan
siviilivihkimisen jälkeen
suorittaa avioliiton kirkollinen siunaaminen.
Kirkollinen vihkiminen
on mahdollista myös silloin,
jos puolisot ovat eri kristillisten kirkkojen jäseniä. Joskus tilaisuudessa onkin pappi kummastakin kristillisestä kirkosta.
Ennen vihkimistä pitää
hakea kuulutukset. Tämä
tarkoittaa avioliiton esteiden
tutkintaa. Tämän voi tehdä
joko kirkkoherranvirastossa
tai maistraatissa, jolloin molempien osapuolten pitää olla paikalla. Internetistä löytyy tähän hakemus, jonka
voi täyttää valmiiksi, mutta
se pitää itse toimittaa virastoon tai maistraattiin.
Kuulutukset ovat voimassa neljä kuukautta. Ne pitää
viimeistään hakea pari viikkoa ennen vihkimistä. Tulevat puolisot saavat todistuksen avioliiton esteiden
tutkinnasta, jossa todetaan,
ettei avioliitolle ole esteitä.
Ilman tätä dokumenttia vihkimistä ei voida suorittaa.
Sastamalan seurakunnassa tämä asiakirja toimitetaan
usein suoraan parin vihkivälle papille.

Suomessa pappi ei siis sano televisiosta ja elokuvista
tuttua lausetta: ”Jos jollakin
on jotain tätä liittoa vastaan,
puhukoon nyt, tai vaietkoon
iäksi!”
Kun vihkimiselle on varattu aika ja paikka, on usein
samalla sovittu, kuka pappi
tilaisuuden toimittaa. Pappi
ottaa pariin yhteyttä, tai toisin päin, ja sovitaan tapaamisaika.
Tapaamisessa käydään
läpi vihkitoimituksen kulku
ja jutellaan muutenkin parin
yhteisestä elämästä. Vihkitoimituksen eri vaihtoehtoihin voi tutustua etukäteen
esimerkiksi netissä.

Millainen on
vihkitoimitus?
Vihkitoimituksen kulku on
yleensä seuraava:
Johdantomusiikki, häämarssi ja/tai alkuvirsi, hääpari
saapuu alttarille
Alkusiunaus
Papin johdantosanat
(Psalmi)
Vihkirukous
Raamatunluku
Papin puhe vihittäville
Vihkiminen: Kysymykset vihittäville
Sormusrukous
(Sormuslupaukset)
Avioliiton vahvistaminen
Aviopuolisoiden siunaaminen
Virsi (vihkilaulu tai muuta
sopivaa musiikkia)
Yhteinen esirukous
Isä meidän –rukous
Siunaus ja lähettäminen
Päätösmusiikki (virsi, laulu
tai soitinmusiikki)
Seurakunta nousee seisomaan vihittävien tullessa kirkkoon. Tänä päivänä
on varsin yleistä, että morsiamen isä tai muu henkilö saattaa morsiamen kirkkoon. Sulhanen odottaa alttarilla bestmanin kanssa.
Paikalla voi olla myös
kaaso tai useampia.

Alttarilla
Toimitus kestää 10–20 minuuttia. Se ei siis ole kovin
pitkä, vaikka parista kaiken
jännityksen keskellä saattaa
siltä tuntua.

PARI voi alttarilla lausua toisilleen sormuslupauksen.
Kuva: Kasper Kouvo

Vihkitoimitus on jumalanpalvelus. Kaiken toimitukseen liittyvän on hyvä
korostaa tilanteen pyhyyttä, mutta tämä ei toki tarkoita huumorin ja persoonallisten piirteiden unohtamista.
Vihkitoimituksessa on
nykyisin paljon vaihtoehtoja. Myös vihkitoimituksessa
hääparin lähipiiri voi osallistua tekstien lukemiseen ja
yhteiseen rukoukseen parin
tulevan elämän ja avioliiton
puolesta.
Vihkitoimitus voidaan toteuttaa myös morsiusmessuna, joka tarkoittaa kokonaista jumalanpalvelusta ehtoollisineen. Tällöin vihkimistoimitus kestää jo lähemmäs
tunnin vieraiden määrästä
riippuen, mikä tulee ottaa
huomioon aikatauluja suunnitellessa.

Vihkimisen
musiikki
Musiikki on keskeisessä
osassa avioliittoon vihkimisessä. Aivan mitä tahansa musiikkia kirkossa ei voi
soittaa, jo siitäkin syystä, ettei kanttori pysty opettelemaan mitä tahansa uutta
musiikkia jokaiseen eri toimitukseen. Musiikin valinnassa onkin syytä keskustella kanttorin kanssa.
Nykyisin suosituksi ovatkin tulleet häämusiikki-illat. Näissä on mahdollisuus
kuulla häämarssien ja -laulujen eri vaihtoehtoja. Ja varmaan kanttoritkin haluavat
laajentaa valikoimaa niistä
tutuista ja perinteisistä vaihtoehdoista…

Sastamalan seurakunnan
erikoisuus ovat kaksi keskiaikaista kivikirkkoa, Sastamalan Pyhän Marian kirkko ja Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, jotka ovat mahdollisimman lähellä alkuperäistä alkukantaista asuaan.
Näissä kirkoissa tapahtuviin
vihkimisiin ei tule kanttoria,
niissä ei ole urkuja eikä kunnollista mahdollisuutta sähkösoittimiin tai sähköiseen
äänen vahvistamiseen.
Musiikki näissä kirkoissa on esitettävä laulaen tai
akustisilla soittimilla.

Kirkollinen avioliiton
siunaaminen
Suomen kirkollisen tilkkutäkin muodostuminen yhä kirjavammaksi näkyy siinäkin,
että läheskään kaikki parit
eivät enää ole saman kirkon
jäseniä. Silloin kuin vain toinen vihittävistä kuuluu Suomen luterilaiseen kirkkoon,
voidaan suorittaa avioliiton
kirkollinen siunaaminen.
Vihkipari on siis jo ennen
siunaamista mennyt naimisiin maistraatissa. Avioliiton siunaaminen on hyvin
samanlainen tilaisuus kuin
vihkiminen.
Välttämättä häävieraat eivät tiedäkään osallistuvansa
avioliiton siunaamiseen, jos
sitä ei ole heille etukäteen
kerrottu.
Monet parit ovat päättäneetkin tehdä kirkossa tapahtuvasta siunaamisesta liittonsa ”oikean” sinetöimispaikan, vaikka virallinen vihkiminen on jo tapahtunut maistraatissa.

Suomen kanttorikuoro
konsertoi Tyrvään kirkossa maanantaina 23.5. klo
19. Konsertissa kuullaan
barokin ajalla säveltäneen
Henry Purcellin lauluja, ja tunnettuja suomalaisia kirkkomusiikin helmiä,
kuten Armas Maasalon
Tuhansin kielin. Luvassa
on varmasti upeaa kuoromusiikkia, sillä kuorossa
laulaa yli 30 kirkkomusiikin ammattilaista, joukossa myös neljä Sastamalan
seurakunnan kanttoria.

Projektiluontoisesti
toimiva Suomen kanttorikuoro esiintyi ensimmäisen kerran nimellä ”kanttorikööri” vuonna 1892.
Nykyinen CCF eli Chorus Cantorum Finlandiae
ry. on perustettu vuonna 1948. Toimintansa aikana kuoro on järjestänyt
suomessa yli 450 konserttia ja tehnyt konserttimatkoja lukuisiin eri maihin.
Kuoro on tehnyt useita äänitteitä, joista viimeisin on
vuodelta 2008.

Kirkkoveneiden
airot liikkeelle
virsien tahdissa!
Sastamalan seurakunta järjestää tulevan kesän aikana
kaksi virsisoutua, jotka toteutetaan kirkkoveneillä
kaupunkimme halki virtaavassa vesistössä. Ensimmäinen soutuilta on 22.6. ja
toinen 20.7. Soudun aikana
pistäydytään myös maissa
tuomassa laulutervehdys.
Rantojen lauluhetkissä on
tarkoitus järjestää kahvitarjoilu ja makkaranpaistoa.
Tarkempi aikataulu ja rantakohteet ilmoitetaan kir-

kollisissa tiedoissa kesä- ja
heinäkuun aikana. Vs. johtava kanttori Anu Mattila ottaa ilmoittautumisia
vastaan ja antaa lisätietoja
numerossa 050 314 9021. Ilmoittautuminen ensimmäiseen soutuun 15.6. mennessä ja jälkimmäiseen 13.7.
mennessä. Innostus laulaa ja soutaa on aikaisempaa soutukokemusta tai
kovaa kuntoa olennaisempi asia, joten rohkeasti mukaan vain!

RETKI Raattamaan järjestetään 19.–26. syyskuuta.

Ruskaretkelle
Raaamaan
syyskuussa
Sastamalan seurakunta järjestää ruskaretken Vuontispirtille Kittilään 19.–26.
syyskuuta. Matkan hinta
täysihoidolla on 500 e.
Matkalla on tarjolla päivittäin yhteisiä retkiä. Voit

myös suunnitella oman
ohjelmasi halusi mukaan.
Bussi ottaa mukaan myös
kappeleiden alueelta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: olavi.sorva@evl.ﬁ
tai 050 314 9005.

Köyhyystutkĳa
Mikko Malkavaara
Arkivaaeissa-iltaan
Torstaina 1.syyskuuta Sastamalan seurakunnan Arkivaatteissa-illassa puhutaan köyhyydestä.
Näköalapaikalta sekä
suomalaista että ulkomaista köyhyyttä seuraava dosentti ja diakoniaopiston
yliopettaja Mikko Malka-

vaara alustaa aiheesta köyhyyden monet kasvot.
Malkavaara on ennen
nykyistä tehtäväänsä toiminut pitkään myös Yhteisvastuu-keräyksen keräyspäällikkönä. Arkivaatteissa-ilta alkaa klo 18.30 Vammalan seurakuntatalossa.
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www.sastamalanseurakunta.ﬁ
Jumalanpalvelukset 15.5.–28.8.:
La 14.5. Konﬁrmaatiomessu, Tyrvään kirkko klo 10, Niska-Virtanen,
Tenkanen, Inkeroinen
Su 15.5. Messu, Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Airas-Laitila, Savijoki
Messu, Karkun kirkko klo 10, Tenkanen, Vuoristo, Kappelikuoro
Messu, Kiikan kirkko klo 10, Niska-Virtanen, Mattila J, Kappelilaulajat
Sanajumalanpalvelus, Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala,
Rajalampi
Sanajumalanpalvelus, Keikyän kirkko klo 13, Sorva, Savijoki,
Veteraaniveljet, kirkkokahvit
Messu, Salokunnan kirkko klo 13, Airas-Laitila, Vuoristo
Perhemessu, Sammaljoen kirkko klo 13, Niska-Virtanen, Inkeroinen
Messu, Suodenniemen kirkko klo 13, Järventaus, Rajalampi,
kirkkokahvit srk-talo
Su 22.5. Konﬁrmaatiomessu, Tyrvään kirkko klo 10, Järvinen, Tenkanen,
Savijoki
Sanajumalanpalvelus, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10,
Paavilainen, Vuoristo, Vammalan Eläkkeensaajien kirkkopyhä
Perhemessu, Suodenniemen kirkko klo 13, Järventaus, Inkeroinen, rippikoululaisten nukketeatteri, Lapsikuoro
Perhemessu, Mouhijärven kirkko klo 16, Hautala, Savijoki
Messu, Karkun kirkko klo 18, Hannu Heikkilä, Airas-Laitila, Urpo
Vuorenoja
Ke 25.5. Motoristikirkko, Mouhijärven kirkko klo 19, Hautala, Rajalampi.
Kokoontuminen Häijään Nesteelle, josta lähtö klo 18.15 paraatiajona Mouhijärven kirkolle. Motoristikirkko alkaa klo 19. Ehtoollishetki kirkossa. Tilaisuuden jälkeen kappelisrk tarjoaa mehut ja
makkarat Otamuksella.
Su 29.5. Messu, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Hautala, NiskaVirtanen, Rajalampi
Perhejumalanpalvelus ja kouluun lähtevien siunaus, Kiikan
kirkko klo 10, Paavilainen, Mattila A, Ilonsilta
Sastamalamessu, Vammalan srk-talo klo 16, Paavilainen, Mattila
A
Perhemessu, Salokunnan kirkko klo 16, Järvinen, Inkeroinen,
kerhojen kevätjuhla, kouluun lähtevien siunaus
Messu, Keikyän kirkko klo 18, Tenkanen, Savijoki
Ke 1.6. Karkun koti- ja sosiaalialan oppilaitoksen valmistujaiskirkko,
Karkun kirkko klo 9.30, Tenkanen
Mukulamessu ja kouluunmenevien siunaaminen, Keikyän
kirkko klo 18, Sorva, Laulukoulu Presto
Helatorstai 2.6. Messu, Tyrvään kirkko klo 10, Niska-Virtanen, Mattila A
Kappalainen Anne Kauppisen virkaan asettaminen,
Karkun kirkko klo 10, piispa Kaarlo Kalliala, Paavilainen,
Arto Jaatinen, Järvinen, Vuoristo, Kappelikuoro, Pirjo Turunen
Messu, Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Inkeroinen,
mukana 50 v sitten ripille päässeet, kirkkokahvit
Messu, Mouhijärven kirkko klo 16, Hautala, Rajalampi
Lähetysmessu, Keikyän kirkko klo 18, Hannu Heikkilä,
Sorva, Savijoki, kirkkokahvit
Su 5.6. Messu, Tyrvään kirkko klo 10, Tenkanen, Järventaus, Mattila J
Su 12.6. Messu, Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila, Tenkanen, Inkeroinen
Sanajumalanpalvelus ja kylvöjen siunaaminen, Suodenniemen kirkko klo 10, Paavilainen, Vuoristo
Messu, Salokunnan kirkko klo 13, Kauppinen, Inkeroinen
Messu, Kiikan kirkko klo 16, Paavilainen, Savijoki
Messu, Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala, Vuoristo
Su 19.6. Konﬁrmaatiomessu, Tyrvään kirkko klo 10, Niska-Virtanen,
Vuoristo
Konﬁrmaatiomessu, Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus,
Mattila A
Messu, Keikyän kirkko klo 18, Airas-Laitila, Savijoki
Juhannuspäivä 25.6. Sanajumalanpalvelus, Tyrvään kirkko klo 10,
Airas-Laitila, Mattila A
Messu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10,
Järvinen, Inkeroinen
Sanajumalanpalvelus, Kiikan Leiriaho klo 12,
Pihlajamaa, Inkeroinen
Messu, Suodenniemen kirkko klo 18, Järventaus,
Mattila A
Messu, Sammaljoen kirkko klo 19, Järvinen, Savijoki
2. juhannuspäivä 26.6. Messu, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Osmo
Ojansivu, Kauppinen, Savijoki, Tyrvään Pyhän
Olavin kirkon talkoolaisten juhlajumalanpalvelus
Messu, Mouhijärven vanhalla kirkolla klo 18,
Hautala, Inkeroinen
Su 3.7. Messu, Tyrvään kirkko klo 10, Niska-Virtanen, Airas-Laitila, Inkeroinen
Messu, Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Savijoki, mukana 50 v sitten
ripille päässeet
Sanajumalanpalvelus, Kiikan Leiriaho klo 10, Pihlajamaa, Mattila J
Messu, Salokunnan kirkko klo 18, Kauppinen, Mattila A
Su 10.7. Konﬁrmaatiomessu, Tyrvään kirkko klo 10, Sorva, Mattila A
Konﬁrmaatiomessu, Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa,
Mattila J
Ulkoilmajumalanpalvelus Suodenniemen Vanhalla hautausmaalla (sateella kirkossa) klo 10, Järventaus, Rajalampi
Messu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 13
Sanajumalanpalvelus, Mouhijärven Otamus klo 19
Su 17.7. Messu, Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Tenkanen, Mattila A,
liittyy Pyhäjärvi –juhlaan
Messu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10, Kai Vahtola,
Johanna Haapiainen-Makkonen, mukana kirkkokuorokurssilaiset

Su 17.7. Konﬁrmaatiomessu, Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Rajalampi
Sanajumalanpalvelus, Kiikan Leiriaho klo 13, Sorva, Savijoki
Su 24.7. Messu, Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila, Tenkanen, Vuoristo
Konﬁrmaatiomessu, Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Mattila A
Sanajumalanpalvelus Suodenniemen museolla (sateella kirkossa) klo 18, Järventaus, Rajalampi
Su 31.7. Messu, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Niska-Virtanen,
Järvinen, Savijoki
Messu, Mouhijärven kirkko klo 10, Järventaus, Rajalampi
Messu, Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Vuoristo, vanhojen
sammaalaisten kirkkopyhä
Messu, Kiikan kirkko klo16, Pihlajamaa, Vuoristo
Messu, Suodenniemen kirkko klo 18, Järventaus, Rajalampi
Su 7.8. Messu, Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Pihlajamaa, Inkeroinen
Messu, Suodenniemen kirkko klo 10, Niska-Virtanen, Vuoristo,
kesävieraiden kirkkopyhä
Perhekirkko, Kiikan Leiriaho klo 13, Sorva, Savijoki
Messu, Salokunnan kirkko klo 19, Niska-Virtanen, Vuoristo
Su 14.8. Messu, Tyrvään kirkko klo 10, Niska-Virtanen, Rajalampi
Konﬁrmaatiomessu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10,
Kauppinen, Savijoki
Messu, Kiikan kirkko klo 10, Paavilainen, Inkeroinen
Messu, Mouhijärven kirkko klo 18, Paavilainen, Vuoristo
Su 21.8. Messu, Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila, Paavilainen, Vuoristo
Sanajumalanpalvelus, Kiikan Leiriaho klo 10, Pihlajamaa, Inkeroinen
Messu, Sammaljoen kirkko klo 13, Hautala, Inkeroinen
Metsäkirkko, Vilpun laavulla klo 18, Hautala, Rajalampi
Lastenkirkko, Karkun kirkko klo 10, Heikki Mattila, Urpo Vuorenoja
Su 28.8. Messu, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Paavilainen, AirasLaitila, Mattila A
Messu, Keikyän kirkko klo 10, Pihlajamaa, Savijoki
Messu, Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Rajalampi

Diakonian tapahtumia:
Pe 20.5. Vanhemman väen ja näkövammaisten leiripäivä Houhajärven Leirimajalla (Kangast. 275) klo 10 – 15. Ateria, kahvit,
Sanaa, musiikkia, ohjelmaa, sauna. Leiripäivän hinta 5 e.
Auton reitti: Uotsola tori klo 8.50, Häijää Neste 9, Karkun
kyläkauppa 9.15 (vanhaa tietä Karkun kirkon ohi Heinooseen
pikatielle), Vammala srk-talo 9.30, Vammala tori 9.35. Kuljetuksen hinta 5 e. Ilm. viim. 13.5. diakoniatsto p. 03 521 9040
To 26.5. Vanhemman väen virkistyspäivä Suodenniemen srk-talossa
( Koippurint. 6 ) klo 11-13.30. Lounas 5e. Tarvittaessa tilaa
kuljetus p. 050 314 9043.
Ti 31.5. Omaishoitajien leiripäivä Houhajärven Leirimajalla (Kangast.
275) klo 10 – 16, ilm. ja tied.Saarela p. 03 521 9048.
Ke 1.6. Esteetön leiri-ilta Houhajärven Leirimajalla (Kangast. 275)
klo 16 – 20. Alkaen klo 16 sauna, 17 ateria, 18–20 yhteistä
ohjelmaa. Leiri-illan hinta 5 e. Ilm. viim. ti 24.5. diakoniatsto p.
03 521 9040 tai Halme p. 03 521 9042.
Ti 7.6. Perheleiripäivä Suodenniemen Salmissa (Salment. 44 ) klo
10–16.
Ti - pe 14.- 17.6. Kesäretki Ilomantsin ortodoksien lähimmäispalvelukeskus Iljalaan. Poikkeamme matkalla Lintulan ja
Uuden Valamon luostareissa. Tied. ja ilm. viim. 20.5.
Airas-Laitila p. 050 314 9002.
To 16.6. Vanhemman väen leiripäivä Suodenniemen Salmissa (Salment. 44 ) klo 10 – 15, tarvittaessa tilaa kuljetus p. 050 314
9043.
Ti 12.7. Kiikan kappeliseurakunnan kesäretki Pomarkkuun ja
Noormarkkuun. Tutustutaan Pomarﬁniin, Pomarkun kirkkoihin sekä Ahlströmin ruukin alueeseen ja historiaan. Lähtö
Kiikan srk-talolta klo 8, paluu klo 16. Retken hinta on 40 e, sis.
matkat, ruuan, kahvit ja pääsymaksut. Retki on avoin kaikille
seurakuntalaisille. Ilm. viim. 1.7.
Tied. Lahdenmaa p. 050 314 9046.
To 28.7. ja to 25.8. Suodenniemellä eläkeliiton ja seurakunnan
yhteinen ulkoilupäivä Salmissa (Salment. 44).
Lähtö srk-talolta klo 10.
Ke-to 3.–4.8.
Kehitysvammaisten leiripäivät Houhajärven
Leirimajalla (Kangast. 275) tied. Lahdenmaa p.
050 314 9046.
To 11.8. Suodenniemeltä Vanhemman väen retki Silokallioon. Lähtö
srk-talolta klo 9. Ilm. viim. 29.7. p. 050 314 9043.
Ma 15.8. Eläkeikäisten leiripäivä Kiikan Leiriaholla (Halmeent. 26) klo
10–15. Ilm. ja kuljetukset Ritanen p. 03 521 9047 tai Lahdenmaa p. 03-521 9046.
To 18.8. Sastamalan päihdekuntoutujien leiripäivä Kiikan Leiriaholla (Halmeent. 26) klo 9–16, yhteistyössä A-klinikan kanssa.
Ke 24.8. Kuusimäen, Pajamäkikeskuksen ja Liekolankadun päivätoiminnan leiripäivä Kiikan Leiriaholla (Halmeent. 26) klo
11–16.
To 15.9. Sotainvalidien virkistyspäivä Mouhijärvellä.
Ti 20.9. Diakonian vapaaehtoisten virkistyspäivä Houhajärven
Leirimajalla (Kangast. 275).
Diakonian kahvila avoinna toukokuun loppuun asti tiistaisin klo
9–12, Vammalan srk-talo (Asemak. 6, käynti Jaatsink. puoleinen pääty).
Diakoniatoimistossa ei ole diakoniatyöntekijöiden vastaanottoa
ti 17.5. ja pe 20.5.

Aikuiset:
Pe 13.5. klo 18 Moninaiset - Naiset monikulttuurisesti yhdessä, Vammalan srk-talo, Airas-Laitila, Inkeroinen
To 19.5. klo 18 Ajattelijoiden klubi, Pyymäen konditoria (Onkiniemenk.
6), Niska-Virtanen
La 21.5. klo 13-19.30 Naisten kesken jakaen –päivä, Kiikan Leiriaho
(Halmeent. 26). Päivän teemana on ”Perheyhteys annettu
voimavaraksi – tämän päivän haasteet”, alustus perhetyöntekijä
Elina Heikkilä ja lehtori Pirkko Pihlajamaa. Ilm. viim. 18.5. klo 19
Seija Ojansivu 0400 677 808 tai Marjatta Alanappa 050 527 6045.
Osallistumismaksu 5 e kerätään paikan päällä.
Su 22.5. klo 18 Majataloilta Kiikan kirkko, laulajavieraana Elina Vettenranta.
To 2.6. klo 17 Arkiretriitin aloitusinfo Keikyän kirkko. Arkiretriitti
toteutetaan kesäkuun aikana: 2-3 yhteistä tapaamista, ainakin
kerran viikossa lyhyt keskusteluhetki ohjaajan kanssa ja päivittäin
arjen lomassa oma rukoushetki Raamatun tekstin äärellä, alk.
2.6., tied. ja ilm. retriitin ohjaaja Leea Kuusela p. 0400 805 280.
Ke 6.7. klo 18 Perinteiset kesäseurat Suodenniemellä Kivikkolan mäellä
(Kivikkolant. 50) klo 18, Järventaus
Ti 19.7 Suodenniemiseuran ja kappeliseurakunnan yhteinen kirkkokierros Sastamalassa. Hinta ruokailuineen 35 e.
Ilm. p. 050 3149004 kaksi viikkoa etukäteen
Ti 19.7. klo 18 Pihaseurat Kiikassa Aili Riihimäellä (Peltot. 9)
Ke 20.7. klo 18 Seurat Toronnokalla, Irma ja Matti Pentin mökillä.
La 23.7. Miesten retki Panssari- ja tykistömuseoon Hämeenlinnaan.
Lähtö Vlan srk-talo klo 8, paluu samaan paikkaan n. klo 18. Hinta
30 e sis. kuljetus, ruokailu ja retkikahvit. Ilm. olavi.sorva@evl.ﬁ tai
050 314 9005.
Ti 19.7. klo 18 Mouhijärven srk-koti, Mouhijärven papiston historiaa,
TT Reijo Arkkila
To 21.7. klo 20.30 Suvipäivien iltahartaus, Mouhijärven Vanhan kirkon
kesäkappeli, Tarja Kopalainen
Ma 1.8. klo 18 Hengellinen ilta Kiikan Leiriaho (Halmeent. 26), Pihlajamaa, järj. Maatalousnaiset
Ke 17.8. klo 18 Pihaseurat Kiikassa Leena Sherazerilla (Moskurint. 10)
Konsertteja:
Ma 23.5. Tyrvään kirkko klo 19, Suomen kanttorikuoron konsertti
To 2.6. Tyrvään kirkko klo 15, Järvenpään kamarikuoron konsertti
Su 5.6. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 18, Pentti Hilden, luuttu
Pe 1.7. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 22, Soi Sävel! Helise Harppu!
Pirjo Turunen, Anu Mattila ja Liisa Honkanen (harppu)
La 2.7. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17.30, Maria Magdalena –musiikillinen näytelmä
Su 3.7. Vammalan srk-talo klo 15, ekumeeninen hartaus/konsertti,
Kronqvistin suvun musikantit
Ke 6.7. Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 19, Suzuki –musiikkileirin
opettajien konsertti
Su 10.7. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 18, Bachin kauneimmat, Janne
Lehtinen, kitara
To 14.7. Keikyän kirkko klo 18, Kesäillan gospelkonsertti Marianne
Fontaine ja Lasse Rajalampi
Karkun kirkossa klo 19, Musiikki-iltahetki, Karkun kirkkokuorokurssi
La 16.7. Karkun kirkko klo 18, Karkun kirkkokuorokurssin 35-vuotisjuhlakonsertti
To 21.7. Sammaljoen kirkko klo 18, Kesäillan gospelkonsertti Marianne
Fontaine ja Lasse Rajalampi
Su 24.7. Suodenniemen kirkko jp:n jälkeen klo 19, urkukonsertti Lasse
Rajalampi
Ti 26.7. Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa klo 19, Sastamalan Gregoriana
Tähtikonsertti, luuttutaiteilija Hopkinson Smith
Su 31.7. Suodenniemen srk-talo klo 18, Kesäillan gospelkonsertti Marianne Fontaine ja Lasse Rajalampi
Ke 3.8. Mouhijärven srk-koti klo 18, Kesäillan gospelkonsertti Marianne Fontaine ja Lasse Rajalampi
To 4.8. Karkussa Harsun pihassa (Maakunnant. 17) klo 19, Soli Deo
Gloria -musiikkileirin konsertti
Pe 5.8. Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 19.30, Soli Deo Gloria
–musiikkileirin konsertti
Su 7.8. Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 14, Soli Deo Gloria –musiikkileirin konsertti
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18, Sävel Sastamalan
konsertti
Ke 10.8. Vammalan srk-talo klo 18, Kesäillan gospelkonsertti Marianne
Fontaine ja Lasse Rajalampi
Su 14.8. Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18, Sävel Sastamalan
konsertti
Su 28.8. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 18, Kanta-Loimaan kirkkokuoron konsertti
Sastamala Gregoriana – XVI Wanhan Musiikin Päivät 23.-29.7.2011
Aurinkolauluja
Sastamalan Pyhän Marian kirkko
La 23.7. klo 19 Aamun valo, La Morra ja Arianna Savall
Su 24.7. klo 19 Fiesta, Utopia ja Andrew Lawrence-King
Su 24.7. klo 22 Señora ja kitara, Evelyn Tubb, Michael Fields ja
Michael Gondko
Ma 25.7. klo 19 Fadomusiikin juurilla, Os Músicos do Tejo
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Ti 26.7. klo 19 Tähtikonsertti, luuttutaiteilija Hopkinson Smith
Sastamalan Pyhän Marian kirkko
Pe 29.7. klo 19 Arriba! Kansainvälisen mestarikurssin
päätöskonsertti
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www.sastamalanseurakunta.ﬁ
Lauluillat:
Ke 25.5. klo 18.30 Siionin virsi-veisuut, Lantula-talo (Vatajant. 396),
Hilkka ja Anssi Pajunoja, Jaakko Löytty, Vuoristo
Ke 25.5. klo 19 Hartauden ja laulun ilta Suodenniemellä Koskelan
museotorpalla (Torisevant. 350)
Ke 15.6. klo 18 Lauluilta Suodenniemellä, Salmin leirikeskuksessa (Salment. 44), Järventaus
Ke 15.6. klo 19 Yhteislauluilta Karkussa Ryömän pihapiirissä (Karkunkylänt. 179)
Ke 29.6. klo 18 Lauluilta KarkussaVanhan Pappilan rannassa
To 30.6. klo 19 Yhteislauluilta Karkussa Ellivuoren teatterirannassa
Ke 6.7. klo 19 Runon ja laulun ilta Eino Leinon päivänä Karkussa Pirunvuorella
To 7.7. klo 18 Lauluilta Keikyän kirkonmäellä, Sorva, Savijoki
Ke 13.7. klo 19 Lauluilta Karkussa Harsun pihalla (Maakunnant. 17),
mukana Karkun kirkkokuorokurssi.
Ke 20.7. klo 19 Lauluilta Suodenniemellä, Salmin leirikeskuksessa (Salment. 44), Järventaus
Su 24.7. klo 18 Lauluseura Keikyässä Rukoushuoneella (Vakint.)
Ke 27.7. klo 18 Lauluseura Keikyässä kyläseuran rannassa, Niska-Virtanen, Savijoki
Ke 27.7. klo 19 Yhteislauluilta Karkusa Ellivuoren teatterirannassa
To 4.8. klo 19 Lauluilta Suodenniemellä Salmin leirikeskuksessa (Salment. 44), Järventaus
To 11.8. klo 18 Lauluseura Keikyän srk-talo, Savijoki
To 25.8. klo 19 Yhteislauluilta lyhtyjen kera Karkussa Kutalan Kasinolla

Lähetys
Su 29.5. Elina ja Hannu Heikkilän tulojuhla, Sammaljoen kirkko klo 19
To 2.6. Lähetysmessu, Keikyän kirkko klo 18, Hannu Heikkilä, Sorva,
Savijoki, kirkkokahvit
To 2.6. Ekojärven-Kivijärven kylälähetysjuhla Säterillä (Ekojärvent.
238) klo 13
Pe 24.6. Juhannusjuhla Vammalan srk-talon rannassa klo 18
To 14.7. klo 19 Lähetyksen lauluilta Suodenniemellä Lahdenperän
rantasaunalla (Lahdenperänt. 1041), Järventaus, Mattila
Pe 9.9. Lähetystori, Vammalan tori klo 9.30–15
Kappeliseurat Keikyässä:
Ke 25.5. Sinikka Äimälällä (Ojak. 2 C 34) klo 19
Ke 8.6. Raija Ristimäellä (Aarikkalant. 111) klo 19
Ke 22.6., 6.7., 20,7., 3.8., 18.8. ja 31.8. Rukoushuoneella (Vakint.) klo 19
Perinteinen lähetyskeräys SLS:n nimikkolähettien työn tukemiseksi alkaa
20.5. Jos haluat kerääjäksi, saat listoja Tellervo Murtoo- Huoposelta
p. 050 3256 191.
Lähetyksen kirpputori Oravanpesä suljettu 19.6.–31.7.

Kerhojen ja koulujen kevätjuhlat:
Su 15.5. klo 14.30 Perhe- ja päiväkerholaisten kevätjuhla, Sammaljoen
rukoushuone (Sammaljoent. 588), Järvinen, Inkeroinen, Virtanen
Su 22.5. klo 18 Päivä- ja perhekerhon sekä nuorten kerhon kevätjuhla sekä kouluun lähtevien siunaus, Illon rukoushuone
(Punkalaitument. 1632), Tenkanen
Su 29.5. klo 16 Perhemessu Salokunnan kirkko, Kerhojen kevätjuhla,
syksyllä koulunsa aloittavien siunaaminen, Järvinen, Inkeroinen
Ke 1.6. klo 18 Keikyän kirkko, Mukulamessu ja kouluunmenevien
siunaaminen, Sorva, Haavisto, mukana Laulukoulu Presto
La 4.6. klo 9 Koulun kevätkirkko, Suodenniemen kirkko, Järventaus

Kesän leirit:
Seurakunnan leirikeskukset:
Houhajärven Leirimaja (Kangast. 275)
Kiikan Leiriaho (Halmeent. 26)
Suodenniemen Salmi (Salment. 44)
Mukavaa leirielämää, toimintaa, pelejä, uintia, saunomista, yllätyksiä, hiljentymistä hartauteen. Leirikeskuksissa – Houhajärven leirimaja – Kiikan
Leiriaho. Majoitus neljän hengen huoneissa, Pääjärvellä teltassa.
Ota mukaan lakanat, säähän sopivaa vaatetta ja iltanuotiolle lämmintä
ylle, sisätossut, peseytymisvälineet, uintivarusteet, muistiinpanovälineet,
Raamattu, Pääjärvelle myös ruokailuvälineet.
Sitovat ilmoittautumiset 10 päivää ennen kunkin leirin alkua sähköisesti
(www.sastamalanseurakunta.ﬁ ). Jos ei ole sähköistä mahdollisuutta, niin
ilmoittautua voi puhelimitse leirinvetäjälle. Pääjärven leireille on omat ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.
Kouluikäisten tyttöjen ja poikien leirit
Alkavat klo 10 ja päättyvät klo 14, ellei toisin mainita. Leirimajalla ja
Leiriaholla järjestettävien leirien osallistumismaksu 25 e, sisaralennus 5 e.
Houhajärven Leirimaja
14.–16.6. poikaleiri (7-9 v.), ohj. Tarmo Marjamäki
17.–19.6. poikaleiri (9-12 v.), ohj. Tarmo Marjamäki
21.–23.6. taideleiri yhteistyössä MLL:n kanssa, ohj. Ulla Pohjola.
27.–29.6. tyttöleiri (7.-9 v.), ohj. Salme Kuukka
1.–3.7. tyttöleiri (9-12 v.), ohj. Salme Kuukka
Kiikan Leiriaho
14.–16.6. sekaleiri (7-9 v.), ohj. Maria Yli-Erkkilä
20.–22.6. sekaleiri (9.-12 v.), ohj Maria Yli-Erkkilä
6.–8.7. yleisurheiluleiri yhteistyössä VsV:n kanssa, ohj. Maria Yli-Erkkilä,
(hinta 40 e, sisaralennus 10 e)
26.–28.7. jalkapalloleiri yhteistyössä Vapsin kanssa, ohj. Maria Yli-Erkkilä
(hinta 40 e, sisaralennus 5 e)
Pääjärven telttaleirit
20.–21.6. (7-9 v.), hinta 15 e
21.–23.6. (10-12 v), hinta 30 e, ohj. Suvi Palo
Perheille osallistumismaksu:
Aikuiset 25 e, kouluikäiset 20 e, alle kouluikäiset 10 e. Isä-poikaleirillä
lisäksi 5 e seikkailumaksu/henkilö.
Houhajärven Leirimaja
18.–20.7. äiti-lapsileiri, lisätietoja Outi-Tuulia Haavisto
22.–24.7. äiti-lapsileiri, lisätietoja Outi-Tuulia Haavisto
15.–17.7. isovanhemmat–lapsenlapset leiri, lisätietoja Outi-Tuulia Haavisto
la 20.8. ekaluokkalaisten ja kotiväen leiripäivä, aikuiset 5 e
2.–3.9. perheleiri, aikuiset 10 e, lapset 5 e
Kiikan Leiriaho
11.–13.7. isä-lapsi-leiri, ohj. Tarmo Marjamäki
5.-7.8. isä-poikaleiri, ohj. Olavi Sorva
7.8.
perheiden iltapäivä, klo 13-18. Alkaen perhekirkolla klo 13.
12.–14.8. äiti-lapsileiri, ohj. Outi-Tuulia Haavisto
Lisätiedot: Salme Kuukka p. 050-314 9081, Outi-Tuulia Haavisto p. 050-314
9061, Suvi Palo p. 050-314 9083, Maria Yli-Erkkilä p. 050-314 9084, Tarmo
Marjamäki p. 050-314 9085, Olavi Sorva p. 050-314 9005, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.ﬁ
Suodenniemen Salmi
Ma 27.6.–ke 29.6. Kaupungin ja seurakunnan yhdessä järjestämä nuorten

teatterileiri Suodenniemellä Salmin leirikeskuksessa ma 27.6.
klo 8-16, ti 28.6. klo 8-16, ke 29.6. klo 8–16. Tiedustelut kaupungin nuorisotoimisto Hanna-Leena Tiainen, p. 050 527 5705
Ti 7.6. klo 10-16 Perheleiripäivä Salmissa, ilm. viim 27.5.
p. 050 314 9064.
To 9.6. klo 9 Päiväkerholaisten leiripäivä Salmin leirikeskuksessa klo
9–16. Ilm. 27.5. Pohjola p. 050 314 9004
Lapset ja kouluikäiset:
Toimintahetket:
ma–pe 6.–23.6. Vammalan srk-talo
klo 10–12 alle kouluikäiset,
klo 13–15 kouluikäiset
Leikkejä ja askartelua lastenohjaajan johdolla, omat eväät mukaan.
Voit osallistua kerran tai vaikka joka päivä. Ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoja Salme Kuukka p. 050 314 9081.
Kesäpyhäkoulu
Mouhijärvellä Tervamäen rukoushuoneessa (Tervamäenraitti) Ti 7.6.
alkaen tiistai-iltaisin klo 18.
Retket
Ti –to 19. –21.7. Koko perheen retki Saariston kautta Ahvenanmaalle.
Menomatka saaristolaislautoilla, tutustumme nähtävyyksiin, hiljennymme kirkossa, paluumatka Isabellalla. Retken hinta 180 e, lapset 160 e.
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä, 50 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu
mukaan. Ilmoittautumiset ja lisätietoja Salme Kuukalle p. 050 314 9081.
Nuoret
Nuorten jutut
La 4.6. koulunpäättäjäissaunat Leirimaja klo 20
ke höntsäilyfutista klo 20–21 Kaalisaaren kentällä (alk. 1.6.)
pe 17.6., 22.7.,19.8., kesäilta Nuokkarilla klo 19.30
ti 28.6. ja 19.7. nuorten soutu klo 18 Pyhän Marian kirkolla
pe 1.7. pyöräretki Kiikkaan, lähtö klo 17 Vammalan srk-talolta.
Kerhonohjaajakurssi pe 26.8.–la 27.8. Leirimajalla.
Etsimme ohjaajia kouluikäisten lasten kerhoihin. Sinä nuori tai aikuinen,
jos asia vähänkin kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä Salmeen
p. 050 314 9081 Tehtävässä tuetaan ja annetaan koulutusta.
Avoimien ovien päiviä Leirikeskuksissa
Su 3.7. Salmin leirikeskus (Salment. 44) klo 12-19
Ke 13.7. Houhajärven Leirimaja (Kangast. 275) klo 12-19
Ke 10.8. Kiikan Leiriaho (Halmeent. 26). klo 12-19
Saunomista, uintia, edullista ruokailua ja kahvittelua, leikkejä, kilpailuja,
pelejä, lauluhetkiä, rentouttavaa yhdessäoloa ja hartauksia kaiken ikäisille.
Houhajärven leirimaja
Avoimet ovet, teemaillat
Ma 4.7. Lapsuus on ja on ollut jokaisella, perheilta, alustus Irmeli Kulonpää, toimintaa lapsille ja aikuisille yhdessä ja erikseen
Ti 2.8. Retriitti ja hiljentyminen kiireisessä elämänrytmissä, alustus
Pirkko Lahtinen
Ti 23.8. Avoimet ovet, alustus Mirja Tenkanen
Illat alkavat kahvihetkellä klo 17, alustus ja keskustelu klo 18, sauna ja
makkaranpaistoa.
Naisten saunaillat torstaisin
19.5., 30.6. klo 18–21,14.7., 21.7., 11.8., 25.8.
Mahdollisuus paistaa makkaraa. Omat eväät mukaan!
Salmin leirikeskus (Salment. 44)
Ke 13.7. Avoimet ovet klo 17–21
To 30.6. Miesten saunailta klo 17

VANHAN KIRJALLISUUDEN PÄIVÄT

Maria Magdaleena Pyhän Olavin kirkossa
Vanhan kirjallisuuden päivillä 2. heinäkuuta
KATARIINA FLEMING


Vaasalais–tamperelaisen
Malja-ryhmän monologinäytelmä Maria Magdaleenasta
kertoo Jeesuksen kärsimyshistorian Marian näkökulmasta. Näytelmän on kirjoittanut ruotsalainen kirjailija
Margareta Skantze.
Sisarukset, näyttelijä Leena Kellosalo ja laulaja Sinikka Törmälä, välittävät
ehjän ja intensiivisen tuokiokuvan Magdalan Mariasta,
joka rakasti Jeesusta ja jota
myös Jeesus rakasti.
Esitys sai ensi-iltansa
Tampereen Teatterikesässä
vuonna 2008 ja sitä on esitetty kirkoissa eri puolilla Suomea. Heinäkuun 2. päivänä

LEENA Kellosalo

esitys nähdään Sastamalan
Vanhan kirjallisuuden päivillä kello 17.30 Pyhän Ola-

vin kirkossa tapahtuman
päätöstilaisuutena.
Maria Magdaleenan – nykyisen Raamatun käännöksen mukaan Magdalan Marian – tarina on salaperäisyydessään kiehtova. Hän
oli seitsemän riivaajan vallassa, mutta Jeesus paransi
hänet. Siitä lähtien hän seurasi Jeesusta tämän kuolemaan asti.
Maria Magdaleenasta on
kirjoitettu 11 kertaa eri evankeliumeissa. Matteuksen,
Markuksen ja Luukkaan
evankeliumeissa kerrotaan
myös, että Maria Magdaleena meni varhain aamulla, vielä pimeässä, Jeesuksen haudalle. Hän näki, että
raskas kivi oli vieritetty pois

haudan suulta. Sen jälkeen
ylösnoussut Jeesus ilmestyi
hänelle ensimmäisenä.
Ortodoksisessa kirkossa Maria Magdaleenaa kunnioitetaan pyhänä ensimmäisenä apostolina ja hänen
muistopäivänsä on 22. heinäkuuta. Evankelis-luterilaisessa kirkossa hänen asemansa Jeesuksen opetuslapsena ja rakastettuna on epäselvempi. Suomessa Mariaa
ei juuri tunneta ja arvosteta. Englannissa ja Ranskassa Magdalan Marialle on rakennettu satoja massiivisia
kirkkoja ja pyhättöjä. Ranskan Marseillesissa 22. heinäkuuta hänen muistoaan
kunnioitetaan kulkuein ja
pyhimyssaatoin.

Naisen kiihkoa
ja rakkautta
Sinikka Törmälä, on tamperelainen laulaja ja laulunopettaja. Hän tulkitsee laulaen Marian elämää.
Esityksen punaisena lankana on kolme eri muunnelmaa Rolf Lövlandin laulusta You Raise Me Up, jonka suomenkieliset sanat ovat
Anniina Kellosalon.
Törmälän heleä ja kirkas ääni soi kirkon upeassa
akustiikassa hienosti.
Törmälä on myös ohjannut esityksen.
Pauli Talvitien taiturillinen kitaran käyttö säestää
lauluja ja luo esitykseen vahvan äänimaailman.
Leena Kellosalo tulkitsee

Marian hienovaraisesti, mutta osaa näyttää myös naisen
kiihkon ja rakkauden.
Maria Magdaleena -esitys
on myös visuaalisesti kaunis. Sari Sinivainion puvut
ja Helinä Hukkataipaleen
visualisointi tukevat esitystä.

Kirjoittaja on ylöjärveläinen
kulttuuritoimittaja Katariina
Fleming. Hän on nähnyt Maria Magdaleena -esityksen ensi-illassa Nokian kirkossa ja
viime marraskuussa Finlaysonin kirkossa Tampereella.
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PARAATIAJONA KIRKKOON

Motoristikirkossa
tavataan läheltä ja kaukaa
ylilento, joka toi oman pikantin pikku lisän illan kulkuun.
Väki ihmetteli hymyssä suin,
että kaikkea olettekin saaneet
järjestetyksi.
Motoristikirkossa pyydetään siunausta tulevalle ajokaudelle. Itse kirkonmenot alkavat kello 19, kun väki on järjestäytynyt kirkon alaparkkipaikalle. Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus osallistua
ehtoolliselle. Jos keli on huono, pidetään motoristikirkko
sisällä kirkossa.
Illan päättää yhteinen kokoontuminen Otamuksella,
jossa Mouhijärven kappeliseurakunta tarjoaa Mikkolan
väen hoitamana makkarat ja
mehut koko väelle. Otamus on
poikkeuksellisesti auki motoristikirkkopäivän iltana.
Järjestelyt alkavat hyvissä
ajoin eri nettisivustoille ja tapahtumakalentereihin laitettavalla ilmoituksella sekä lähempänä tapahtumaa eri kerhoihin toimitettavilla kutsuilla sekä lehtimainonnalla.
Vuosien varrella motoristikirkon järjestelyihin on
osallistunut ja edelleen osallistuu muun muassa Lasse
ja Anna-Kaisa Hautala, MC
Otamus, Mikkolan Sisko ja
Jouko, Missilän Kari ja Tuula, Kaarina Hevonkorpi-Mä-

kelä, Ari Paavilainen, Reijo Ylimys ja Sastamalan Vapaaseurakunnan pastori Kari Härkönen.
Tarkoitus on tehdä yhteiskristillistä työtä yli kirkkorajojen eli mukana on ollut niin Vapaaseurakunnan
kuin Helluntaiseurakunnankin väkeä.
Nuoria on ollut jakamassa muun muassa ”Tässä on
tie” -motoristiraamattuja sekä Gospel Riders -lehteä.
Käytössä on ollut parina viime vuotena kuljetusliike Jarmo Haapaselta rekka ja perävaunu, johon on saatu esiintymislava niin laulajille kuin
jumalanpalvelukselle.
Lauluista on vastannut
Vesa Wallenius, Tehoputki
(nyk. Man’s Castle), jossa paikallista väriä edustaa muun
muassa lavialainen Jarmo
Jylli sekä vammalalainen Samuli Virtanen.
Seurakunnan oma gospelbändi on pari vuotta vastannut musiikista. Tämän kevään
motoristikirkossa laulaa ja todistaa Pontus J. Back.
Motoristikirkko pidetään
keskiviikkona 25. toukokuuta.
Jos pyörä on vielä hankkimatta
tai et nyt ehdi mukaan, syksyllä
on vielä kiitoskirkko menneestä
ajokaudesta.

VUODEN 2006 tangokuningatar Elina Vettenranta esiintyy 22.
toukokuuta Kiikan kirkossa.

luista välittyy vilpitön, aito
herkkyys.
Vahvoissa tulkinnoissa kuuluu aikuisen naisen
kypsyys ja elämänkokemus.
Vettenranta on saanut paljon kiitosta myös välijuonnoistaan.
Moni kuulija on saanut
lähteä konsertista kosketettuna ja monta ajatusta rikkaampana.
Vettenranta julkaisi ensimmäisen hengellisen levynsä ”Kastepisaroita” viime syksynä.
Levyn lauluja saadaan
kuulla sunnuntaina 22. toukokuuta Kiikan kirkossa pidettävässä Majatalo-illassa. Tilaisuus alkaa kello 18.

CARITA MALKAMÄKI
Mouhijärven

ensimmäinen
motoristikirkko pidettiin toukokuussa 2007. Kyseisellä viikolla satoi alkuviikon, motoristikirkkopäivänä paistoi
aurinko ja taas satoi loppuviikon. Näin on käynyt usein
myös ensimmäisen kerran jälkeen.
Pyöriä oli ensimmäisellä
kerralla noin 108 ja väkeä oli
paitsi Mouhijärveltä ainakin
Vammalasta, Hämeenkyröstä, Tampereelta ja Porista asti. Motoristikerhoista paikalle ovat saapuneet muun muassa Vampin, kangasalalaisen
Rento MC:n ja Gospel Ridersin väkeä.
Väkimäärä on mukavasti kasvanut vuosi vuodelta ja
huippu oli vuonna 2009, jolloin pyöriä tuli paikalle yli 140.
Pyörien lisäksi Sanan äärelle
tullaan niin kävellen kuin autoillakin, ja kaikki ovat tervetulleita.
Häijään Nesteen edessä
olevalta parkkipaikalta lähdettiin ensimmäisenä vuotena liikkeelle, mutta tilanahtauden ja tankkausliikenteen
takia seuraavana vuonna Jokisen veljeksien kanssa sovittiin, että parempi olisi aidata
Häijään Äijän parkkialueesta
yli puolet motoristeille.
Siitä on sen jälkeen lähdetty joka vuosi kello 18.15 paraatiajona Porin tietä pitkin
Tervamäen kautta kirkkoa
kohti.
Niin tehdään tänäkin
vuonna.
Poliisi ja MC Otamuksen
väki on järjestänyt risteyksiin
pyörät pysäyttämään muuta
liikennettä, jotta letka pysyy
yhtenäisenä eikä autoja tule
väliin. Näin vältytään myös

MOTORISTIKIRKKO kutsuu taas parin viikon päästä.

vaaratilanteilta, joita muu liikenne voisi aiheuttaa.

Ylilento ja
sadekuuro
Toisena vuonna saimme erikoisen näytelmän ennen motoristikirkon alkua. Noin 130
moottoripyörää ajoi paraatiajoaan kaikessa rauhassa
kirkkoa kohti, kun sadekuuro

yllätti auringon paistaessa taivaalla kirkkaasti. Pian ilmestyi upea sateenkaari. Se ei jättänyt ketään kylmäksi kastumisesta huolimatta.
Kun kirkon pysäköintipaikka täyttyi osallistujista,
kuivatti lämmin aurinko kostuneet ajopuvut ja viritti kuulemaan Pyhää Sanaa. Kaiken
kukkuraksi sattui Hornetin

PIRKKO ja
Risto Syrjä
osallistuivat
motoristikirkkoon
viime kesänä
Mouhijärvellä.

KUNINKAALLINEN VIERAILIJA

Tangokuningatar väsyi ja
kääntyi hengellisyyteen
LEENA SHERAZER
 Kevään viimeiseen Majata-

lo-iltaan Kiikan kirkkoon saapuu laulajavieraaksi vuoden
2006 tangokuningatar Elina
Vettenranta. Hänet tunnetaan vahvana, mutta samalla
myös herkkänä laulujen tulkitsijana.
Valinta tangokuningattareksi toi Vettenrannalle paljon konsertteja ja niihin liittyviä tehtäviä. Vauhti oli kova.
Vuoden 2006 syksyllä ilmestyi hänen ensimmäinen pitkäsoittonsa ”Sydänten yö”. Vettenranta lauloi ravintoloissa ja
tanssipaikoilla kolmisen vuotta, kunnes vuoden 2009 lopulla tajusi, että hänen tulisi jät-

tää tämä kaikki.
Artistielämän haasteet
ja vaatimukset olivat kovia.
Kaikkialla näkyi armoton
kilpailu. Oman edun tavoittelu ja raha olivat tärkeintä.
Esiintyjien välinen kateus
oli arkipäivää.
Pahimmat paineet nousivat
kuitenkin omasta itsestä. Vettenranta vertasi itseään toisiin
esiintyjiin. Hän mietti, kenellä
oli eniten keikkaa, ja minkälaisia lauluja olisi kannattanut laulaa ja levyttää, jotta olisi pysynyt suosittuna. Iskelmämaailman kovuus ja omat
sisäiset paineet ajoivat Vettenrannan masennukseen. Aikaa
ei ollut perheelle: kahdelle pojalle ja miehelle.

Kaikki tämä vaikutti siihen, että Vettenranta päätti jättää tanssikeikat vuoden
2010 alusta ja siirtyä pääasiassa hengellisen musiikin
esittämiseen. Hengellinen
maailma ja sen arvot ovat olleet läsnä Vettenrannan elämässä jo lapsesta lähtien,
joten kirkkokonsertit ovat
luonnollinen jatko sille, mitä hän on saanut kokea elämässään.

Aikuista kypsyyttä
ja elämänkokemusta
Elina Vettenrannalla on konserteissaan taito olla läsnä ja
luoda lämmin, koskettava
tunnelma. Yhteys kuulijoihin on hänelle tärkeä. Lau-

