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Nyyttikesteistä nykyajan messuun
Kautta aikojen: Me tavalliset seurakuntalaiset saamme laittaa lahjamme likoon
messun onnistumiseksi. Samalla tavoin toimittiin jo parituhatta vuotta sitten.
SALME KUUKKA

irmoitu seurakunnan jäsen
saarnata tai avustaa ehtoollisen jakamisessa. Joskus saarna voidaan ideoida vaikkapa
raamattupiirissä.
Monissa seurakunnissa on
tapana, että joku maallikoista
laatii esirukouksen, synnintunnustuksen, lukee päivän
tekstit, tervehtii kirkkovieraita ovella tai kerää kolehdin.
Yhteisöllisyyttä saadaan
aikaiseksi myös kirkkokahveilla ja lähetyslounaalla.
Ruohonjuuritasolta nouseva
messu voi parhaimmillaan
olla niin antoisa, että sinne ei
voi olla menemättä. Tervetuloa kesän messuihin!

Jouni Pihlajamaa

Ensimmäisten seurakuntien
kokoontumiset olivat hengeltään eräänlaisia nyyttikestejä: silloinen seurakuntalainen saattoi tuoda mukanaan
laulun tai pienen puheenvuoron. Hengellisen annin ohella
hän saattoi antaa myös jotain
suuhunpantavaa, joka nautittiin välittömästi messun
jälkeen.
Diakonit veivät rahalahjoituksia ja ylijääneitä ruoka-aineita sairaille ja vähävaraisille ihmisille. Varsinkin Paavalin kirjeiden kautta saamme
elävän ja yksityiskohtaisen
kuvan nopeasti kasvaneiden
seurakuntien toiminnasta.
Viimeisten vuosikymmenien aikana edellä mainittua
periaatetta on pyritty elvyttämään kirkkomme jumalanpalveluselämän vahvistamiseksi.
Mielivaltaisuuksien ehkäisemiseksi messun toimittamista ohjataan toki edelleen kymmenillä säädöksillä,
mutta esimerkiksi piispat ja
kirkolliskokous ovat antaneet
seurakunnille vuosi vuodelta
enemmän vapauksia luoda
toteutustavaltaan hyvinkin
erilaisia messuja.
Ensimmäinen askel tähän
suuntaan olivat lasten ehdoilla tehdyt, 1970-luvulta asti toteutetut perhekirkot.
Kirkkoherran luvalla voi
nykyään kuka tahansa kon-
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FAKTA
Messuavustajan kurssi
■ Kiikan Leiriaholla järjestetään messukurssi 17.–
18.8.2013. Se on tarkoitettu
kaikille jumalanpalveluselämän kehittämisestä ja toteuttamisesta kiinnostuneille.
■ Kurssi on ilmainen ja sisältää yöpymismahdollisuuden
leirikeskuksessa.
■ Ilmoittaudu mukaan perjantaina 9.8. mennessä kirkkoherranvirastoon p. (03) 521 9090.

Lähde laulamaan Purpurien aikaan Kiikoisten kirkon kansanlaulukirkkoon su 30.6 tai kaasuttele Mouhijärven motoristikirkkoon
ke 22.5. Kansallispukutietoa: Anulla (vas.) Tuuterin puku, Aulilla Pyhäjärven puku, Merja-Leenalla (kesk.) ruotsinkielisen Pohjanmaan Siipyyn puku ja Pasilla Etelä-Pohjanmaan miesten puku.

Laukkaava sananjalka

Jokaisessa on
Jumalan
sormenjälki.

Ilolla kohti ihmistä, onko se
ihmeellistä, taas ystäviä tavataan, katseilla jo seurataan,
pian on ilo ylinnä ystävykset
lähinnä.

Muistuu mieleen heillä, polut
lapsuuden teillä, monet leikit
siellä, tehtiin metsätiellä, nähtiin oravat ja puput, sekä monet kukkanuput.

Iloinen siis muista olla, tällä
Luojan vainiolla, kera runoratsun kulje, kerro viestit läheisille, tutuille ja oudoimmille.
Ritva Haavisto

Lue
Sananjalan
runokilpailun
satoa

Rauni Rantakytö
nuorisotyönohjaaja

Sivu 5

Sivu 8
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Viljellen ja varjellen
Kylvön siunaaminen keväällä ja sadosta kiittäminen syksyllä ovat tulleet
yhä yleisemmiksi tapahtumiksi seurakunnissa.
Menneinä vuosikymmeninä tällaiset tavat jäivät pois.

Saska
Mikko
la

Elli Välimäki

Tänä aikana on tapahtunut suuri muutos. Kaikki
elämme maataloudesta,
mutta vain murto-osa
suomalaisista työskentelee maatalouden ensituotannossa.
Ala on jatkuvassa murroksessa. Ehkä tämä on
yksi syy siunaamistoimitusten yleistymiseen.
Sastamalan seurakunnassa alkoi vajaa vuosi sitten Maatalousyrittäjien työhyvinvointiprojekti.
MTK:n ja Joutsenten reitin aloitteesta projekti toteutettiin
pääosin EU-varoin. Projekti sai jatkoa ensi vuoden puolelle ja
Maija Pispa jatkaa projektityöntekijänä.
Tyhjästä alkanut projekti on lähtenyt lujaan vauhtiin, mikä
kertoo paljon maatalousyrittäjien ahtaasta tilanteesta. Maatalouden täytyy jatkua Suomessa.
On viimeinen hetki herätä miettimään, kuinka tämä olisi
mahdollista.
Ihminen on luotu viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa.
Viljely ei tarkoita enää vain maanviljelystä, vaan kaikkea toimintaa, millä ihminen tekee hyvää tässä maailmassa.
Kaikki rakentava työ ja toiminta on Jumalan ihmiselle antamaa tehtävää viljellä ja varjella tätä maata. Niinpä kylvön siunaaminen tai sadosta kiittäminen käsittävät kaiken inhimillisen toiminnan.
Tarvitsemme Jumalan siunausta kaikkeen tekemiseemme
ja meidän tulee kiittää Jumalaa työn hedelmistä. Tämä inhimillisen arjen rytmi kuuluu kaikkeen elämään.
Luonnon varjelu korostuu tänä päivänä tässä Jumalan meille
antamassa tehtävässä. Niinpä ympäristönsuojelu ja vastuun
tunteminen luonnosta on jokaisen kristityn tehtävä.
Seurakunnassa on kiinnitetty paljon huomiota siihen,
kuinka asiat tehdään ympäristöystävällisesti.
Vastuun tunteminen luonnosta ei voi olla lisätoimenpide
tai jotakin päälle liimattua, vaan sen täytyy lähteä toiminnan
perusteista. Ekologinen ja kokonaistaloudellinen ajattelu liittyvät selkeästi toisiinsa.
Kirkolla on oma ympäristödiplomi, jonka saavuttaminen
edellyttää kirkon ympäristöohjelman täyttämistä.
Tuon diplomin saavuttaminen on myös seurakuntamme
päämäärä.
Jumala siunatkoon kylvömme ja kaikki kättemme työt.
Siunattua kesää!
Ari Paavilainen
kirkkoherra
Sastamalan seurakunta

nen
i Heino
Santer

Rippikoulu ei ole
pöllömpi juttu
Funteerausta: Riparilainen saa luvan kanssa miettiä
maailmaa monelta kantilta
Teksti Risto Herranen
Kuvat Petra Minkkinen

”Rippikoulu on osa evankelis-luterilaisen kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän
kestävää kasteopetusta. Rippikoulu toteutetaan puolen
vuoden aikana ja sen laajuus
on 80 tuntia.” Nämä lauseet
tulevat esille ensimmäisten
joukossa, kun pistää Googlehakuun sanan ”rippikoulu”.
Rippikoulu on myös paljon
muuta, kuten nuorten mahdollisuus irrottautua rooleista, joita he pitävät koulussa
yllä. Se on niin leiriläisille,
isosille kuin ohjaajille tilaisuus pysähtyä tutkiskelemaan itseään, maailmaa ja
Jumalaa. Jos minun sallitaan
ilmaisevan häikäilemättömästi, vain omiin kokemuksiin perustuvan mielipiteeni,
niin rippileiri on yksi kirk-

komme tärkeimmistä työmuodoista. Onnistunut rippileiri näyttää nuorille kirkkomme ja kristinuskon parhaat puolet luoden pohjan
tulevaisuudelle seurakunnan
jäsenenä. Ainakin minun
kohdallani kävi näin. Ilman
rippileiriä en olisi nyt tässä,
nuorena pappina Sastamalan
seurakunnassa. Mielestäni
kuluneen pääsiäisen rippileiri oli erittäin onnistunut.
Entä mitä jäi leiriläisten taskuun?
Miksi lähdit rippikouluun?
Suvussamme on tapana
käydä rippikoulu. Lisäksi
siellä voi avartaa hengellisiä
näkemyksiä.
Mikä jäi rippikoulusta
päällimmäisenä mieleen?
Iltaohjelman leikit ja erilaisten asioiden tekeminen,
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kuten suntioryhmässä toimiminen leirijumalanpalveluksen aikana
Mitä haluaisit sanoa terveisiksi tulevan kesän rippileiriläisille?
Olkaa sovussa ja pitäkää
hauskaa. Kuunnelkaa ohjaajia: mitä mukavampaa niillä
on, sitä mukavampaa teillä
on.
Santeri Heinonen

Miksi lähdit rippikouluun?
Se oli itsestäänselvyys.
Halusin käydä jo pelkästään
kokemuksen vuoksi.
Mikä jäi rippikoulusta
päällimmäisenä mieleen?
Uusiin ihmisiin tutustuminen ja puolituttujen kanssa
paremmiksi kavereiksi tuleminen.
Mitä haluaisit sanoa terveisiksi tulevan kesän rippileiriläisille?

Lähtekää leirille positiivisella asenteella. Itse lähdin
hieman negatiivisena, mutta
huomasin, kuinka mukavaa
siellä oli.
Elli Välimäki

Miksi lähdit rippikouluun?
Siellä oppii uusia asioita
uskonnosta, maailmankuva
avartuu ja tapaa uusia ihmisiä.
Mikä jäi rippikoulusta
päällimmäisenä mieleen?
Oppitunnit, hartaudet, jumalanpalvelukset ja kaikki
muutkin jutut.
Mitä haluaisit sanoa terveisiksi tulevan kesän rippileiriläisille?
Käyttäytykää hyvin, älkääkä hölmöilkö. Lopuksi voisin
siteerata Ristoa: ”Mitä
nopeemmin, sitä nopeemmin”.
Saska Mikkola

Julkaisija
Sastamalan seurakunta
Aittalahdenkatu 12, 38200 Sastamala
p. (03) 521 9090
Kustantaja, sivunvalmistaja
Tyrvään Sanomat

Paino
Alma Manu Oy, Tampere, 2013
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URPO VUORENOJA

Ja runoratsu
laukkasi!

P

ääsiäisen Sananjalassa julistin kaikille
avoimen runokilpailun Sastamalan
seurakunnan vuoden viestintäteemalla ”Ilolla kohti ihmistä”. Ensiksi runoja
tuli nihkeästi, kunnes panin markkinointiin pikkuisen vauhtia.
Korjaavan liikkeen ansioista, luultavasti, tekstejä alkoi tipahdella kirkkoherranvirastoon ja
sähköpostini kilistä!

Rippikoulu on yksi suosituimmista kirkon työmuodoista. Pyhän Marian kirkko on toiminut jo vuosisatojen ajan useiden sukupolvien rippikirkkona.

Elämän eväitä etsimässä
Juttusarja: Rippikoulussa moni löytää Jeesuksenkin,
mutta jokainen itsensä. Sitä juhlikaamme.
Samuli Suonpää

Kaikissa kulttuureissa juhlitaan sitä, kun pojasta tulee
mies ja tytöstä nainen. Tähän
hetkeen osuu konfirmaatio,
jossa on kyse juuri aikuistumisesta. Konfirmaatio (lat.
confirmare) tarkoittaa vahvistamista.
Kyse ei ole kasteen vahvistamisesta vaan kastetun,
nuoren aikuistuvan ihmisen
vahvistamisesta. Seurakunnan ei tarvitse vahvistaa Jumalan vahvistamaa kastetta,
sen sijaan koko seurakunnalla on suuri merkitys nuoren
aikuistumisessa. Tukea siihen tarvitaan meiltä kaikilta.
Nykyisin rippikoulun käy
85 prosenttia ikäluokasta, ja

se on paljon suositumpi kuin
armeija. Tämä on viimeinen
kerta, kun koko ikäluokka tekee jotakin yhdessä.
Se onkin osa rippikoulun
viehätystä. Monelle pojalle
tämä on ensimmäinen viikko
poissa äidin luota. Ja sitten
siellä on niitä tyttöjäkin...
Rippikoulu on ihastumistenkin aikaa. Matkaa kohti aikuisuutta.
Rippikoulun ajan nuori saa
opetusta kristinuskosta. Hän
oppii, millainen meidän kirkkomme on, jonka jäseneksi
hänet on kasteessa otettu.
Konfirmaatiossa nuori pääsee ensimmäistä kertaa käyttämään aikuisen päätösvaltaa. Hän saa päättää halus-

taan kuulua kirkkoon.
Tämä päätösvalta kannattaa ottaa vakavasti, se tekee
konirmaatiosta aidon. Kysymystä ei esitetä pilan päiten,
eikä se ole vain rituaali. Ei
kirkkoon ole pakko kuulua, ja
käsillä on hyvä hetki tehdä
päätös tosissaan.
Matka kohti aikuisuutta jatkuu rippikoulun ja konfirmaation jälkeen uusin eväin.
Rippikoulun ajaksi nuori on
riuhtaistu hetkeksi irti kodin
vaikutuspiiristä: hän on yhdessä ikätoveriensa kanssa
pohtinut elämäänsä ja elämäämme maan päällä yleensäkin. Rippikoulussa etsitään
eväitä hyvään elämään.
Uskonto on vain osa tätä

pohdintaa, kasvamiseen tarvitaan paljon muutakin.
Konfirmaatiojuhlassa
meille esittäytyy nuori omana itsenään, omine ajatuksineen ja omine mielipiteineen. Konirmaatiojuhlassa nämä mielipiteet ovat jyrkimmillään, nuoruuden voimaa täynnä. Viimeistään nyt
nuori on ainakin omasta mielestään vanhempiaan viisaampi.
Tästä eteenpäin häntä ei
kasvateta ylhäältä annetuin
käskyin vaan järkipuheella ja
keskustellen, joka on usein
pelottavaa vanhemmillekin –
ja hyvä esirukousaihe muiden ohessa.

Olen ollut jokaisesta sekä kirjoittajasta että runosta onnellinen. Luin saapuneita riimejä iltaisin kädet kananlihalla, tippa linssissä ja suu korvissa.
Kuinka näitä tekstejä voi laittaa ”palkitsemisjärjestykseen”, sillä niistä kaikista huokui eletty elämä, opittu
viisaus ja sydämen lempeys.
Koska päätöksiä, niitä vaikeitakin, on tehtävä, niin
kanssani palkintokahville pääsevät Ritva Haavisto,
Kalle Virta ja Sirkka Suonpää.
Otan kahville lähtijöihin yhteyttä vielä ennen kesäkuuta. Haluan kiittää lämpimästi myös kaikkia muita
runoilijoita.
Tämän lehden teemana on Viljellen ja varjellen. Kyseinen aihe kietoo sisälleen seurakunnan halun huolehtia
rakennuksista ja ympäristöstä, jotta ne olisivat hyvässä
kunnossa tulevillekin polville. Lue siis Elomaan Pekan
juttu Kiikoisten kirkonmäen uudistuksesta tai Hannu
Järventauksen asiaa Suodenniemen kirkon rempasta.
Lisäksi viljely tässä lehdessä tarkoittaa Sanan kylvöä,
mikä on seurakunnan
tehtävä numero yksi.
Takasivulla saat nauttia luvan kanssa ”Ilolla
kohti ihmistä” –runokilpailun sadosta.
Muista katsoa vielä,
mitä kaikkea seurakuntasi tarjoaa sinulle kuluvana suvena, koska tapahtumia on, ja paljon!

Merja-Leena Törmälehto
Kirjoittaja toimii tämän vuoden
seurakunnan vs.
tiedotussihteerinä

LEENA JÄRVENPÄÄ

Vuoden 1963 Kiikoisten rippikoululaiset tapasivat toisensa helatorstaina, ja mukavaa oli!
Kuvassa edessä vasemmalta on Markku Alajoki, Perttu
Pihlavamäki, Pertti Suominen, takana Olavi Helminen, Timo Pihlavamäki ja Markku Koskimaa.
Keskeltä oikealle Tuula Joutsen, Sinikka Mäkelä, Paula
Uusitalo, Helena Mäkisalo, Marketta Järvenpää, Paula
Huikkola, Sinikka Koskinen, Aili Mäkelä, Maiju Selin, Heli
Hilden, takana Anneli Rantala ja Pirkko Törmä.
Portailla vasemmalta Pirjo Viitasalo, Altti Rantala, Heidi
Pihlajamäki, Taisto Ojala, Marjukka Salomäki, Linnea Visanen, Liisa Kulmala, Tuula Rimpelä, Eila Palomäki ja Marjatta Alajoki.
Takana vasemmalta Jarkko Pihlavamäki, Paavo Jaakola,
Eero Isokorpi, Aulis Tiensuu, Jouko Hohkala, Simo Huhdanpää, Kauko Penkkimäki, Heimo Kulmala, Jouko Nuto,
Eelis Järvenpää, Jorma Koivuniemi, Paula Ala-Järvenpää,
Markku Mäkelä ja Esa Pihlajamäki.
Kuvasta puuttuu Seija Mikkola.
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Projektina Kiikoisten kirkonmäki
PEKKA ELOMAA

A

Pekka Elomaa

Kiikoinen oli 31.12.2012 asti
satakuntalainen maatalouspitäjä ja seurakunta Pirkanmaan rajalla Tyrvään rovastikunnassa.
Kuntaliitos merkitsi Kiikoisten historian päättymistä
osana Satakuntaa ja paluuta
historialliseen yhteyteensä
”Tyrvään emäseurakuntaan”.
Kiikoisten seurakunnassa huomioitiin liitoksen mahdollisuus jo muutoksen alkuvaiheissa. Erityisesti kiinnitettiin huomiota rakennusten
ja kiinteistöjen kuntoon vuosien 2008–2012 aikana, minkä mahdollisti seurakunnan
varallisuus esimerkiksi metsätuottojen kautta.
Kiikoslaiset maksoivat
kahden prosentin kirkollisveroa aina vuoteen 2008 asti,
joten seurakuntalaisetkin
ovat ”talkoisiin” runsaasti
osallistuneet.

Mainittakoon,
että saunassa
lienee seudun
parhaat löylyt.

Kirkonmäki-projekti pääsi täyteen vauhtiin vuonna 2011.
PEKKA ELOMAA

Kiikoisissa on todettu kirkkohallituksen yleinen kannanotto kiinteistöjen käytöstä, käyttöasteesta ja merkityksestä seurakunnalle sekä
seurakuntien moninaiset
muutostarpeet.
Seurakunnan kiinteää
omaisuutta ei haluttu hävittää, vaan ne kohdennettiin
olemassa oleviin ja jääviin rakenteisiin ajan tarpeiden mukaiseen muotoon.
Kirkonmäki-projekti pääsi
täyteen vauhtiin vuonna
2011.
Leirikeskuksesta päätettiin
luopua, koska kunnostamisessa menisi tarpeettoman
paljon varoja ja liitoksen
myötä alue jäisi tarpeettomaksi.
Kiikoisten pappilasta/virastosta päätettiin luopua heti kirkkoherran eläköityessä
ja kanttorilasta luovuttiin jo
vuonna 2003. Toimintoja haluttiin keskittää seurakuntatalolle, jonne saneerattiin uusia tiloja.

Seurakuntatalolla kunnostettiin päiväkerholle uudet tilat, toimiston tullessa entiseen tilaan. Alakertaan tehtiin myös pieni majoitustila ja
neuvotteluhuone lähetystorin tilalle.
Alakerran laajennusosaan
tehtiin arkistotila, tekninen
tila, monitoimisali ja lähetystorille uudet tilat. Yläkerran
vuonna 1982 valmistunut
keittiö ja kahvihuoneen lattia
uusittiin.
Lisäksi talon seiniä maalattiin, sisääntulokatos korjattiin ja uusittiin sadevesi- ja
salaojajärjestelmät.
Haastava hanke saatiin
valmiiksi 4.12.2012. Ohessa
valmistui myös pieni Lappset-leikkikenttä päiväkerhon
viereen.
Ensimmäisenä ja alueen
maisemaan eniten vaikuttavana muutoksena oli vuonna
2007 käynnistetty ja vuosina
2008–2012 toteutettu hautausmaan laajennushanke.
Hankkeen kustannukset oli-

Kulttuurimaisema on kokenut suuren muutoksen hyvään suuntaan, mistä kiikoslaiset voivat olla ylpeitä.
Hautausmaan pysäköintialueiden töissä huomioitiin,
että alueet tultaisiin myöhemmin asfaltoimaan.
Kustannussäästöjä katsottiin saatavan, kun eri alueiden asfaltoinnit tehdään samalla kertaa.
Seurakuntaliitos nopeutti

Tupaa ja saunaa vuokrataan yleisön käyttöön Sastamalan kirkkoherranvirastosta.

vat 389 054 euroa, kirkkohallituksen avustus 289 321 euroa, joten seurakunnalle jäi
alle 100 000 euron kustannukset.
Vuoden 2012 piispantarkastuksen mukaan Kiikoisissa on tehty määrätietoista ja

suunnitelmallista työtä.
Seurakunnan hallintoa on
hoidettu mallikelpoisesti ja
kuultiin piispan kiteytys
myös siitä, että Kiikoisten
kirkonmäki on yksi tärkeä
säilyttämisen arvoisista asioista Kiikoisissa.

hanketta, joka valmistui
7.8.2012. Seurakunnalle
hankkeesta jäi vain 37 592 euron kustannukset kirkkohallituksen avustaessa 97 500
eurolla.
Uudistusten myötä kulkutiet, parkkipaikat ja sadevesiviemäröinnit ovat erittäin hyvässä mallissa.
Perinteikkäästä leirikeskuksesta luopuminen oli seurakuntalaisille hieman tuskallista, mutta tätä lievitti tieto siitä, että kirkonmäelle rakennetaan pienimuotoinen
kirkkotupa.
Kirkkotupa rakennettiin
palvelemaan eri työalojen
toimintaa ja seurakuntalaisten kokoontumis- ja juhlatarpeita.
Ympäröivä alue eli seurakuntatalon rinne kunnostettiin kivisestä risukosta viihtyisäksi järvenrantamaisemaksi.
Lisäksi rakennettiin laituri kirkkotuvan edustalle.
Honkarakenteen tupa siunattiin käyttöön 6.12.12.
Tupaa ja saunaa vuokrataan yleisön käyttöön edullisesti Sastamalan kirkkoherranvirastosta.
Mainittakoon, että saunassa lienee seudun parhaat löylyt.

Kirkon ympäristöohjelman
huomioiminen
Kiikoisissa yhdistettiin
ekologinen ajattelu ja kustannussäästöt kiinteistöjen käyttöastetta tehostavilla muutoksilla muun
muassa asentamalla ilmalämpöpumput seurakuntatalolle ja kirkkotupaan.

Pappilan öljylämmitys
muutettiin maalämpöön
vuonna 2010.
Kirkossa vaihdettiin öljypoltin hyötysuhteeltaan
parempaan ja kirkon yläpohjan eristystä parannettiin ekovillaeristyksellä.

SASTAMALAN SEURAKUNTA

Suodenniemen kirkko
suljetaan kesäksi
Hannu Järventaus

Kirkkoremontti voi tuntua
kurjalta, etenkin silloin, kun
pyhättöä tarvittaisiin esimerkiksi vihkimistä varten.
Kuitenkin kunnostustöiden
päätyttyä kirkko pystyy entistä paremmin palvelemaan
alueen asukkaita. Näin tapahtuu myös Suodenniemellä.
Vuonna 1831 valmistunut
Suodenniemen kirkko on rakennettu samaan aikaan
kuin Helsingin keskusta. Kirkon tornin 1839 piirtänyt ark-

kitehtikin on sama eli C.L.
Engel.
Tämä arkkitehti piirsi
myös Helsingin tuomiokirkon, joten Helsingin ja Suodenniemen kirkot saivat saman nimen, Nikolainkirkko.
Kirkollinen johto tahtoi tuolloin pitää ystävälliset suhteet
Venäjän keisari Nikolai I:n
kanssa. Samalla kirkollinen
johto, joka edusti myös
maamme valtiollista johtoa,
oli kylmäkiskoinen kansaa
kohtaan. Niinpä seurakuntalaiset Suodenniemellä, toisin
kuin Helsingissä, jättivät Ni-

Suodenniemen kirkko on remontissa kesäkuusta marraskuun loppuun saakka.

kolainkirkko-nimityksen pian pois käytöstä.
Vastavalmistuneen kirkon
ulkoseinä oli hirttä. Tornia
rakennettaessa, mene ja tiedä, kirkko vuorattiin ulkoapäin laudoilla ja maalattiin
empirenkeltaiseksi. Tänä kesänä kirkko maalataan taas.
Samalla Museovirasto
analysoi vanhojen maalikerrosten värisävyt. Muistan it-

se, kuinka eräs keltainen
maalipinta muuttui vuosien
saatossa marjapuuronväriseksi.
Lisäksi tornin vuorilaudoitukset ja sähkölaitteet uusitaan, myös vesikatto maalataan. Tämän ohella liikkumista helpottava invahissi rakennetaan sankarihaudan
puolelle sivuportaisiin tai kirkon sisäpuolelle, portaiden
viereen. Kirkko onkin remontissa 1.6. ja 30.11.2013 välisen
ajan.
Kesällä hautaan siunaamiset järjestään haudalla, jumalanpalveluksia pidetään museoilla, vanhalla hautausmaalla ja seurakuntatalossa,
mutta Hoosianna veisataan
tuttuun tapaan kirkossa.
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MERJA-LEENA TÖRMÄLEHTO

Sirpa Kiikala eläkkeelle
blingbling-hanskojen kera
Pasi Grönblom

Sähäkällä Sastamalan seurakunnan siivoojalla Kiikalan
Sirpalla oli maanantaina
28.1.2013 viimeinen työpäivä.
Sirpa siivoili mallikkaasti
ja ammattitaidolla kymmenisen vuotta seurakunnassamme, kunnes koitti eläkkeelle
siirtyminen. Iloista ja luonnikasta siivoojatarta ilahdutimme yllättäen viimeisenä työpäivänä.
Aamun valjettua allekirjoittanut ja pari muuta työkaveria pyysi Sirpan Vammalan
seurakuntatalon juhlasaliin.

Tuoleista tyhjän juhlasalin
keskellä lattialla odotti moppi
ja ämpärivaunut muistuttamassa, etteivät ihan vielä eläkepäivät olleet alkaneet.
Sitten ojennettiin pienet
lahjat, kuten hieno sateenkaarenvärinen pölyhuiska ja
tuunatut blingbling-siivouskäsineet. Sirpan kasvoille levisi onnellinen hymy, kun
työkaverit näin ihanasti yllättivät.
Ja aina kun Sirpa laittaa
eläkepäivillään tuunatut siivouskäsineensä ylle, hän voi
muistella arvokasta ja tärkeää
työtään seurakunnassa.
PASI GRÖNBLOM

Jaakko Pirttikoski ja Maiju Vuorenoja pakersivat ahkerasti uusien Tyrvään Pyhän Olavin esitteiden eteen. Tuore painotuote on
maksullinen, ja sen voi ostaa Pyhältä Olavilta ja kirkkoherranvirastosta viidellä eurolla.

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon uusi esite
- hiljentymisen avain
Esite: Kirkkovieras voi sukeltaa sisään kuvien
hengelliseen aarreaittaan
Maiju Vuorenoja

Suurta yleisöä on koskettanut Tyrvään Pyhän Olavin
kirkon jälleenrakentaminen
ja kirkkosalin maalausohjelman toteuttaminen nykytaiteen keinoin. Kirkonrakentajista ja maalauksista kertovat
kirjat ovat matkanneet maailmalle monen kirkkovieraan
mukana.

Nyt on käsissämme hiukan
erilainen painotuote.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon vastavalmistuneessa esitevihkosessa on sananen kirkon historiasta ja jälleenrakentamisesta. Kirkon maalaukset on haluttu kuvata katsojalle raamatunlausein.
Osmo Rauhalan alttarialueen ja saarnastuolin maalaukset sekä Kuutti Lavosen

apostolien ja Kristuksen kärsimystien kuvat esitellään aiheisiin liittyvin Vanhan ja
Uuden testamentin tekstein.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon maalaukset aukaisevat
silmiemme eteen koko Raamatun sanoman alkaen maailman luomisesta, josta kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa.

Evankelistat ovat saaneet
heille tunnusomaiset tekstit.
Kristuksen kärsimystietä
seurataan eri evankeliumeista valituin jakein ja Johanneksen ilmestys vie katsojan
viimeisen tuomion äärelle.
Toivomme, että uusi esite
olisi kirkkovieraalle avain,
jonka avulla sukeltaa sisään
kuvien hengelliseen aarreaittaan.

MERJA-LEENA TÖRMÄLEHTO

Nuorisotyön
puolelle uutta virtaa!
Merja-Leena Törmälehto

Toukokuun alusta lähtien
Rauni Rantakytö on ajellut
kotoaan Kankaanpäästä töihin Sastamalan seurakuntaan, sillä hän sai täältä vakituisen nuorisotyönohjaajan
viran.
Tuore kasvo toimi aiemmin
Jämijärvellä samassa puuhassa, mutta osa-aikaisena.
Rauni kertoikin olevansa todella innoissaan uudesta, kokopäiväisestä nuorisotyönohjaajan pestistä. Nyt seuraa

kun olen tehnyt kyseistä työtä eri seurakunnissa useamman vuoden ajan, minusta
tuntuu, etten taida muuta
osatakaan!
Työssäni palkitsevinta on
tehdä monipuolista työtä ja
kokea työstä nouseva ilo.

vielä pieni suuri haastattelu
uudesta tekijästämme.
Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi, mutta olen nuorisotyönohjaaja.
Perheeseeni kuuluvat tuore aviomies, menimme naimisiin huhtikuun lopussa, ja
kotoa pois muuttanut nuorimies. Lisäksi mieheni lapset
ovat meillä joka toinen viikonloppu. Tulen heidän
kanssaan hyvin toimeen.
Teen nuorisotyötä, koska
koin kutsumusta alalle. Nyt

Työkaverit yllättivät eläkkeelle siirtyvän Sirpan keskellä aamusiivousten. Muistoksi menneistä vuosista seurakunnan parissa
hän sai tuunatut työhanskat ja korean pölyhuiskan.

Hain Sastamalan nuorisotyönohjaajan paikkaa, sillä
halusin haistella uusia tuulia,
saada uusia kokemuksia sekä
kokoaikaisen työn.

Rauni Rantakytö pitää monipuolisesta ja menevästä nuorisotyöstä.

Punainen lankani nuorisotyössä on luovuus, kekseliäisyys ja hartauselämä, sekä
nuoren kohtaaminen Jeesuksen kanssa.
Jokaisessa on Jumalan sormenjälki.
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Sattuu ja tapahtuu kesällä 2013
Vammala
Pe 17.5. klo 18
Ti 21.5. klo 13
Ke 22.5. klo 18.30
To 23.5. klo 18
Su 26.5. klo 18
Ti 11.6. klo 17
Pe 21.6. klo 18
To 1.8. klo 7
To 8.8. klo 14

To 23.5. klo 18
Via Dolorosan tekijöiden kiitosilta
Houhajärven leirimajalla
eläkeikäisten- ja näkövammaisten
kevätjuhla Vammalan srk-talolla
naisten saunailta Houhajärven
leirimajalla sekä 3.7. ja 17.7. klo 17
lähetystyön kirpputoriväen kevättapaaminen Houhajärvellä
ajattelijoiden klubi musiikkiterapiassa Vammalan srk-talolla
yleinen saunailta Houhajärvellä
seurakunnan juhannusjuhla
Vammalan srk-talolla
naisten aamusauna Houhajärven
leirimajalla
lähetystyön vapaaehtoisten
yhteinen tapahtuma Houhajärven
leirimajalla

ETElä-TYRVää
Ke 5.6. ja
17.7. klo 13

hiljenny haudalla käynnin lomassa Sammaljoen kirkon hautausmaahartaudessa

KEIKYä
To 23.5. klo 18
Pe 31.5. klo 17
La 15.6. klo 11-15
Ke 10.7. klo 18.30
Ke 24.7. klo 18.30
Ke 21.8. klo 18.30

kevätsiunaus ja patsaspuistotapahtuma voimalaitoksen rannassa
kylvöjen siunaus Jarno Ojalalla
(Heinimaant. 29)
lähetyskirppiksen 2-v. synttärit ja
lähetysletut Kauppakulmassa
lähetyksen lauluilta Keikyän
kyläseuran rannassa
lähetyksen lauluilta kirkonmäellä
lähetyksen lauluilta
Tuula Heinosella (Päätie 8)

KIIKKa
La 18.5 klo 13
Su 19.5. klo 17.30
klo 18
Ke 5.6. klo 18.30
Ti 11.6. klo 13
Pe 21.6. klo 18
To 25.7. klo 18
Ti 6.8. klo 18.30
Ti 13.8. klo 18
17.–18.8.

naisten leiripäivä Kiikan Leiriaholla,
lisätietoja Pirkko Pihlajamaalta
p. 050 591 1540
kaatuneitten muistopäivän
seppelten lasku
majatalo-ilta Kiikan kirkossa,
musiikki-vieraana Hanna Ekola,
Pisara, lastenhoito Lastentalossa
kylvöjen siunaus Aulis ja Kristiina
Tuomisella (Hailantanhua 23)
kesäseurat Urho ja Pirjo Kylväjällä
(Vehkakorventie 406)
juhannusjuhla Leiriaholla
lauluseurat Jokisivun Lauttapirtillä
lauluseurat Vähähaaran
kotiseututalossa
pihaseurat Aili Riihimäellä (Peltotie 9)
messuavustajien kurssi Leiriaholla,
kurssilaisten toteuttama messu
su 18.8. klo 10

mOUHIJäRVI
mouhijärven naistenpiirin saunailta
Kiikoisten kirkkotuvalla
motoristikirkko Mouhijärvellä.
Ke 22.5. klo 18
Prätkäparaatin lähtö Häijään Äijän
edestä klo 18.15, jumalanpalvelus
kirkonmäellä klo 19, ehtoollisen vietto
kirkossa ja rillausta rannassa
To 6.6. klo 18
hautausmaakierros, Raimo Vasara
kertoo Mouhijärven vanhan kirkon
vaiheista
To 18.7. klo 20.30 mouhijärvi-viikon hartaushetki
Mouhijärven vanhakirkko
Su 28.7. klo 10–18 Häijään lantissa Häijään markkinoiden
hiljentymispaikka
To 15.8. klo 18
Kivet puhuvat historiaa Mouhijärven
tiilikirkolla, oppaana Raimo Vasara
17.5. klo 17

KIIKOINEN
Ke 22.5. klo 19

toukosiunaus Alakiikosen rannassa

To 30.5. klo 18.30
La 1.6. 8.30
Pe 21.6. klo 19
Pe 28.6. klo 19
Su 14.7. klo 13
To 25.7. klo 18
Ke 31.7. klo 13

tulevien esikoululaisten siunaus ja
päiväkerhojen kevätkauden päätös
Kiikoisten kirkossa
Poukan lähettiperheen tulojuhla
Kiikoisten srk-talolla
Toukolan koulun kevätkirkko
Kiikoisten kirkossa
juhannusaaton leppoisaa viettoa
Kiikoisten kirkkotuvalla
yhteismusisointia Kiikoisten kirkossa
Purpureiden tahtiin
messu Jaaran kylätalolla, erityisesti
kesäkiikoislaiset tervetuloa mukaan
lauluilta Kiikoisten Nuottimäessä
kesäisissä tunnelmissa Maire ja Seppo
Rintalalla (Nuottimäent. 33)
perheiden sauna- ja uintipäivä
Houhajärvellä

NUORET
Pe 14.6. ja 5.7. klo 19 kesäisu Nuakkarilla
Pe 28.6., 19.7. ja 16.8. klo 19 nuorten kesämessu Tyrvään kirkossa

RETKEIlE
Perheretki ähtärin eläinpuistoon la 8.6. Lähtö Vammalan
srk-talolta klo 8.30, hinta yli 12 v. 40 € ja 3-12 v. 35 €, ilmoittaudu Salme Kuukalle p. 050 314 9081.
Kesäretki Tampereelle ke 12.6. Lähtö klo 8.30 Keikyän
srk-talolta, klo 8.45 Kiikan srk-talo, klo 9 Vammalan srk-talo
Koe Finlaysonin kirkko, Vapriikki, lounasristeily Pyhäjärvellä,
Kalevan kirkko, hinta 60€, lapset 5-15 v. 30 €, ilmoittaudu
24.5. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 03 521 9090.
Retki Vivamon Raamattukylän näytelmiin Salome ja
Kalastajat pe 2.8. Reissun hinta 52 €. Kyselyt ja ilmoittautumiset p. 050 314 9042 Maikku Halmeelle tai p. 03 521 9040
diakoniatoimistoon 23.7. mennessä.

SUODENNIEmI

KOUlUIKäISTEN lEIRIT

kinkerit Lahdenperän rantasaunalla
(Lahdenperäntie 1041)
To 30.5., 20.6. ja
ulkoilupäivä Salmin leirikeskuksessa
25.7 ja 22.8.
(Salmentie 44), lähtö kävellen
srk-talolta klo 9
La 1.6.2013 klo 9 Suodenniemen koulun kevätkirkko
Suodenniemen kirkossa
Ke 12.6., 17.7.
lähetyksen lauluilta Suodenniemen ja
14.8.
museolla klo 19 (sateella srk-talolla)
Ke 3.7.2013 klo 18 perinteiset kesäseurat Kivikkolan
mäellä (Kivikkolantie 50)
To 4.7. klo 19
lähetyksen lauluilta Lahdenperän
rantasaunalla (Lahdenperäntie 1041)

leirimaja

Su 26.5. klo 18

KaRKKU
Ma 27.5. klo 18
Ke 29.5. 19
To 11.7. klo 19
To 1.8. klo 19

runo- ja lauluilta Salokunnan kirkossa
kylvöjen siunaus Juha Passilla
lauluilta Harsun pihapiirissä
Soli Deo Gloria musiikkileirin
musisointia Harsun pihapiirissä (sateen
sattuessa Karkun srk-talossa)

TYRVääN PYHäN OlaVIN KIRKKO
Pe 24.5. klo 18
Su 16.6. klo 10

partiomessu, Gospelkuoro
sanajumalanpalvelus ja lahja
Sarkkisen kirjanjulkistamistilaisuus
messut su 23.6., 30.6. ja 28.7. klo 10

PYHäN OlaVIN
SUNNUNTaIHaRTaUDET
2.6., 9.6., 16.6., 23.6., 30.6., 7.7., 14.7.,
21.7., 28.7., 4.8., 11.8. ja 18.8. klo 17

KONSERTIT
Caminantas-yhtyeen konsertti
Sammaljoen kirkossa
La 8.6. klo 18
Kesäillan Vigilia, mieskuoro Euga
Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa
Kirkkokuorokurssin konsertti
La 13.7. klo 18
Karkun kirkossa
XVII Sastamala Gregoriana –
20.- 27.7.2013
Wanhan musiikin päivät
Sastamalan Pyhän Marian kirkossa
ja Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa.
Tutustu verkossa www.sastamalagregoriana.i
Pe 7.6. klo 18

KOKEmäENJOKIPäIVIEN
KONSERTIT
Pe 2.8. klo 19.30
La 3.8. klo 14
La 3.8. klo 18
Su 4.8. klo 19
Su 11.8. klo 19

Soli Deo Gloria -musiikkileirin
konsertti Pyhän Marian kirkossa
jousileirin päätöskonsertti
Vammalan srk-talolla
“Gregorianan rääppiäiset -kesäillan
barokkisäveliä” Trio Albrekt,
Pyhän Olavin kirkko
Sävel Sastamala, basso Oskari NoksoKoivisto Pyhän Marian kirkossa
Sävel Sastamala, sopraano Miina-Liisa
Värelä, Pyhän Marian kirkko

13.–15.6.
16.–18.6.
19.–20.6.
24.–26.6.
27.–29.6.
1.-3.7.
2.-4.8.
La 18.8.
Su 1.9.

Tuu
s ä ä k i!

Poikaleiri (7-9 v.)
Taideleiri yhteistyössä MLL:n kanssa
Tyttöleiri (7-8 v.)
Poikaleiri (yli 9 v.)
Tyttöleiri (9-10 v.)
Tyttöleiri (yli 10 v.)
Jalkapalloleiri yhteistyössä
Vammalan Palloseuran kanssa
syksyllä 2013 aloittavien ekaluokkalaisten ja kotiväen leiripäivä
melontailtapäivä koko perheelle

leiriaho
11.6.
12.–14.6.
15.–17.6.
3.-4.8.

Koko perheen taideleiripäivä
Sekaleiri (7-9 v.)
Sekaleiri (9-12 v.)
Isä-lapsileiri

Pääjärven telttaleirit yhdessä kaupungin kanssa
9.-11.6.
(04–06 synt.)
11.-13.6.
(00–03 synt.)
Ilmoittautuminen Pääjärven leireille 27.5. mennessä.
Muut leiri-ilmoittautumiset 10 päivää aiemmin.

laPSITYöN lEIRIT
Houhajärvi
12.–14.7.
15.–17.7.
18.–20.7.

äiti-lapsi-leiri *
äiti-lapsi-leiri. *
Isovanhemmat-lapsenlapset -leiri *

leiriaho
11.6.
Perheiden taideleiripäivä (P)
Perheiden leiripäivä. (P)
19.6.
3.-4.8.
Isä-lapsi-leiri *
10.–11.8.
äiti-lapsi-leiri (P)
* ilmoittautumiset nettisivujen kautta
(P) ilmoittautumiset Piia Jaatiselle p. 050 3149069
Lisätietoja O-T Haavistolta p. 050 314 9061 ja verkossa
www.sastamalanseurakunta.i

DIaKONIaN lEIRIT
Houhajärven leirimaja
To 30.5.
Ma 19.8.
Ti 20.8.
Ke 21.8.
To 29.8.

omaishoitajien leiripäivä
vanhemman väen Karkku-Vammala ja
näkövammaisten leiripäivä
Toimarin kehitysvammaisten leiripäivä
Uusi toivo –leiripäivä
mielenterveyskuntoutujien leiripäivä

leiriaho
Ke 29.5.
Ti 18.6.
Ke 24.7.
To-pe 25.-26.7.
Ke 10.7.

viittomakielisten leiripäivä
eläkeikäiset Kiikka-Keikyä
Päihteetön leiripäivä
yhdenvanhemman perheiden leiri
Kiikoisten seurakuntatalo
varttuneemman väen leiripäivä

Kiikan seurakuntatalo
Ti 27.8.
sotainvalidien leiripäivä
Katso tarkemmat tiedot kirkollisista ja ilmoittaudu diakonian leireille paria viikkoa aiemmin. Lisätietoja diakoniatoimistosta p. 050 314 9040.

b

7

www.sastamalanseurakunta.i

Mar!ry me
baby
Kesä on parasta kirkollisten toimitusten aikaa:
vietämme häitä, rippi- ja kastejuhlia, jonkun
luona pappi käy siunaamassa kodin.
Senpä takia pyydämme
Sananjalan lukijoita lähettämään kivoja

JUHLAKUVIA
kesän 2013 kirkollisista
toimituksista.
Lähetä kuvat sähköpostiin
merja-leena.tormalehto@
evl.i tai tule muistitikun
kanssa Merja-Leenan
juttusille kirkkoherranvirastoon (Aittalahdenk. 12).
Muistathan
Julkaisemme kuvia
kysyä lupaa kuvien
lähettämiseen
sekä Sananjalassa että
asianomaisilta.
verkkosivuillamme.
Ding dong!

Messut ja sanajumalanpalvelukset
Sastamalan seurakunnassa 19.5. – 18.8.2013
Su 19.5. kaatuneitten muistopäivä
Tyrvään kirkko klo 10, kunniakäynti sankarihaudalla
Karkun kirkko klo 10, sanajumalanpalvelus
kunniakäynti Sovinnonristillä
Keikyän kirkko klo 10, seppelten lasku
Suodenniemen kirkko klo 10, seppelten lasku
Kiikoisten kirkko klo 13, sanajumalanpalvelus ja
seppelten lasku
Sammaljoen kirkko klo 13, perhekirkko ja seppelten lasku
Salokunnan kirkko klo 13, kunniakäynti sankarihaudalla
Mouhijärven kirkko klo 18, esikouluun lähtevien siunaus ja
kunniakäynti sankarihaudalla

Su 26.5.
Perhemessu Tyrvään kirkko klo 10
Suodenniemen kirkko klo 10
Perhekirkko Kiikan kirkko klo 16
Karkun kirkko klo 18

Su 2.6.
Tyrvään kirkko klo 10
Kiikoisten kirkko klo 10
Mouhijärven kirkko klo 10
Sammaljoen kirkko klo 13
Keikyän kirkko klo 13

Su 9.6.
Tyrvään kirkko klo 10
Karkun kirkko klo 10
Kiikan kirkko klo 10
Kiikoisten kirkko klo 13
Suodenniemen srk-talo klo 18

Su 16.6.

WANTED!
Kerhonohjaajia ja autopajan vetäjiä
Etsimme vapaaehtoisia, lapsista pitäviä, turvallisia
aikuisia tai nuoria ohjaamaan syksyn kerhoja.

Tyrvään kirkko klo 10
Konirmaatiomessu Karkun kirkko klo 10
Konirmaatiomessu Mouhijärven kirkko klo 10
Luontojumalanpalvelus Koskelan Talomuseo klo 10
Konirmaatiomerssu Keikyän kirkko klo 10
Sammaljoen kirkko klo 13
Karkun kirkko klo 18
Kiikoisten kirkko klo 18

Voimme yhdessä miettiä kerhon aihetta, olisiko se
kädentaidot, näytteleminen, kokkaaminen, pienoismallit
tai vaikka sählyn pelaaminen?

La 22.6.

Kerhoja kaivataan ympäri Satamalan aluetta.
Lisäksi nuorten autopaja kaipaa vahvistusta riveihinsä.
Autopaja on avoinna kerran viikossa pari tuntia ja siellä
tarkoitus opettaa nuorille pieniä menopelien huoltoon
liittyviä asioita.

Su 23.6.

Sinun työpanoksellasi voi olla korvaamaton merkitys
jonkun lapsen tai nuoren elämässä. Läsnäolo, yhdessä
tekeminen ja hiljentyminen antavat paljon myös sinulle,
kerhonohjaajalle. Ilmoittaudu vaikka heti
Salme Kuukka p. 050 314 9081.

Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10
Suodenniemen srk-talo klo 10
Salokunnan kirkko klo 13
Kiikan kirkko klo 18

Su 30.6.
Kiikan kirkko klo 10
Kansanlaulukirkko Kiikoisten kirkko klo 13
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18
Suodenniemen srk-talo klo 18
Luontokirkko klo 18 Vilpun laavulla Vesunnint. 490

KESäTEKEMISTä KOULULAISILLE TOIMINTAHETKISTä
Järjestämme Vammalan ja Kiikan srk-taloilla kouluikäisille lapsille toimintahetkiä,
missä leikitään, pelataan ja askarrellaan ohjaajien kanssa. Voit osallistua toimintahetkeen
kerran tai vaikka joka päivä! Muista ottaa mukaan omat eväät. (Ei erillistä ilmoittautumista.)
Aikataulu
Ma-pe 3. - 20.6.
Vammalan seurakuntatalolla (Asemakatu 6)
klo 10–12
alle kouluikäiset,
klo 13–15
kouluikäiset
ma - pe 3. - 14.6.
Kiilan seurakuntatalolla (Länsitie 3)
klo 13–15
kouluikäisille
Lisätietoja antaa Salme Kuukkia gsm 050 314 9081

TENAVILLE TOIMINTAA - syksyn 2013
päiväkerhoilmoittautuminen käynnissä
Päiväkerho on hyvä paikka leikki-ikäiselle:
se on yhdessäoloa, hiljentymistä, toimintaa ja tekemistä
3-6-vuotiaille lapsille ammattitaitoisten lastenohjaajien ohjauksessa.
Lisäksi kerhojen toimipisteitä on ympäri Sastamalaa!
Ilmoita nyt jälkikasvusi päiväkerhoon
verkossa www.sastamalan 31.5.2013 mennessä tai
kysele lisää Outi-Tuulia Haavistolta p. 050 314 9061.

Su 7.7.
Tyrvään kirkko klo 10
Konirmaatiomessu Kiikan kirkko klo 10
Kiikoisten kirkko klo 10
Mouhijärven kirkko klo 10
Sammaljoen kirkko klo 13

Su 14.7.
Konirmaatiomessu Tyrvään kirkko klo 10
Karkun kirkko klo 10
Konirmaatiomessu Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10
Kiikan kirkko klo 10
Mouhijärven vanha kirkko klo 10,
Selkeen kartanon 400-vuotisjuhlajumalanpalvelus
Jaaran kylätalo klo 13, Kauvatsantie 15
Sanajumalanpalvelus Suodenniemen museo,
sateella srk-talo klo 18

Su 21.7.
Tyrvään kirkko klo 10
Keikyän kirkko klo 10
Sammaljoen kirkko klo 13
Kiikoisten kirkko klo 18
Mouhijärven kirkko klo 18

Su 28.7.
Sanajumalanpalvelus Suodenniemen
vanha hautausmaa klo 10
Salokunnan kirkko klo 13
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18
Kiikan kirkko klo 18

Su 4.8.
Konirmaatiomessu Tyrvään kirkko klo 10
Kiikoisten kirkko klo 10
Mouhijärven kirkko klo 10
Sammaljoen kirkko klo 13
Sanajumalanpalvelus Keikyän kirkko klo 13
Kiikan leiriaho, perhekirkko klo 13

Su 11.8.
Konirmaatiomessu Tyrvään kirkko klo 10
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10
Kiikan kirkko klo 10
Kiikoisten kirkko ko 13
Suodenniemen srk-talo klo 18

Su 18.8.
Tyrvään kirkko klo 10
Keikyän kirkko klo 10
Sammaljoen kirkko klo 13
Keikyän kirkko klo 10
Kiikoisten kirkko klo 18
Mouhijärven kirkko klo 18

Tykkää meistä
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Runokilpailun satoa
Ei surra
Ei surra saa,
ei murehtia saa,
kun sanan tähti
meit johtaa.

Olen etsinyt
Olen etsinyt rinnalleni ihmistä jonka kanssa
lähteä lenkille
hölkätä rinnan
hengästyä ylämäessä

Ei epäillä saa, sanaan yksin luottaa.
Ei sumu harmaa sitä sumentaa voi.
luota yksin Jumalaan,
kun sanan tähti kirkkaana loistaa.

jonka kanssa
istua iltaa
keskustella kiivaasti
juoda teetä muumimukeista

Ilon suuren ihminen tuntea saa,
kyynelet tuottaa,
sydän iloita saa,
Isä Taivaan meit odottaa.

jonka kanssa
katsoa komediaa
hihitellä yhdessä
jakaa kulho popcornia.

Perille juhlaan taivaan saan,
kun Jeesus meitä rakastaa
pelastaa ja armahtaa.
Ylistetään Jumalaa ja
Jeesusta maailman Vapahtajaa.

Olen etsinyt parasta ystävää.

Kirjokangas
Käsin kirjoitettu elämäni
on loimilankoihin kudottu taival.
Käskevät kirjoittamaan tunteella
herkällä sydämellä hellyydestä
rakkauden kaipuusta, ikävästä,
luovuuden lumouksesta
kertomaan karheasti sotkuisista säikeistä
jatkan kertomukseni matkaa pienenä purona
kuvaan elämääni sinulle kohisevana koskena
mahtavana merenä, läikähtelevin lainein.

Kalle Virta

Rauno Heikkilä

Maire Rintala

Ystävälleni
Kunhan kesä kerkeävi,
suvi saapuvi saloille
toivon Sinulle ystäväni:
riemua kirkasta säteilevää
päivää hellettä väreilevää.
Monta leppoista saunailtaa,
laineen loisketta, kuutamon siltaa.
Kuusen kuisketta, satoa metsäin
lepohetkiä suojassa lehväin.
Pellon piennarta, nurmen nukkaa,
kissankelloa, apilankukkaa.
-Älä siis yhtään hetkeä hukkaa…
Sirkka Suonpää

KANANJALKA

Nousen lentoon värisevin siivin kuin suruvaippa
korkeammalta saan voimaa valosta
sieltä näen kauniit värit
maiseman tummissa varjoissa
värikkäänä kuvajaisena
vapaana solmuista ja sekaisista säikeistä
sitten voin laskeutua pilvien tuuliin
kuin peilikuvaan leijaileva silkkiperhonen.

