Sastamalan seurakuntalehti 2 / 2012

www.sastamalanseurakunta.fi

LAULUYHTYE Pisaraan kuuluvat Satu Krapi, Piia Jaatinen, Jari ja Anu Mattila sekä Arto ja Susanna Rantanen.

MUSIIKKI

Lauluyhtye Pisaran harjoitusilta on
perheen odottama viikon kohokohta
Harjoitukset alkavat
halauksilla ja iltapalalla
JOUNI PIHLAJAMAA

S

aavun Susanna ja Arto Rantasen kotiin Lauluyhtye Pisaran harjoituksiin pahasti
myöhässä. Isäntäväen lisäksi muita ei vielä ole paikalla ja saankin
kuulla, että näissä harjoituksissa
ei katsella kelloa.
Harjoituksiin pyritään aina ottamaan mukaan myös lapset. Tervetulohalausten jälkeen tulijat naut-

tivat iltapalan ja kertovat kuulumiset. Vasta sitten, kun lapsille on järjestetty leluja ja ohjelmaa, laulujen
harjoittelu voi alkaa.
”Lapset ovat usein tulleet mukaan laulamaan tutuimpia hittejä
Pisaran kanssa”, Susanna nauraa.

Pisara
pähkinänkuoressa
Pisaran neliääniset ja akustisesti säestetyt esitykset ovat ihastuttaneet seurakuntalaisia jo vuodesta 2006 lähtien. Alussa Pisaraan
kuului kolme Kiikan seurakunnan
työntekijää: kanttori Jari Mattila,

”

Kiikoislaiset
saavat suhteessa
vahvan edustuksen.

”

Ari Paavilainen
Pääkirjoitus, sivu 2

sittemmin Lappiin muuttanut nuorisotyönohjaaja Paula Pernu ja lastenohjaaja Piia Jaatinen.
Nykyisen kokoonpanonsa lauluyhtye sai pari vuotta myöhemmin,
kun siihen liittyivät kanttori Anu
Mattila, opiskelija Satu Krapi ja
opettajapariskunta Arto ja Susanna Rantanen.
Erityisen innostavina Pisara on
kokenut Kiikan kirkon Majatalo-illat, joita on pidetty jo 16 kertaa.

Repertuaaria
keskiajalta nykyaikaan
Pisara on viime aikoina laajentanut

repertuaariaan vanhimman kristillisen musiikin suuntaan. Viime
kesänä ryhmä osallistui Sastamala
Gregorianan yhteydessä pidetylle
mestarikurssille.
”Jos haluamme kehittyä laulajina ja yhtyeenä, meidän kannattaa laulaa mahdollisimman monipuolista ohjelmistoa”, toteaa Anu
Mattila.
Laulujen valinnasta vastaa pääasiassa Jari Mattila.
”Näin miehetkin saavat äänensä kuuluviin edes jossain asiassa”,
kuuluu välittömästi kommentti
naisten joukosta.

”

Kesäkuun 10. päivä on tärkeä
rajapyykki, sitä ennen en oikein
uskalla istuttaa.

”

Helena Huovila
Omainen haudan hoitajana, sivu 3

Elämäntapa,
ei vain harrastus
Kaikki kuusi ovat yhtä mieltä siitä, että samantapainen musiikkimaku ja halu välittää ilosanomaa
musiikin avulla on tehnyt Pisarassa laulamisesta antoisan harrastuksen. Harjoitukset ja esiintymiset ovat koko perheelle viikon kohokohtia.
”Esiintymispyyntöjä tulee
enemmän kuin voimme vastata. Joudumme miettimään, mikä on lasten ja perhe-elämämme
kannalta sopiva määrä keikkoja”,
Anu Mattila kertoo.

”

Kristityn palo
tulee hengelliseltä
puolelta.

”

Ilkka Kantola, kansanedustaja
Uskonto ja politiikka, sivu 5
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HARTAUS
PÄÄKIRJOITUS

Seurakunnan tila

T

ätä kirjoitettaessa
näyttää siltä, että
Kiikoisten seurakunta liittyy kuntaliitoksen myötä yhteistalouteen
Sastamalan seurakunnan
kanssa.
Kuntaliitos merkitsee
käytännössä aina, että
myös seurakunnassa tapahtuu muutoksia. Saman
kunnan alueella ei voi olla
kahta erillistä seurakuntataloutta. Kaksi tai useampi seurakunta voi toki olla,
mutta niiden on oltava yhteistaloudessa, jota kutsutaan seurakuntayhtymäksi. Tämä johtuu erityisesti kirkon jäsenmaksusta, jonka Suomessa kerää verottaja. Veron täytyy olla sama yhden kunnan alueella. Sastamala on nyt yksi seurakunta, jossa on
kappeliseurakuntia.
Pohdimme hiljattain Vammalan seurakuntatalolla Kirkkohallituksen työryhmän mietintöä, jossa
etsittiin vaihtoehtoja odotettavissa olevalle kuntaliitosrytäkälle. Työryhmä toivoi löytävänsä mallin,
jossa ei tarvitsisi seurata kuntarajoja. Esillä oli hiippakuntamalli, jossa koko hiippakunta olisi yhteinen
talousalue. Työryhmän suosittelema malli oli kuitenkin niin sanottu rovastikuntamalli, jolloin rovastikunta olisi yksi taloudellinen kokonaisuus. Sastamalassa ei innostuttu kummastakaan, sillä uuteen
myllerrykseen ei heti jaksettaisi lähteä, varsinkin
kun Kiikoisten myötä Sastamala on valtioneuvoston kaavailemalla tavalla paketissa.
Kaikella todennäköisyydellä Kiikoisista tulee
kappeliseurakunta. Mikäli tämä toteutuu, ei seurakuntamme joudu pulaan uuden kumppaninsa
kanssa. Kiikoisten seurakunta on hoitanut asiansa hyvin. Kaikki on seurakunnassa hyvässä kunnossa. Rakennuskanta on saneerattu niin, että seurakuntamme massiivinen kiinteistökanta lisääntyy
vain kaikkein välttämättömimmillä rakennuksilla;
kirkolla ja seurakuntatalolla. Yhdistyminen tarkoittaa myös uusia vaaleja, jotka tosin ovat niin sanotut paperivaalit, joiden tulos määräytyy edellisten
vaalien yhteenlasketun tuloksen perusteella. Kiikoislaiset saavat suhteessa vahvan edustuksen, sillä äänestysprosentti oli edellisissä vaaleissa noin 50
prosenttia!
Seurakunnan numeroita ja taloutta tutkiessa täytyy muistaa tärkein. Seurakunta ja kirkko on olemassa viedäkseen kaikille ilosanoman ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta. Sitä tehtävää palvelee myös kirkon talous.
Siunattua kesää!
Ari Paavilainen
kirkkoherra

Äiti, hei!
J

uttelimme illalla puhelimessa. Sinä olit soittanut ensin, mutta en
ollut kotona. Soitin takaisin myöhemmin. Kerroit päivän saavutuksista. Olit käynyt Laurin kanssa ostoksilla. Hankitte ruokaa vähän runsaamminkin. Lähdit pakastamaan lihoja.
Ajattelit ottaa vielä Primaspanin. Kiitit iloisesti soitosta.
Seuraavana aamuna soitti sisko.
”Äiti on ilmeisesti kuollut. Soittaisitko sinä hätäkeskukseen, kun Lauri ei
kykene ja minä olen Honkajoella.”
Minä soitin. Hätäkeskuksessa ei
meinattu ymmärtää, miksi minä en
Vammalasta käsin voinut varmuudella tietää, oliko Hämeenkyrössä asuva
äitini kuollut vai ei. Suostuivat kuitenkin lähettämään ambulanssin.
Lähdin Hämeenkyröön. Matkalla
ihmettelin, olisitko sinä, äiti, saanut
noin onnellisen ja armollisen lähdön
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tyissä taistelon. Synnit poissa, murhekin pois, kaikki mainen, mi tuskan
tuonut ois, katkes kaikki kahleet, täällä painaneet, kuivuivat kyyneleet.”
Ajattelen lapsuuden iltarukousta. Koen sen syvemmin kuolemasi jälkeen. Iltarukouksenani se yhdistää minua sinuun. Se rukous ei koskaan vanhene, kunnes minunkin kohdallani toteutuu pyyntö: ”Jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi” – Jeesuksen
ansion tähden.
Nähdään!
Äitienpäivän alla v. 2012,
tyttäresi Mirja
P.S.
Äidin kuolemasta tulee kuluneeksi
syksyllä viisi vuotta.
Mirja Tenkanen
rovasti

SANKARITAULUTYÖRYHMÄ
kartoitti kouluilla
olevat sankaritaulut.
Työryhmään kuuluvat Tarmo Seppä,
Irja Riihivaara, Ari
Paavilainen, Erkki
Aaltonen, Lauri Koski
ja Hannu Nikkilä.

ISÄNMAAN PUOLESTA

Koulujen sankaritaulut ovat
sastamalalainen erikoisuus
ARI PAAVILAINEN

Sastamalan seurakuntalehti 2/2012

– nukkunut pois omassa vuoteessasi. Olin pelännyt, että halvaantuisit tai
te joutuisitte kolariin. Mitään tällaista
ei tapahtunut. Emme joutuneet vielä
pohtimaan kodista poismuuttoakaan.
Olin kiitollinen. Jos itkin, itkin ilosta.
Uskon, että ymmärrät minua.
Kun saavuin Hämeenkyröön, hautaustoimiston auto oli jo vienyt sinut.
Oli vain tyhjä peti.
Sinä, äiti, rukoilit lapsena ollessamme kanssamme iltarukouksen: ”Levolle lasken, Luojani. Armias ole suojani. Jos sijaltain en nousisi, taivaaseen
ota tykösi.”
Tämä rukous kantoi sinua loppuun
asti. Uskon, että sinä sait herätä tuona
syysaamuna täysin uudenlaiseen elämään. Siihen elämään, josta usein lauloit: ”Synnit poissa, autuutta oi! Synnin maassa ken käsittää sen voi? Sydänkaihon täytös kerran totta on päät-

K

evään aikana on tarkoitus julkistaa sotien 1939–1945 sankarivainajien muistotaulut
Vammalan, Keikyän, Kiikan
ja Suodenniemen seurakuntataloilla. Taulut valmistaa
sastamalalainen Honpumet
Oy. Muistotaulut rahoittaa
Sastamalan kaupunki, veteraanijärjestöt ja seurakunta.
Monet nykyisen Sastamalan alueen koulut olivat jo heti talvisodan jälkeen hankkineet muistotaulut, jotka vaalivat niiden koulun oppilaiden muistoa, jotka kaatuivat
talvisodan aikana 1939–1940.
Kovin pian jouduttiin kouluilla hankkimaan uusi ja
entistä isompi muistotaulu,
johon tuli entistä enemmän
nimiä: jatkosodan sankarivainajat.
Nimitaulut hankittiin lähes kaikille kouluille. Jotkut nimet esiintyivät useaan

kertaan, koska samat oppilaat olivat käyneet useampaa koulua. Kyläkouluja nykyisen Sastamalan alueella
on ollut runsaasti.
Nimitaulut kouluilla ovat
paikallinen erikoisuus. Monin paikoin Suomessa on
yleistä, että sankarivainajien
muistotaulu on paikkakunnan kirkossa tai seurakuntatalossa. Näin Sastamalan
alueella on menetelty Mouhijärvellä, ja Suodenniemellä eri koulujen kivitaulut oli
kerätty kirkon seinälle.

Koulujen taulut
ovat säilyneet
Vuonna 2009 seurakunta
asetti Tarmo Sepän tekemän valtuustoaloitteen johdosta työryhmän tutkimaan,
mitä kuuluu eri kouluihin
asetetuille sankaritauluille.
Kuluneet vuosikymmenet
ovat muuttaneet koulumaailmaa voimakkaasti. Useimmat kyläkoulut ovat kuol-

leet. Jotkut näistä koulujen
kivitauluista lienevät myös
hukkuneet.
Suurin osa koulujen tauluista oli kuitenkin vielä
paikallaan. Sankarivainajien muistoa vaalitaan, vaikka koulurakennukset ovat
muuttaneet käyttötarkoitustaan. Seurakunta päätti
vain esittää toivomuksen että näistä tauluista huolehditaan edelleen.

Seurakunta muistaa
sankarivainajia
Työryhmän työn tuloksesta
virisi kuitenkin ajatus siitä,
voitaisiinko vainajien tiedot
koota muistoksi jälkipolville seurakunnan tiloihin. Sijoituspaikan tulisi olla paikkakunnan kirkko tai seurakuntatalo sen hautausmaan
läheisyydessä, missä sankarivainajat ovat saaneet viimeisen leposijansa.
Taulut tulisivat siis sijoittumaan entisten seurakun-

tien mukaan, siten kuin ne
olivat sotien aikana ja heti niiden jälkeen. Näin myös
kaikkien sankarivainajien
tiedot olisivat paikkakunnittain nähtävillä kootusti.
Kouluilla olevissa tauluissa ovat vain sen koulun oppilaat. Kaikkia kaatuneita ei
haudattu sankarihautausmaalle, vaan myös sukuhautoihin. Sodassa kadonneiden
tietoja ei ole ollut missään.
Vainajien tiedot ovat monissa kirjoissa ja myös netissä nähtävillä arkistointilaitoksen sivuilla. Kuitenkin
kaikissa tiedoissa oli eroavaisuuksia.
Seurakunta on koettanut tehdä tiedoista niin kattavat kuin mahdollista, ettei
kenenkään nimeä jäisi pois.
Joidenkin tietojen oikeellisuutta on mahdoton varmistaa. Nimitiedot olivat nähtävillä ja tarkistettavina seurakunnassa kevään 2012 aikana.
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HAUTAUSMAAT

POIMINTOJA

Haudalle voi istuttaa myös
monivuotiset perennat

Lasten toimintahetkiä nyt myös
Kiikassa

Seurakunta hoitaa
vain viheralueet,
ellei toisin sovita
TARJA KOPALAINEN

H

autausmaan hoitovastuu jakautuu
niin, että seurakunta hoitaa viheralueet ja hautapaikan haltijat hoitavat
haudat. Halutessaan omaiset voivat myös antaa haudan seurakunnan haudanhoitorahaston hoitoon. Sastamalassa haudanhoitosopimuksen voi tehdä viideksi tai kymmeneksi vuodeksi
kerrallaan. Kastelusopimuksia seurakunta ei tee, mutta
yksityistä kastelupalvelua on
tarjolla ainakin osalla seurakunnan hautausmaista.

Kynttilät ja
havut siivottava
Keväällä haudalta tulee poistaa kanervat, havut ja palaneet hautakynttilät. Kevätsiivous ja puhtaanapito on aina

haudanhaltijan vastuulla.
”Hyvä sääntö on, että
kun tuot hautausmaalle jotain, viet sen myös pois”, toteaa Tyrvään kirkkohautausmaasta vastaava ylivahtimestari Arja Myllyniemi.
Tämä koskee niin kynttilöitä, seppeleitä kuin leikkokukkiakin.
Havut eivät kuulu sekajätteeseen. Ne täyttävät roskikset nopeasti. Sen vuoksi ne on hyvä jättää kasalle
roskiksen viereen. Kynttilälyhdyt on syytä viedä kesän
ajaksi haudalta pois, sillä ne
haittaavat haudan ja viheralueiden hoitoa.

Helpotusta
haudan hoitoon
Haudan hoidon ostaminen
seurakunnalta on hyvä vaihtoehto, mutta ylivahtimestari Arja Myllyniemi kannustaa omaisia hoitamaan hautoja myös itse.
”Haudan hoidon ei tarvitse olla työlästä ja sitovaa.
Nykyisin on olemassa pal-

vin, mutta isot pensaat ja
puut eivät kuulu haudoille,
sanoo Arja Myllyniemi. Hautausmaanhoitajan kanssa on
syytä neuvotella, jos haudalle halutaan istuttaa isompia
kasveja.”

KYNTTILÖIDEN ja muiden talvella haudalle tuotujen
esineiden siivoaminen keväällä pois kuuluu haudanhaltijalle.

jon hoitoa helpottavia asioita, esimerkiksi kastelurakeet kasvattavat hoitoväliä.
Ne imevät ylimääräisen veden ja luovuttavat kosteuden
kukkapenkkiin pikkuhiljaa.
Hautaa voi kastella kerralla
reippaammin. Kesäkukkien sijaan voi haudalle istuttaa monivuotiset perennat.
Multaa ja hiekkaa ei tarvitse
tuoda mukanaan. Niitä saa

ottaa seurakunnan kasasta. Koristehiekat helpottavat
haudan pinnan siistinä pitämistä. Vinkkejä hoidon helpottamiseksi voi kysyä kesäkukkien myyjiltä.”
Periaatteena on, että haudan istutukset eivät saisi
ylittää haudan rajoja ja haitata hautausmaan yleistä hoitamista.
”Pienet havut käyvät hy-

Hylätty hauta
palautuu seurakunnalle
Jos haudan hoito on laiminlyöty, seurakunta laittaa
haudalle kyltin, jossa hautaoikeuden haltijaa kehotetaan hoitamaan hauta määräajassa kuntoon. Jos näin ei
tapahdu, seurakunta voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Hauta siirtyy seurakunnan haltuun ja luovutetaan käyttöön uudelleen.
”Kehotuksia annetaan
vain hylätyille haudoille”,
kertoo Arja Myllyniemi.
Hoitamattomien hautojen
haltuun ottaminen on tärkeää paitsi hautausmaan ilmeen, myös turvallisuuden
kannalta. Näillä haudoilla
myös hautakivet ovat usein
rikki tai vinossa.

OMAINEN HAUDAN HOITAJANA

”Työläältä ei ole koskaan tuntunut”
säkuun 10. päivä on tärkeä
rajapyykki, sitä ennen en oikein uskalla istuttaa.”
Helena lannoittaa kukkia kesällä kerran viikossa. Myös haudan pinta vaatii huoltoa.
”Nyt hiekkaan on pesiytynyt joku rikkaruoho. Olen
koittanut sitä kitkeä, mutta
aina sitä vaan nousee. Taitaa
olla niin, että hiekka on tänä
keväänä vaihdettava.”

Helena Huovila
hoitaa suurta
sukuhautaa
Tyrvään kirkon
hautausmaalla
TARJA KOPALAINEN
 ”Mieheni

tarkkaili aina,
onko rivit kylvetty suoraan.
Haravoidessani mietin, mitä hän mahtaisi sanoa näistä
minun riveistäni”, naurahtaa
Helena Huovila kuvioidessaan tottuneesti puolisonsa
suvun haudan hiekkapintaa Tyrvään kirkon hautausmaalla.
Helenan puoliso Pentti
Huovila kuoli vuonna 1998.
Hänet haudattiin Tyrvään
kirkkohautausmaalle hautaan, joka alun perin oli hänen isomummonsa.
Hautaan on haudattu
myös Pentti Huovilan isovanhemmat sekä heidän neljä lastaan, yksi heistä Helena
Huovilan anoppi Kerttu, sisarussarjan ainoa, joka avioitui. Kertun perheelle varattiin paikka vanhempiensa
haudan takaa. Kerttu ja Lauri Huovilan sekä heidän ainoan poikansa Pentin nimet on kaiverrettu hautakiven selkäpuolelle.
Kaikkiaan neljä sukupolvea on siis koossa tässä kauniissa, kaksitornisen Tyrvään kirkon suojissa sijait-

HELENA Huoviala käy mielellään haudalla, sillä hautausmaalla tapaa aina tuttuja.

sevassa haudassa.
”Koska sukua ei ole tätä sukupolvea enää muita,
hauta jäi minun vastuulleni”, kertoo Helena.
Aikoinaan hauta on ollut
vuosikymmeniä seurakunnan hoidossa.
”Kun puolisoni kuoli, minun oli tarkoitus jatkaa hoitosopimusta. Sitten tuli mieleeni, että mitä jos yrittäisinkin hoitaa hautaa itse, koska
muutin Vammalan keskustaan lähelle hautausmaata”,
kertoo Helena.

Tummansiniset orvokit
haudalle kevääksi
Suuren haudan hoitamisessa on paljon työtä, mutta
työläältä se ei ole Helenasta
koskaan tuntunut.
”Alkuun en vaan ymmärtänyt, että pitäisi niin usein
käydä. Kesäaikana on kasteltava vähintään kaksi kertaa viikossa. Alkuvuosina
jouduin joskus ostamaan
toisetkin kukat.”
Helena Huovila käy haudalla mielellään, sillä hautausmaalla tapaa aina myös

tuttuja. Kun hauta on hoidettu, hän tekee usein vielä
hautausmaalla pienen lenkin, katselee tuttuja hautoja ja maisemia. Kirkkohautausmaa on uskomattoman
kauniilla paikalla.
Kun kevät vielä vähän
lämpiää, Helena Huovila istuttaa haudalle orvokkeja.
”Valitsen aina tummansiniset orvokit. Laitan kiven
kummallekin puolelle samanlaiset kukat. Kesäkukkia vaihtelen, mutta usein
istutan verenpisaroita. Ke-

Lähes joka hautakivessä tuttuja nimiä
Helena Huovila on paljasjalkainen vammalalainen ja
melkein kaikki haudat kirkkohautausmaalla ovat hänelle jollain tavalla tuttuja.
Kerran kesässä hän pyöräilee Tyrvään kappelihautausmaalle Roismalaan.
”Käyn aina jonkun osaston läpi. Siellä vasta tuttuja
onkin”, kertoo Helena.
Helena Huovila kertoo,
että hänen anoppinsa Kerttu oli oikea kukkaihminen.
Itseään hän ei sellaisena pidä. Yrittämällä kuitenkin oppii. Varmat lajikkeet ja säännöllinen hoito pitävät kukat
kauniina.
”Olen hoitanut hautaa nyt
neljätoista vuotta. Asun lähellä ja minun on helppo tulla tänne. Ensin tämä oli vain
kokeilu. Ainakin tähän asti
se on onnistunut hyvin. Hoidan hautaa niin kauan kuin
jaksan”, toteaa Helena.

 Sastamalan

seurakunta
järjestää myös tänä kesänä toimintahetkiä lapsille ja kouluikäisille Vammalan seurakuntatalossa
maanantaista perjantaihin 4.–21. kesäkuuta. Alle kouluikäiset kokoontuvat klo 10–12 ja kouluikäiset klo 13–15.
Kiikan seurakuntatalossa toimintahetkiä järjestetään kouluikäisille arkipäivisin 4.–15. kesäkuuta
klo 13–15. Toimintahetket
pitävät sisällään leikkiä ja
askartelua lastenohjaajan
johdolla. Mukaan voi ottaa
eväät. Ilmoittautua ei tarvitse, osallistua voi kerran
tai vaikka joka päivä.

Seattlen
suomalaiskuoro
vierailulle
Keskiviikkona 11. heinäkuuta klo 18 Sastamalan
Pyhän Marian kirkkoon
saapuu vieraita Seattlesta.
Sydän Suomessa -konsertissa esiintyvä sekakuoro
Finnish Choral Society of
Seattle vaalii suomenkielistä kuoromusiikkia USA:ssa
järjestämällä muuna muassa vuosittaisen Kalevalajuhlan. Kuoro toimii myös
Seattlen suomalaisen kirkon kuorona.
Kuoroa johtaa musiikin
maisteri, sopraano ja vuoden 2010 Kangasniemen
laulukilpailujen finalisti
Maria Männistö. Konsertin ohjelmistossa kuullaan
amerikkalaista ja suomalaista kuoromusiikkia sekä kuoron johtajan sooloesityksiä.

Messuun
kahvipaketti
kainalossa
 Kevään viimeistä Sastamalamessua vietetään
lähetystyön merkeissä
Vammalan seurakuntatalolla sunnuntaina 13. toukokuuta klo 16. Sastamalamessu on matalan kynnyksen vaihtoehtomessu,
jossa musiikki on rennon
gospelhenkistä ja tunnelma kotikutoinen.
Messuun on helppo tulla myös lasten kanssa. Erikoisuus on kolehdin kerääminen kahvipakettien
muodossa.
Messuun tulijoita pyydetään tuomaan tullessaan yksi tai useampikin
kahvipaketti. Kolehdin
tuotto käytetään lähetyksen hyväksi.
Kotiin viemisinä messuun tulijat saavat hengellisen matkaevään viikon
varrella rukoiltavaksi.
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MUSIIKKI

NUORET

ETELÄ-TYRVÄÄ

Ma 28.5. Perinteinen runo- ja lauluilta, Salokunnan kirkko klo 18,

Höntsäilyfutista kesä-elokuu ke klo 19.30 Kaalisaaressa
Kesäﬁsut pe 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8. Nuakkari klo 19
Nuorten työleiri 4-8.6. Salmin leirikeskus,
yhteistyössä kaupungin kanssa, ohj. Tarmo Marjamäki ja Kimmo Vuorinen
Ti 7.8. Torigospel, Vammalan tori, Tommi Kalenius bänd
17.-18.8. Nuorten leiri, Leiriaho
Kerhonohjaajakurssi
Pe 24.- la 25.8.,
Houhajärven Leirimaja.
Etsimme ohjaajia kouluikäisten lasten kerhoihin.
Sinä nuori tai aikuinen, jos
asia vähänkin kiinnostaa,
ota rohkeasti yhteyttä
Kuukka p. 050 314 9081.
Tehtävässä tuetaan ja
annetaan koulutusta.

Jumalanpalvelukset
Messu klo 13, Sammaljoen kirkko
Su 20.5. Perhemessu, Sorva, Mattila A.
Su 3.6. Airas-Laitila, Mattila A.
Su 17.6. Järvinen, Eränen
Su 1.7. Airas-Laitila, Eränen
Su 15.7. Kallio, Vuoristo
Su 5.8. Kallio, Rajalampi
Su 19.8. Järvinen

Kappelikuoro, Keikyän iltapäiväkuoro, Virsikannel,
Tyrvään kirkkokuoro, Vuoristo

To 14.6.

Gospel-konsertti, Suodenniemen srk-talo klo 19, Marianne
Fontaine laulu, Lasse Rajalampi harmonikka orkesterivarustein

Ma 18.6. Hartauden ja laulun ilta, Koskelan museotorppa
(Torisevant. 350) klo 19, mukana Vox Audiens
Ke 20.6. Kesäillan musiikkia, Sammaljoen kirkko klo 18,
kanttorit musisoivat

Pe 29.6.

Scherzo-kuoron konsertti, joht. Elisabet Rantanen
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 22
Ke 4.7. Suzuki-musiikkileirin opettajien konsertti
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 19
Ti 10.7. Virsisoutu klo 18, lähtö Pyhän Marian kirkon rannasta,
ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon, tied. Mattila A.
Ke 11.7. The Finnish Choral Society of Seattle
- Seattlen suomalaiskuoron konsertti,
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18
La 14.7. Kirkkokuorokurssin juhlakonsertti, Karkun kirkko klo 18
Ke 18.7. Kesäillan musiikkia, Sammaljoen kirkko klo 18,

VAMMALA

To 19.7.

Gospelkonsertti, Keikyän kirkko klo 19, Marianne Fontaine

To 26.7.

Gospelkonsertti, Sammaljoen kirkko klo 19, Marianne

Jumalanpalvelukset
Su 13.5.
Sastamalamessu klo 16
Vammalan srk-talo,

Fontaine laulu, Lasse Rajalampi harmonikka orkesterivarustein

Kallio, Järvinen, Vuoristo

Soli Deo Gloria -kurssin konsertti
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 19.30
Karkun jousileirin päätöskonsertti
Vammalan srk-talo klo 14
Virsisoutu klo 18, lähtö Pyhän Marian kirkon rannasta,
ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon, tied. Mattila A.

Messu klo 10, Tyrvään kirkko
Su 13.5.

kanttorit musisoivat
laulu, Lasse Rajalampi harmonikka orkesterivarustein

Pe 3.8.
La 4.8.
Ke 8.8.

Sastamala Gregoriana konsertit
La 21.7. Pyhiinvaellusmatka Santiago de Compostelaan,
Sastamala Gregoriana Consort

La 21.7.

Su 22.7.

Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18
Monikirjoinen matkaviitta - lauluja eri uskontojen
innoittamana, Sopraano Evelyn Tubb ja Anthony Rooley, luuttu,
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 21.30
Pyhä Pohjolan Birgitta - matka kuohuvaan keskiaikaan,
Vokaaliyhtye Lumous ja vanhan musiikin yhtye Fioretto,

Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18
Su 22.7. “Sogni, ombri et fumi” - Petrarcan runojen matkassa
Italiasta Alankomaihin, Vokaaliyhtye Apollo’s Noyse
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 21.30
Ti 24.7. Salomonin lauluja, juutalaisen runouden seurassa
1600-luvun Italiaan, Vokaaliyhtye Profeti della Quinta,
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 19
To 26.7. Matkojen matka - musiikkilöytöjä Euroopasta
Barokkiyhtye Meridiana, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 19
Pe 27.7. Etsivä löytää!, Kansainvälisen mestarikurssin päätöskonsertti, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 19
Konserttiliput 30/25 euroa (27.7. konsertissa 25/20 euroa)

LAPSET JA KOULUIKÄISET
Toimintahetket
Leikkejä ja askartelua lastenohjaajan johdolla, omat eväät mukaan.
Osallistua voi kerran tai joka päivä, ei ilmoittautumista. Lisätietoja
Kuukka p. 050 314 9081.
Vammalan srk-talo 4.-21.6. ma-pe, alle kouluikäiset klo 10-12,
kouluikäiset klo 13-15.
Kiikan srk-talo 4.-15.6. ma- pe, kouluikäisille klo 13-15.
Retket
La 16.6. Koko perheen retki Lähetystalolle ja Korkeasaareen, lähtö
Vammalan srk-talo klo 8, paluu n. klo 21.30. Retken hinta: yli 17-v 45 e,
12-17-v 40 e, 4-12-v 35 e sis. matka, ruoka ja pääsyliput. 50 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Ilm. ja tied. Kuukka p. 050 314 9081.
Kesäpyhäkoulu Mouhijärvellä Tervamäessä kesäkuun alusta koulujen alkuun asti tiistai-iltaisin klo 18-19
Su 5.8. Lasten kirkkohartaus ja koulunsa aloittavien siunaaminen,
Tyrvään kirkko klo 16

Tenkanen, Airas-Laitila, Inkeroinen

To 17.5.
SSu 20
20.5.
5
Su 27.5.
Su 3.6.
Su 10.6.
Su 17.6.
La 23.6.
Su 1.7.
Su 8.7.
Su 15.7.
Su 22.7.
Su 29.7.
Su 12.8.
Su 19.8.

Kallio, Tenkanen, Mattila, vieraana
Naantalin kirkkokuoro Chorus Gratie
Kallio,
lli Airas-Laitila,
i
i il Vuoristo,
i Virsikannel,

kunniakäynti sankarihaudalla, kirkkokahvit Vammalan srk-talo
Perhemessu, Hautala, Tenkanen avustaa, Inkeroinen, lapsikuoro
Järventaus, Järvinen
Paavilainen, Kallio, Rajalampi
Kallio, Järvinen, Eränen
Tenkanen, Hillberg, Inkeroinen
Hillberg saarnaa, Tenkanen, Mattila A.
Konﬁrmaatio, Leiriaho Kesä II, Järvinen, Kallio, Eränen

Konﬁrmaatio, Houhajärvi kesä II,
Kuukka, Järventaus, Rajalampi
Paavilainen, Vuoristo.
Pihlajamaa, Tenkanen, Mattila A.
Paavilainen, Kallio
Kauppinen, Airas-Laitila, Mattila A.

Aikuiset
Ma 14.5. Merimieskirkkopiirin retki Kiikoisiin, lähtö klo 12
Kauppalantalo, sen jälkeen srk-talo
To 17.5. Syntymäpäiväseurat, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 14
Pe 18.5. Seurakuntapiiri, Lantula-talo klo 13.15, Pihlajamaa
La 19.5. Naisten leiripäivä, Kiikan Leiriaho klo 11-21,
leirimaksu 10 e, lisät. Pirkko Pihlajamaa 050 591 1540.
Ti 12.6. Tiistaisauna, Houhajärven leirimaja klo 16-21,
avoin saunailta
Ma 25.6. Merimieskirkkopiiri Kiikoisissa Aila ja Voitto Lepistön
mökillä (Niement. 125) klo 13
Ke 27.6. Miesten saunailta, Salmin leirikeskus klo 17
Ti 10.7. Virsisoutu klo 18, lähtö Pyhän Marian kirkon rannasta,
ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon, tied. Mattila A.
To 26.7. Torstaisauna, Houhajärven leirimaja klo 16-21,
avoin saunailta
Ke 8.8. Virsisoutu klo 18, lähtö Pyhän Marian kirkon rannasta,
ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon, tied. Mattila A.
To 9.8. Torstaisauna, Houhajärven leirimaja klo 16-21,
avoin saunailta
To 16.8. Miesten saunailta, Leiriaho klo 17
Su 19.8. Miesten retki Lopelle ja Marskin majalle.
Retken hinta 35e sis. pieni aamupala, matka ja opaspalvelut. Lähtö Vammalan srk-talo klo 7.30, paluu noin klo 18,
lisät. ja ilm. srk:n kotisivut tai Sorva p. 050 314 9005.
Kesän aikana Naisten saunailtoja Houhajärven leirimajalla,
seuraa kirkollisia ilmoituksia!
Diakonia
To 10.5. Uusi Toivo -lounaan ja Katulähetyksen ehtoollinen ja
keväinen lounas, Vammalan srk-talo klo 12
Ke 16.5. Hengellinen keskustelupiiri, Pajamäen toimintakeskus
(Tampereent. 18) klo 15
Ti 22.5. Eläkeikäisten ja näkövammaisten kevätjuhla,
Vammalan srk-talo klo 13
Lähetys
Pe 22.6.

Lähetyksen juhannustapahtuma
Vammalan srk-talo klo 18, Järvinen, Murtoo-Huoponen

Aikuiset
Ke 16.5. Keskiviikkokerho, Sammaljoen kirkko klo 13

KARKKU
Jumalanpalvelukset
Su 13.5. Messu, Karkun kirkko klo 10, Kauppinen, Vuoristo
Su 20.5. Seppeleenlasku Karkun Sovinnonristillä klo 11.30, Tenkanen
Su 20.5. Messu, Salokunnan kirkko klo 13, Tenkanen, Vuoristo,
kunniakäynti sankarihaudalla, kirkkokahvit
Su 27.5. Messu, Karkun kirkko klo 18, Kauppinen, Vuoristo
Pe 1.6.
KOSOL:in kevätkirkko ja valmistumiskirkko,
Karkun kirkko klo 9.30, Kauppinen, Vuoristo
Su 10.6. Messu, Karkun kirkko klo 10, Tenkanen, Vuoristo
Su 17.6. Konﬁrmaatio, Houhajärvi kesä 1, Sastamalan Pyhän
Marian kirkko klo 10, Airas-Laitila, Kauppinen, Vuoristo
La 23.6. Messu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10,
Kauppinen, Vuoristo

Su 24.6.
Su 8.7.

Messu, Salokunnan kirkko klo 13, Kauppinen, Vuoristo
Messu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10,
Kauppinen, Vuoristo

Su 29.7.
Su 19.8.

Messu, Salokunnan kirkko klo 13, Airas-Laitila, Eränen
Messu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18, Kauppinen

Aikuiset
Ti 15.5. Kevätseura Juhani Äijälässä
(Lielahdent. 279) klo 17,
Halme, Airas-Laitila, Vuoristo

To 12.7.

lauluilta
Harsun pihamaalla klo 19,
mukana kirkkokuorokurssi

Kesän aikana lauluiltoja,
seuraa kirkollisia ilmoituksia.

KEIKYÄ
Jumalanpalvelukset
Ke 16.5. Perhemessu ja kouluun menevien siunaus,
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Mattila J., Tiia Mattila laulaa
Su 20.5. Messu, Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Mattila J.,
Veteraaniveljet, veteraanien ja veteraaninaisten kirkkopyhä,
Veteraaninaiset tarjoavat kirkkokahvit
Su 3.6. Messu, Keikyän kirkko klo 18, Pihlajamaa, Mattila J.
Su 10.6. Messu, Keikyän kirkko klo 10, Järvinen, Eränen
La 23.6. Sanajumalanpalvelus, Kiikan Leiriaho klo 10,
Airas-Laitila, Eränen

Su 1.7.
Su 8.7.

Metsäkirkko ja kirkkokahvit Lammelassa klo 18, Sorva
Sanajumalanpalvelu ja kirkkokahvit, Leiriaho klo 13,
Sorva, Mattila J.

Su 15.7.

Konﬁrmaatio, Leiriaho Kesä III, Keikyän kirkko klo 10,
Sorva, Mattila J.

Su 29.7.
Su 5.8.

Messu, Keikyän kirkko klo 18, Sorva
Jazz-messu, Keikyän kirkko klo 18, Airas-Laitila, Simo Laitila,
Avara: Jukka Perko,Teemu Viinikainen ja Jarmo Saari

Su 5.8.
Su 12.8.

Perhekirkko ja kirkkokahvit, Kiikan Leiriaho klo 13, Sorva
Kansanlaulumessu vanhan pappilan rannassa klo 18, Sorva,
kirkkokahvit

Aikuiset
Su 13.5. Äitienpäivälounas, Keikyän srk-talo klo 11.30,
järj. Äetsän Martat ja Keikyän kappelisrk

Ke 23.5. Kappeliseura, Keikyän srk-talo klo 19
To 24.5 Kevätsiunaus ja patsaspuistotapahtuma puhelinyhtiön
rannassa klo 18, yhdessä äetsäläisten toimijoiden kanssa
Diakonia
To 31.5. Ikäpiste, Keikyän srk-talo klo 12
To 12.7. Eläkeikäisten leiripäivä, Leiriaho klo 10 alkaen
Lähetys
To 10.5. Lähetysseura Keikyän srk-talo klo 12
Ke 20.6. Kappeliseura Pirkko ja Esa Suutarilla
(Kiviniement. 235) klo 19
To 28.6. Lauluilta Keikyän kirkonmäellä klo 18.30, Sorva
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Ke 4.7.
Ke 11.7.
Ke 18.7.
Ke 1.8.

Kappeliseura Raija Ristimäellä (Aarikkalant. 111) klo 19
Lauluilta Keikyän kyläseuran rannassa klo 18.30
Kappeliseura Helka Kopilla (Villilänt. 217) klo 19
Kappeliseura rukoushuoneella (Vakint.) klo 19
To 9.8. Lähetysseura
Raija Ristimäellä
(Aarikkalant. 111) klo 13
Ke 15.8. Lauluilta
Pirjo ja Jukka Hongolla
(Harjunt. 8) klo 18.30
Ke 22.8. Lauluilta
Leiriaholla klo 18.30,
sauna lämmin jo klo 17

Jumalanpalvelukset
Su 13.5. Messu, Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila J.
To 17.5. Messu, Kiikan kirkko klo 10,

Su 20.5.

Juhannuksen sanajumalanpalvelus,
Kiikan Leiriaho klo 10, Airas-Laitila, Eränen
Messu, Kiikan kirkko klo 10, Airas-Laitila, Mattila A.
Kirkastussunnuntain messu, Kiikan kirkko klo 18,
Kallio, Eränen

Messu, Kiikan kirkko klo 10, Kallio, Eränen
Messu, Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa

Aikuiset
Ma 14.5. Naisten raamattupiiri, Kiikan srk-talo klo 18
La 19.5. Naisten leiripäivä, Kiikan Leiriaho klo 11-21,
leirimaksu 10 e, lisät. Pirkko Pihlajamaa 050 591 1540.
La 26.5. Seurat Tarmo ja Mervi Suomisella Kiikan pappilassa klo 18,
puhujavieraana Rauno Helppi

Ke 30.5. Kylvöjen siunaus Kiimajärvellä klo 18,
mukana Kappelilaulajat
Ti 31.7. Pihaseurat Aili Riihimäellä (Peltot. 9) klo 18
Ti 14.8. Pihaseurat Vähähaaran Kotiseututalolla klo 18
Diakonia
Ti 22.5. Uusi Toivo -lounas,
Kiikan srk-talo klo 12
Ti 14.8. Sotainvalidien
virkistyspäivä,
Kiikan srk-talo klo 10-14

MOUHIJÄRVI
Jumalanpalvelukset
Su 20.5. Messu, Mouhijärven kirkko klo 18, Tenkanen, Rajalampi,
ennen messua klo 17.45 kunniakäynti sankarihaudalla
Ke 23.5. Motoristikirkko, kokoontuminen Häijään Nesteellä klo
18.15, josta paraatiajo Mouhijärven kirkolle, ulkoilmajumalanpalvelus alkaa klo 19, Heikki Hesso, Mooseksen Parta,
ehtoollishetki kirkossa, ilta jatkuu Otamussillan rannassa,
missä kappelisrk tarjoaa mehut ja makkarat
Su 27.5. Perhemessu, Mouhijärven kirkko klo 13,
esikouluun menevien siunaus, Hautala, Mattila A.
Su 3.6. Messu, Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Rajalampi
Su 10.6. Toverihaudan muistomerkin lisäosan paljastus,
Mouhijärven vanhakirkko klo 12, toverihautaan haudattujen siunauksen toimittaa piispa Kaarlo Kalliala, Paavilainen,
kahvit ja juhla VPK:n lavalla
Su 17.6. Messu, Mouhijärven kirkko klo 18, Järvinen, Rajalampi
Su 1.7. Messu, Mouhijärven kirkko klo 10, Järventaus, Eränen
Su 8.7. Sanajumalanpalvelus, Otamussillan ranta klo 19, Hautala
Pe 13.7. Suvi-illan hartaus, Mouhijärven kirkko klo 19.30
Su 29.7. Konﬁrmaatio, Houhajärvi kesä III,
Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Rajalampi
Su 12.8. Messu, Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala
Diakonia
Pe 18.5. EU-ruokajako, Mouhijärven Oravanpesä klo 17-19
Ke 30.5. Vanhemman väen kerho, Otamussillan ranta klo 15
Ti 26.6. Sotainvalidien kesäpäivä,
Mouhijärven srk-koti alkaen klo 10

kunniakäynti sankarihaudalla,
kirkkokahvit srk-talo
Messu, Suodenniemen
kirkko klo 10, Sorva, Mattila A.
Messu, Suodenniemen kirkko klo 18 Järventaus, Rajalampi
Messu, Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus, Eränen
Jumalanpalvelus museomäellä (kirkon vieressä) klo 12,
Hautala, Vuoristo

Su 15.7.

Su 5.8.
Su 19.8.

Pihlajamaa, Hillberg, Inkeroinen

Su 5.8.
Su 19.8.

Su 27.5.

Su 22.7.

Perhemessu, Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa,
koulunsa aloittavien siunaus
Su 10.6. Jumalanpalvelus, Leiriaho klo 13,
yhdessä rippikoululaisten kanssa
Su 17.6. Konﬁrmaatio, Leiriaho Kesä I, Kiikan kirkko klo 10,

Sanajumalanpalvelus,
Suodenniemen kirkko klo 10,
Järventaus, Rajalampi,

Kaatuneitten muistopäivän seppeltenlasku
sotiemme muistomerkeillä klo 17.30
Majataloilta "Hengen voima" Kiikan kirkko klo 18,
Mattila A., Mattila J., Pisara

Su 8.7.
Su 22.7.

Järventaus, Inkeroinen, lapsikuoro

Su 20.5.

Pihlajamaa, Mattila J., Kappelilaulajat

Su 27.5.

La 23.6.

Jumalanpalvelukset
To 17.5. Perhemessu,
Suodenniemen kirkko klo 13,

Su 10.6.
Su 24.6.
Su 8.7.

KIIKKA

Su 20.5.

SUODENNIEMI

Konﬁrmaatio, Houhajärvi kesä II,
Suodenniemen kirkko klo 13, Järventaus, Rajalampi
Ulkoilmajumalanpalvelus Vanhalla hautausmaalla
(Kirkkolahdent. 1) klo 10, Järventaus, Rajalampi
Messu, Suodenniemen kirkko klo 18, Hautala, Rajalampi
Messu, Suodenniemen kirkko klo 10, Pihlajamaa

Aikuiset
Su 13.5. Kesäkirkko ja koko perheen äitienpäiväjuhla
Lahdenperän rantasaunalla (Lahdenperänt. 1041) klo 14,
Järventaus, Mattila J.

To 17.5.

Kinkerit Matti ja Alli Vehkalahdella Pajuniemessä klo 18,
Järventaus, Rajalampi

Su 27.5.

50-vuotta sitten Suodenniemellä ripille päässeitten
muisteluhetki, srk-talo messun jälkeen klo 11, puolisot/
kyyditsijät tervetuloa mukaan, ilm. viim. 18.5. Järventaus
p. 050 3149004
Ke 30.5. Ulkoilupäivä, Salmin leirikeskus klo 10-12,
lähtö srk-talo klo 9
Ke 27.6. Miesten saunailta, Salmin leirikeskus klo 17-21
To 26.7. Ulkoilupäivä, Salmin leirikeskus klo 10-12,
lähtö srk-talo klo 9
To 28.6. Ulkoilupäivä, Salmin leirikeskus klo 10-12,
lähtö srk-talo klo 9
La 7.7.
Hartaus ja pastori Hannu Järventauksen
60-vuotisjuhlahetki, srk-talo klo 14
Pe 27.7. Miesten saunailta, Salmin leirikeskus klo 17-21
To 23.8. Ulkoilupäivä, Salmin leirikeskus klo 10-12,
lähtö srk-talo klo 9
Diakonia
To 24.5. Vanhemman väen virkistyspäivä, Suodenniemen srk-talo
klo 11-13.30, lounas 5 e, ohjelmaa ja hartaus. Tarvittaessa
tilaa kyyti p. 521 9105 (pe 9-12) tai 050 314 9048 viim. ke,
omav. 2 e/suunta.
To 16.8. Vanhemman väen leiripäivä, Salmin leirikeskus
(Salment. 44) klo 10-14,
ilm. 6.8.-9.8. diakoni p. 050 314 9048
Lähetys
Ti 15.5. Nuttupiiri, Suodenniemen srk-talo alakerta klo 13
Ke 23.5. Lähetyksen lauluilta, Salmin leirikeskus klo 18,
Järventaus, Rajalampi

To 26.7.

Lähetyksen lauluilta, Lahdenperän rantasauna
(Lahdenperänt. 1041) klo 19, Järventaus, Eränen

KESÄN LEIRIT
Houhajärven Leirimaja (Kangast. 275),
Kiikan Leiriaho (Halmeent. 26),
Salmin leirikeskus (Salment. 44),
Pääjärvi (Pääjärvent. 86)
Houhajärven Leirimajalla ja Kiikan Leiriaholla majoitus 4 hh, Pääjärvellä teltassa. Mukaan tarvitset lakanat, säähän sopivaa vaatetta ja
iltanuotiolle lämmintä ylle, sisätossut, peseytymisvälineet, uintivarusteet, muistiinpanovälineet, Raamattu, Pääjärvelle myös ruokailuvälineet. Sitovat ilmoittautumiset 10 päivää ennen kunkin leirin alkua,
mieluiten sähköisesti (www.sastamalanseurakunta.ﬁ) tai puhelimitse
leirinvetäjälle. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.
KOULUIKÄISET
Leirit alkavat klo 10 ja
päättyvät klo 14, ellei toisin
mainita. Houhajärven Leirimajalla ja Kiikan Leiriaholla
järjestettävien leirien
osallistumismaksu 25 e,
sisaralennus 5 e, ellei toisin
mainita. Leirimaksusta voi
neuvotella leirinvetäjän
kanssa, jos perheellä on
taloudellisia vaikeuksia.
Lisätiedot leirin vetäjältä: etunimi.sukunimi@evl.ﬁ.

Houhajärven Leirimaja
13.-15.6. Poikaleiri (7-9 v.), Tarmo Marjamäki
16.-18.6. Poikaleiri (9-12 v.), Tarmo Marjamäki
19.-21.6. Tyttöleiri (7-9 v.), Salme Kuukka
25.-26.6. Ekaluokkalaisten leiri, Salme Kuukka
27.-29.6. Tyttöleiri (9-12 v.), Salme Kuukka
30.6.-2.7. Taideleiri yhdessä MLL:n kanssa, Maria Yli-Erkkilä
3.-5.8.
Jalkapalloleiri yhdessä Vapsin kanssa, Salme Kuukka
(hinta 40 e, sisaralennus 5 e)

Kiikan Leiriaho
Ti 12.6. Taideleiripäivä perheille, Outi-Tuulia Haavisto
13.-15.6. Sekaleiri (7-9 v.), Maria Yli-Erkkilä, Piia Jaatinen
18.-20.6. Sekaleiri (9-12 v.), Maria Yli-Erkkilä, Piia Jaatinen
1.–3.8. Yleisurheiluleiri yhdessä VsV:n kanssa, Tarmo Marjamäki
(hinta 40 e, sisaralennus 10 e)

Pääjärven telttaleirit, yhteistyössä kaupungin kanssa
17.-19.6. 7-9 v., hinta 30 e, sisaralennus 5 e, Heidi-Maria Heikkilä
19.-21.6. 10-12 v., hinta 30 e, sisaralennus 5 e, Heidi-Maria Heikkilä
PERHEET
Osallistumismaksu aikuiset 25e, kouluikäiset 20e, alle kouluikäiset 10e.
Houhajärven Leirimaja
3.-5.7.
Äiti-lapsileiri, Katja Koivuniemi
27.-29.7. Äiti-lapsileiri, Outi-Tuulia Haavisto
24.- 26.7. Isovanhemmat-lapsenlapset leiri, Outi-Tuulia Haavisto
La 11.8. 5-vuotiaiden leiripäivä, Katja Koivuniemi
La 18.8. Ekaluokkalaisten ja kotiväen leiripäivä
Su 26.8. Melontailtapäivä koko perheelle
Kiikan Leiriaho
To 21.6. Perheleiripäivä, ilm. viim. 15.6. Jaatinen p. 050 314 9069
3.-5.8.
Isä-lapsileiri ja perheiden iltapäivä, Olavi Sorva,
ruokailu klo 12 (aikuiset 5 e), perhekirkko klo 13, sauna
lämpimänä klo 18 saakka.
11.-12.8. Äiti-lapsileiri, Piia Jaatinen

DIAKONIAN LEIRIPÄIVÄT JA RETKET
La 26.5.

Karkun kamarin ja lähimmäisten ryhmän retki
Vivamon raamattukylään
Ma 28.5. Viittomakielisten leiri, Houhajärven Leirimaja
To 31.5. Omaishoitajien leiripäivä, Houhajärven Leirimaja
To 5.7. Retki Reposaareen, hinta 55 e/hlö, tied. ja ilm. Lahdenmaa
p. 050 314 9046
To 12.7. Eläkeikäisten leiripäivä (Kiikka & Keikyä), Kiikan Leiriaho
Ma 30.7. Uusi Toivo -retki, Houhajärven Leirimaja
To 2.8. Kotona asuvien kehitysvammaisten leiripäivä,
Houhajärven Leirimaja
Ti 14.8. Sotainvalidien virkistyspäivä, Kiikan srk-talo
To 16.8. Eläkeikäisten ja näkövammaisten leiripäivä
(Vammala & Karkku & näkövammaiset),
Houhajärven Leirimaja
To 16.8. Eläkeikäisten leiripäivä (Suodenniemi & Mouhijärvi),
Salmin leirikeskus
Ti 21.8. Päihteetön leiripäivä yhteistyössä päihdeklinikan kanssa,
Kiikan Leiriaho
To 23.8. Mielenterveyskuntoutujien leiripäivä, Kiikan Leiriaho
La 8.9.
Vapaaehtoisten
leiripäivä,
Houhajärven Leirimaja
Tarkemmat tiedot leiripäivistä ja
retkistä paikallislehtien kirkollisissa ilmoituksissa, tiedustelut
diakoniatoimisto p. 03 521 9040.

PYHÄ OLAVI
To 17.5.

Timo Kökön 85 v. syntymäpäiväseurat klo 14.

Iltahartaudet kesäsunnuntaisin joka sunnuntai 3.6.-26.8. klo 17
Jumalanpalvelukset
Su 24.6. Messu klo 10, Airas-Laitila, Kallio, Inkeroinen
Su 29.7. Messu klo 10, Pihlajamaa, Tenkanen, Mattila A
Su 26.8. Luomakunnan sunnuntain messu ja juhla
Pyhällä Olavílla klo 10, Airas-Laitila
Pe 31.8. Päällystön
hengellisten päivien
avajaismessu klo 18,
kenttäpiispa Hannu
Niskanen saarnaa.
Paavilainen, Niskanen
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USKONTO JA POLITIIKKA

Saarnastuoli ja eduskunna
puhujanpönttö eivät saa m
Kansanedustaja
ja teologi Ilkka
Kantola vieraili
Ajattelijoiden klubissa
huhtikuun lopulla
AULI AIRAS-LAITILA

K

ansanedustaja, teologian tohtori Ilkka Kantola päätti Ajattelijoiden klubin kevään kokoontumiset huhtikuun lopulla. Politiikalla
ja uskonnolla on monimutkainen suhde. Kun Kantola
meni mukaan politiikkaan
vuoden 2006 lopulla, häntä muistutettiin tuolloin, että muista puhua ahneudesta,
kun tulet kirkon piiristä.
”Teologin koulutuksen
saaneena ja pappina ymmärrän, että saarnastuoli ja
eduskunnan puhujanpönttö
eivät saa mennä sekaisin. Tai
kun saarnaan työväen kirkkopyhässä, en pidä poliittista puhetta”, Kantola toteaa.
Kantola sanoo huomanneensa eduskunnassa, kuinka poliittiset ja yhteiskunnalliset näkemykset erottavat ja
uskonnolliset kysymykset
yhdistävät yli puoluerajojen
ja päinvastoin.

Lutherin näkemys
uskonnosta ja politiikasta
Uskonnossa ja politiikassa
on nähtävä ihmisten merkitys. Kantola otti esille Martti Lutherin. Jumala toimii
Lutherin mukaan maallisella
ja hengellisellä puolella. Kirkon tehtävä on tullut ilmoi-

tuksena Jumalalta ja kirkon
päätehtävä on Jumalan rakkauden julistaminen.
Maallinen valta perustuu
siihen, mitä ihmiset ajattelevat omassa päässään. Sen
varaan rakennetaan yhteiskunnallinen, tämänpuoleinen elämä. Siinä on kysymys arkijärkisestä ajattelusta. Yhteiskunnan kehittämisen täytyy tapahtua arjen
järjen avulla.
”Lutherin mukaan ihminen ei ole tässä asiassa Jumalasta riippumaton, vaan ihmisen moraalitaju on osa Jumalan luomistyötä.”
Kenellä on ensisijainen
vastuu ihmisen huolenpidosta ja hoivasta?
Etelä-Euroopassa katsotaan perhe ensisijaiseksi vastuunkantajaksi. Roomalaiskatolinen oppi ihmisestä perustuu Aristoteleen etiikkaan, jossa ihmistä koskeva
pohdiskelu on optimistista.
Hyvissä olosuhteissa kehittyy hyvä ihminen, ja hän
pystyy ottamaan vapaaehtoisesti vastuuta.
Luterilaisissa Pohjoismaissa ja Saksassa vastuun
kantaa julkinen valta, kunnat ja valtio. Näissä maissa
on vahva perinne yhteiskunnan vastuun ottamiselle.
”Niinpä näissä maissa on
vähän yksityiskouluja, laajat
vakuutusjärjestelmät ja julkista valtaa syytetään vanhusten huonosta kohtelusta.”
Lutherin ihmiskuvassa
ihminen on synkkä ja kelvoton olio, joka vain pakon
edessä saadaan tekemään
hyvää. Niin ollen pitää ko-

rostaa velvollisuuksia. Viranomaisella on suurempi
rooli ja vastuu siirtyy lainsäätämisen tasolle.

Politiikka ja
seurakunnan työntekijät
Yleisön kysymykseen, voiko
seurakunnan työntekijä olla
aktiivisesti politiikassa mukana, Kantola vastasi:
”John Wikström sanoi
aikanaan: Pappien tulee
noudattaa puoluepoliittista
selibaattia. Sittemmin hän
muutti kantaansa ja totesi,
että on tärkeää, että seurakunnan työntekijät osallistuvat.”
”Itse ajattelisin, että seurakunnan ainoan papin on
tyylikkäämpää olla osallistumatta. Kannattaa miettiä
tilannetta lauman kannalta.”
Ilkka Kantola totesi lopuksi, että eduskuntatyö tekee nöyräksi.
”Inspiraation ja hengellisyyden lähde, kristityn palo,
tulee hengelliseltä puolelta ja
se laittaa panemaan toimeksi
eettisesti arvokkaat asiat.”
”Elämän mieli ja merkitys
liittyy siihen, että voin omalta osaltani parantaa maailmaa.”
DIAKONIATYÖN Ajattelijoiden klubin tarkoitus on
herättää ajatuksia inhimillisistä aiheista. Kansanedustaja
Ilkka Kantolan (toinen vas.)
näkemyksiä olivat kuulemassa muiden muassa
Irmeli Kulonpää (vas.),
Timo Järvenpää, Auli
Airas-Laitila, Pauli Saha
ja Pirkko Lahtinen.

KESKUSTELUA JA EETTISTÄ POHDINTAA

Ajattelijoiden klubissa saa olla eri mieltä
S

eurakunnassamme on
toiminut jo usean vuoden ajan yhteiskunnallisen työn yhtenä työmuotona
keskustelufoorumi nimeltään
Ajattelijoiden klubi. Toiminta on osa seurakunnan diakoniatyötä. Kokoontumiset
alkoivat tammikuussa 2008.
Tavoitteena on keskustella
aikaamme liittyvistä yhteiskunnallisista ja eettisistä kysymyksistä. Kokoontumiset
eivät ole olleet seurakunnan
tiloissa, sillä joillekin kynnys
tulla esimerkiksi seurakuntatalolle on korkea. Pitkään kokoonnuttiin Pyymäen kahvilan kabinetissa, mutta nyt kokouksia on pidetty kaupungin uudessa kulttuuripaikassa Pukstaavissa.

Ohjelmaa suunnittelemaan on koottu työryhmä,
joka miettii tulevat keskustelunaiheet, alustajat ja ajankohdat. Toimintaa johtaa nykyisin seurakunnan vastaavana työntekijänä seurakuntapastori Auli Airas-Laitila.
Alustus ei ole pääasia.
Tarkoituksena on pohtia aihetta, jonka ympärille on keräännytty. Illoissa on pohdittu, kommentoitu, kyseenalaistettu. On voitu todeta,
että osallistujat ovat uskaltaneet tuoda esille hyvinkin
erilaisia mielipiteitä. Ei ole
tarvinnut olla samaa mieltä
alustajan kanssa eikä kirkon
oppienkaan.
Illan alustajalle on annet-

tu tietty aika, jonka hän voi
käyttää alustukseensa. Yhteiskunnallisia kysymyksiä on pohdittu esimerkiksi
seuraavien aiheiden tiimoilta: maahanmuuttajien ongelmat, rajat ja rakkaus, joulun
kaupallisuus, kirkosta eroaminen.
Eettisiä kysymyksiä on
mietitty esimerkiksi seuraavien aiheiden pohjalta: yksinäisyys ongelmana, masennuksesta selviäminen, erilaisuuden hyväksyminen, avioeroon liittyvät ajatukset, ihmisarvon toteutuminen.
Aiheet ovat syvällisiä ja
myös keskustelut ovat olleet
sitä.
Kokemuksemme työryhmän jäseninä ovat olleet

AJATTELIJOIDEN klubin kokoontumiset käynnistyivät Pyymäen kahvilassa...

myönteisiä. Alustajat ovat
paneutuneet syvällisesti aiheeseensa ja tuoneet kysy-

mykset lähelle kuulijoita.
Klubissa mukana olleet ovat
rohjenneet esittää hyvinkin

erilaisia mielipiteitä kyseessä olevasta aiheesta. Tuntuu
hyvältä, kun ihminen uskal-
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POIMINTOJA

n
mennä sekaisin
MOUHIJÄRVEN motoristikirkkoon matkataan
23. toukokuuta.

Pärinää Mouhijärven kirkonmäellä
 Keskiviikkona

23. toukokuuta odotetaan Mouhijärvelle jälleen runsasta määrää moottoripyöriä. Mouhijärven kappeliseurakunnan
järjestämä motoristikirkko
on kerännyt parhaimmillaan puolitoista sataa pyöräharrastajaa pyytämään
siunausta alkavalle ajokaudelle.
Tapahtuma alkaa tuttuun tapaan kokoontumisella Häijään Nesteellä klo

18.15, josta ajetaan paraatiajona Tervamäen kautta kirkonmäelle. Ulkoilmajumalanpalvelus alkaa klo
19, siinä saarnaa teologian
ylioppilas Heikki Hesso ja
musiikista vastaa Mooseksen Parta. Ehtoollishetki
vietetään kirkossa.
Illan päätteeksi kurvaillaan iltanuotiolle Otamukseen, missä kappeliseurakunta tarjoaa mehut ja
makkarat.

Avoimet ovet Leirimajalla
 Yhteiskunnallinen

työryhmä järjestää tänäkin suvena Leirimajalla Avoimet
ovet -iltoja. Tilaisuudet alkavat klo 17, jolloin tarjolla
on kahvia, teetä ja pikkupurtavaa. Tämän jälkeen
seuraa illan alustus sekä
keskustelua siitä heränneistä ajatuksista. Sauna
on lämpimänä ja uimaankin pääsee. Illan päätteeksi
paistetaan makkaraa sään
sanelemissa puitteissa, joko
nuotiolla tai takassa.
Kesän ensimmäisessä
avoimien ovien illassa tiis-

...SITTEMMIN on siirrytty Pukstaaviin.

taa olla aito ja avoin. Keskustelijoita on ollut yleensä 20–
30. Tämä toimintavuosi on

ollut siitä erikoinen, että kuulijoita ja keskustelijoita on ollut hyvin runsaasti. Olimme

aluksi Pukstaavin kahvilassa, mutta olemme nyt joutuneet siirtymään suurempaan
tilaan osallistujien runsauden vuoksi. Tämän kauden
aiheet ja alustajat ovat saaneet väen liikkeelle.
Mielestäni teemme hyvinkin seurakunnallista työtä,
vaikka tilaisuudet eivät olekaan hartaushetkiä. Aiheet
ovat olleet sellaisia, jotka koskettavat ihmisyyttä syvältä
ja tuovat esille lähimmäisenrakkauden kysymyksiä.
Seurakuntamme eräänä
kantavana toiminta-ajatuksena oli muutama vuosi sitten: ”Kirkko sinne, missä ihmiset ovat”, ja sitähän tämä
klubin toiminta on. Menemme ihmisten luo ja keskuste-

lemme yhdessä meitä kaikkia koskettavista kysymyksistä. Kirkko ja seurakunta
tulevat lähelle ihmistä.
Kesäaikaan olemme olleet järjestämässä leirimajan avointen ovien iltaan ohjelmaa. Tällöin Ajattelijoiden
klubi on toiminut leirimajalla luonnon keskellä. Keskustelu on ollut sielläkin vilkasta. Osallistujien koostumus
on ollut hiukan toinen kuin
talvisissa illoissa.
Nimi Ajattelijoiden klubi saattaa tuntua juhlalliselta. Sitä ei kuitenkaan tarvitse pelätä. Ilmapiiri ei ole arvosteleva, vaan jokaisen ajatuksia kunnioitetaan.
Pirkko Lahtinen
työryhmän jäsen

taina 12. kesäkuuta ovat katse ja ajatukset jo tulevassa
suomalaisen kesän karnevaalissa, juhannuksessa. Illan aiheena on puhutteleva
”Viina, laulu ja naiset”.
”Sä kuulut päivään jokaiseen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Oot ensimmäinen aatoksissain, miete myös viimeinen.” Illan aiheesta kuullaan kolme lyhyttä alustusta, keskustelua syntyy
takuuvarmasti.
Seuraavat illat järjestetään 26. heinäkuuta ja 9.
elokuuta.

TEEMU Viinikainen, Jarmo Saari ja Jukka Perko muodostavat Avara-yhtyeen.

Jukka Perko Keikyän Jazz-messuun
 Sunnuntaina

5. elokuuta
klo 18 Keikyän tunnelmallisessa kirkossa järjestetään
Sastamalan seurakunnan
ensimmäinen Jazz-messu.
Sen toimittavat pastori Auli Airas-Laitila ja Huittisten kirkkoherra Simo Laitila. Musiikista vastaavat
Avara-yhtyeen Jukka Perko, Teemu Viinikainen ja

Jarmo Saari.
Huittisista kotoisin oleva jazz-taituri Jukka Perko
kertoo odottavansa messua
suurella innolla.
”Emme ole aiemmin olleetkaan soittamassa sellaisessa, niinpä tämä onkin
enemmän kuin tervetullut
elämys myös meille.” Tätä
ei voi jättää kokematta!
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KOTI TARVITSEVALLE

Yksi ihminen voi saada paljon aikaan, jos haluaa
Huippu-urheilua,
taidetta ja latukahviloita

RISTO
Kirvesniemen
kaverina on
lapintiainen
Ville. Kuva on
otetty Ylläksen
Äkäsmyllyllä.

TARJA KOPALAINEN
 Risto

Kirvesniemi on tehnyt elämäsään monenlaista.
Menestyksekäs ura hiihtovalmentajana päättyi Albertvillen olympialaisiin vuonna
1992, jolloin hänen valmennettavansa Marjut Lukkarinen (nykyinen Rolig) voitti kultaa. Savonlinnan kaupungin vapaa-aikatoimen
johtajana vierähti 25 vuotta.
Kirvesniemi kehitti pioneerina nuorten työpajatoimintaa. Palaute oli erittäin positiivista. Uutta oli myös nuorisotoimen ulkoistaminen
kaupungin, seurakunnan,
Setlementin ja järjestöjen
yhteiselle Savonlinnan seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:lle. Se kunnosti muun
muassa entisen vanhainkodin juhla- ja majoitustiloiksi projektirahoilla, joka näin
työllistää kymmeniä nuoria.
Risto Kirvesniemi on toiminut myös kartanonisäntänä Rantasalmella. Siellä hänellä oli taiteilijavaimonsa
kanssa naivistipuistometsä.
”Jokaisella patsaalla oli
tarina, joka liittyi jollakin tavalla elämään. Kuljin ryhmien mukana ja kerroin tarinoita. Perässäni kulkivat
pässit ja ankat”, Risto naurahtaa.
Kun Rantasalmen aika oli
kuljettu loppuun, Risto lähti

vaimonsa kanssa Lappiin pitämään latukahviloita.

Rinnalla kulkijana
sitä tarvitseville
Risto Kirvesniemen perhe
on vuosien varrella tarjonnut kodin useille huostaan
otetuille lapsille ja nuorille.
Nämä lapset ovat monesti
joutuneet jo pitkään vastaa-

maan itsestään ja sisaruksistaan.
”He ovat 10-vuotiaina jo aikuisempia kuin kaksikymppiset kotona asuneet. Elämänkokemus on niin rankka. Palkitsevaa on, kun nuori pääsee opiskelun alkuun ja
pärjää elämässään.”
Kotien merkitys lapsen
kasvatuksessa on tänä päi-

vänä heikentynyt, mistä Risto on huolissaan.
”Perheet tarvitsisivat enemmän tukea. Seurakuntien perhekerhotoiminta on
hyvää, mutta sitä on liian vähän.”
Herää kysymys, mistä
miehen auttamishalu oikein
kumpuaa.
”Minuun on vain tarttu-

nut joskus semmoinen ajatus, että jos kaveri tarvii rinnallakulkijaa, niin olen mukana.”

Työtä syrjäytymisen
ehkäisemiseksi
Risto Kirvesniemi viettää
puolisonsa kanssa eläkepäiviä Sastamalassa.
”Piirsimme harpilla kart-

taan ympyrän 60 kilometrin
säteellä Tampereesta. Suodenniemeltä löytyi sopiva
paikka”, Risto kertoo.
Risto Kirvesniemi toimii
puheenjohtajana syrjäytymisen ehkäisemiseksi perustetussa työryhmässä, joka perustettiin Sastamalan
seurakuntaan viime syksynä. Tähän hommaan hänet
houkutteli Suodenniemen
kappalainen Hannu Järventaus.
”Hannun kanssa on käyty pitkiä keskusteluja ja parannettu maailmaa. Työryhmässä haemme keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseen
ja tunnustelemme yhteistyömahdollisuuksia muiden
toimijoiden kanssa.”
Työryhmä on päättänyt
tehdä valtuustoaloitteen tukiperhekoulutuksen ja alle
18-vuotiaiden työpajatoiminnan käynnistämisestä Sastamalassa.
”Kaikki puhuu syrjäytymisen ehkäisystä, mutta
vain vähän on todellista toimintaa. Olen kyllästynyt siihen, kun aina sanotaan että
yksi ihminen ei voi vaikuttaa. Se ei pidä paikkaansa,
ihminen voi saada paljon aikaan, jos vain haluaa.”

PERIAATEPÄÄTÖKSIÄ

Toijala – Ylivieska – Inari – Kiikka – Sastamala
MARJA WIIKARI

O

lipa kerran kunta
nimeltä Toijala, jonne 60-luvun puolivälissä syntyi poika nimeltään Tarmo. Alusta pitäen
pojassa ilmeni tarmokasta
vilkkautta, pureutuivathan
hänen sukujuurensa tiiviisti Karjalan Muolaan ja Juukan multiin.
Poika kasvoi, vahvistui,
ja lopulta oli aika miettiä
mikä minusta isona tulisi.
Naapurustossa asuva nuorisotyönohjaa Boris Sinilaakso antoi Tarmolle vankan antiesikuvan olematta
koskaan kotona. Joten nuorisotyönohjaajan ammatti oli poissuljettu. Täysiikästyneenä nuorimies teki toisen ratkaisevan elämänsuuntaa vahvistavan
päätöksensä: ”Lappiin en
ikinä mene, ainakaan asumaan!”
Näine vankkoine päätöksineen Tarmo löysi itsensä
vuonna 1988 Raudaskylän
kristilliseltä opistolta nuorisotyönohjaajan tutkintotodistus kädessään. Opintojen välissä hän sai ihanan

sammaljokisen Lea-neitosen vaimokseen ja ensimmäiset rakkaudenhedelmät näkivät päivänvalon.
Ensimmäinen vuoden pesti
avautui valmistumisvuonna Tyrvään seurakuntaan.

Lapin lumosta
paluumuuttoon
Toisen päätöksen hän tarmokkaasti kumosi vuonna
1989 astumalla Inarin seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan. Lapin yöttömässä yössä ja kaamoksen sinen syleilyssä Tarmo
oppi ammatillisesti kaiken:
luonto ja Lappi avarakatseisine, suvaitsevaisine ja vieraanvaraisine ihmisineen
hioivat nuorukaisesta työmiehen nuorten ohjaukseen. Siellä ei ihmistä jätetty yksin.
Uskomuksiinkin Tarmo
sai tutustua: Ennen vanhaan Otsamotunturin laelle vietiin ahkioilla sairaita
vanhuksia parantumaan
kaamoksen jälkeisiin ensimmäisiin valonsäteisiin.
Lähes kahden vuosikymmen vierähdettyä Tarmo paluumuutti, nyt Lea-

Kuka

Mortti
 Oikea nimi: Tarmo Pentti

TARMO ”Mortti” Marjamäki päätti, ettei ikinä ala nuorisotyönohjaajaksi eikä ikinä lähde Lappiin. Ja kuinkas sitten
kävikään?

vaimon kotikonnuille. Pesti
avautui Kiikan rukkimailta
vuonna 2008. Välissä ”Lapin taika” houkutteli Tarmon muutamaksi kuukaudeksi päätoimittajaksi Inarin radioon.

Välittävää
elämää
Tarmo on päättänyt pysyä
seurakunnan leivissä niin
kauan, kun se viestittää toiminnallaan välittämistä.

Hän toimii mieluusti laajaalaisessa yhteistyössä ja arvostaa Inarissa kehitettyä
päihdetyön mallia ”Selvä
Peli”. Antoisimmaksi työssään Tarmo kokee elämisen
lasten ja nuorten parissa.
Jos nallekarhumaisen
”ohjuksen” kasvatusperiaatteita utelee, nousee yksi
yli muiden: Lapsia ja nuoria
ei saa jättää yksin. Yläkouluikäisistä leivotaan liian
varhain pikkuaikuisia; on

Juhani Marjamäki,
lempinimeltään Mortti
 Ikä: 48 vuotta
 Perhe: vaimo Lea,
Greta-Soﬁa 25v, Johanna
24v, Anna-Maria 21v,
Johannes 19v, Ilona
15v, sokea Jami-kissa,
kissa Pinokkio, poroja
pelkäävä lapinkoira Netta,
lohikäärmelisko Hippi
 Asuu: Murtoonmaassa
Sammaljoella
 Ammatti:
nuorisotyönohjaaja,
vastuualueina
varhaisnuoriso-, kerho-,
leiri- ja rippikoulutyö
 Ollut töissä: Tyrvään-,

Inarin, Kiikan ja
Sastamalan seurakunnissa
ja Radio Inarissa
 Harrastukset: yksinlaulu,
lukeminen, ruoanlaitto
(bravuurina kalaruoat).
 Esikuva: Tadgh Guidera,
irlantilainen sosiaali-,
lapsi- ja nuorisotyöntekijä
 Arvostaa: Matti Rimpelää,
joka on Terveyden ja
hyvinvoinninlaitoksen
tutkimusprofessori
 Vieraillut: Ruotsi, Norja,
Viro, Venäjä, Irlanti (13x),
Espanja, Italia, Romania,
Venezuela
 Unelmia: ohjata
helikopteria, saattaa
voimaan lentolupakirja

kyllä hyvä antaa vastuuta
ja vapautta sopivassa suhteessa.
Pakkoharrastamisen
hän laittaisi pannaan. Hän
kummeksuu tapaa, jolla
vanhemmat ”vievät lapsiaan pois luotaan” liian nuo-

rena turhan moniin harrastuksiin; lasten tulee saada
aloittaa harrastustoiminta
vasta sitten, kun he itse sitä
haluavat. Parasta on, kun
vanhemmat ja lapset viettävät tavallista perheen arkea
keskenään.

