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Miten niin ei kiinnosta?
tarja kopalainen

Marketta Lahdenmaa

Katariina Tuominen, Ville
Rostedt, Alma Ryökkynen
ja Aleksi Sandroos. Neljä
iloista nuorta, joiden kanssa
juttu luistaa, kuin olisimme
tunteneet aina.
Mutta mikä yhdistää näitä
nuoria? Ensinnäkin heidän
ikänsä, sillä he kaikki ovat
nuoria aikuisia, mutta myös
se, että he ovat mukana seurakunnan isostoiminnassa,
Alma Ryökkynen on jopa perustanut oman bändin seurakuntaan.
Näille nuorille usko on osa
elämää, ja se on tärkeä syy
pysyä mukana seurakunnan
toiminnassa. Heiltä onkin
hyvä kysyä sitä, mitä voitaisiin tehdä, jotta seurakunta
tulisi lähelle nuoria.
Kuten tiedämme, nuorten
aikuisten elämä on kiireistä,
joten jääkö nuorille aikaa olla
mukana toiminnassa? Onko
toiminta niin kiinnostavaa,
että mukaan lähtee mielellään?
– Rippikoulun jälkeen kävin isoskoulutuksen ja sitten
jäin mukaan seurakunnan
toimintaan, sanoo Katariina
Tuominen.
Hän on pienestä saanut olla mukana, ja mieleen on erityisesti jäänyt pikkuisosena
oleminen. Hänen mielestään
seurakunta on yhtä lailla sekä
kohtaamis- että hiljentymispaikka.
Kysymykseen siitä, miten
seurakuntaa saataisiin kiinnostavammaksi, kaikki vastaavat, että nuorille aikuisille
suunnattua toimintaa pitäisi
mainostaa näkyvämmin ja
innovatiivisemmin. Pelkät
ovi- ja ilmoitustaulumainok-

Bongaa
pappi torilta
Jos kesälauantaina törmäät
Vammalan torilla sokeripalakauluksella varustettuun
henkilöön, on hän todennäköisesti Sastamalan seurakunnan pappi ja torilla nimenomaan juttuseuraa etsimässä. Tartu siis rohkeasti
hihasta ja mene puheille. Toripappi päivystää Vammalan
torilla kesä-elokuun ajan lauantaisin kello 9–10.30. Varaslähtö toripappikauteen otetaan lauantaina 31. toukokuuta, jolloin torilla päivystää pastori Risto Herranen.

Seurakunnan nuorten toimintaan kaivataan vauhtia ja toiminnallisuutta.

Jonna herranen

Samassa
veneessä
Laiva tai vene on kirkon ja
seurakunnan symboli.
Seurakuntaveneen ruorissa on Kristus, joka suojelee
veneessä olevia vaaroilta.
Tämä kuva on otettu Sastamalan seurakunnan vuoden
2013 työyhteisöpäivässä. Laiva on siis lastattu seurakunnan työntekijöillä.
Seurakunta on laaja ja tehtävät erilaisia. Yhteisen
suunnan säilyttäminen ei aina ole helppoa. Siksi tekee
hyvää olla hetki ihan konkreettisesti samassa veneessä.

set eivät houkuttele, eivätkä
ne sitä paitsi ole kuin sisäpiirin nähtävillä.
– Pitäisi olla jotain, joka
todella kiinnittää huomion,
Katariina miettii.
Aleksi Sandroos pitää tärkeänä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, sillä hänen mukaansa juuri sieltä voi löytää
tämän päivän nuoret aikuiset.
Mainonnan ohella nuoret
muuttaisivat myös toiminnan sisältöä. Aleksi Sandroos
ja Ville Rostedt kaipaisivat
urheilutapahtumien kaltaista
yhteiskristillistä toimintaa,
johon olisi helppo tulla mukaan, vaikka seurakunta ja
sen toiminta olisivatkin vieraita.
Alma Ryökkynen toivoisi
musiikillista showmaisuutta
sekä yleisön mukaan ottamista.
– Pelkkänä yleisönä oleminen voi olla turhauttavaa,
hän toteaa.
Katariina, Aleksi, Alma ja
Ville ovat yhtä mieltä siitä, että seurakunnan toiminnan
olisi oltava avointa ja yhteisöllistä, eikä liian työntekijäkeskeistä. Heidän mielestään
seurakunnan olisi myös
kuunneltava nuoria.
– Päättäjien pitäisi tiedostaa, että nuoret aikuiset ovat
koko kirkon tulevaisuus. Ottamalla meidät huomioon sekä välittämällä ja satsaamalla
tilojen viihtyvyyteen saavutettaisiin paljon positiivisia
tuloksia, he huomauttavat.
Nuorten viesti on selkeä:
Älkää tehkö päätöksiä kuuntelematta nuoria, sillä ketkä
voisivatkaan olla nuorten asioissa parempia asiantuntijoita kuin nuoret itse.
merja-leena törmälehto

PÄÄKIRJOITUS

Luomakunnan
kruunu

N

äillä sanoilla perustellaan häikäilemätöntä luonnon hyväksikäyttöä. Nämä
sanat perustuvat
kristilliseen ihmiskäsitykseen.
Niinpä kristinusko on syyllinen maailman
ympäristökatastrofiin. Nieleskelen hetken.
Ryhdyn etsimään luomakunnan kruunu
-käsitteen syntyä. Löydän keskustelua muun
muassa siitä, onko luomakunnan kruunu mies
vai nainen. Raskauttavin todistus tulee mieheltä, joka totesi naisen nähdessään ihastuneena: ”Tämä se on!”
Miehen nimi on Aatami.
Ihminen luomakunnan kruununa on minulle täysin vieras ajatus. En ole koskaan saanut
tällaista opetusta. En muista luomakunnan
kruunua kristillisistä lähteistä tai Lutherin
kirjoituksista. Raamattu johtaa ajatukset aivan jonnekin muualle. Jumala antaa ihmiselle
luomiskertomuksessa tehtävän viljellä ja varjella maata. Profeettojen ja Jeesuksen kertomukset ihmisestä eivät ole kauniita, niin rakas
kuin ihminen Jumalalle on. Luomakunnan
kruunun etsinnässä Luther johtaa lopulta oikeille jäljille.
Luomakunnan kruunu syntyi renessanssin
ja humanismin pohjalle. Ihminen, yksilö ja tämänpuolisen elämän nautinto ja ihanuus nousivat uusiksi ihanteiksi ihmiskunnalle. Vanhat
kristilliset hyveet, kuten vaatimattomuus ja
nöyryys sysättiin syrjään. Uusia ajatuksia tahdottiin toki perustella Raamatulla: ihminen
luotiin luomiskertomuksessa viimeisenä ja
psalmissa ihminen todetaan lähes jumalolennoksi. Martti Luther yhtenä monista kristityistä ajattelijoista tuomitsi tämän humanistisen
ihmisen. Humanismi kuitenkin salakuljetti
omat ajatuksensa ihmisestä Raamattuun,
kristilliseen ajatteluun ja kristilliseen elämäntapaan.
Luomakunnan kruunu ei ole saanut maailmassa paljonkaan hyvää aikaan. Ihmisen
ihannointi johti edellä mainitun maailman
luonnonvarojen häikäilemättömään riistoon ja
väärinkäyttöön, mikä uhkaa koko maailmaa ja
olemassaoloamme jo lähitulevaisuudessa.
Luomakunnan kruunun synnytti kuitenkin
humanismi ja länsimainen moderni ajattelu, ei
kristinusko.
Kristityt hyveet nimittävät elämäntapamme
ahneudeksi. Lankesimme tähän syntiin, kun
hylkäsimme nämä kristityt hyveet. Tämän ahneuden pauloihin ovat joutuneet kaikki uskonnosta tai kulttuurista riippumatta.
Paluu kristillisiin arvoihin ja elämäntapaan
on meillä monella edessä. Pelkään, että joudumme tekemään välttämättömyydestä hyveen. Sitten nieleskellään yhdessä.
Ari Paavilainen
kirkkoherra

Uusia tuulia
seurakunnassa
Ari Paavilainen

Tarja Kopalainen

Pitkät penkki- ja pöytärivit
seisovat ryhdikkäinä ojennuksessa avarassa ja kiiltävässä seurakunnan tilassa.
Rintamasuunta on kohti puhujan pulpettia, joka on edessä keskellä. Tilaa on sadoille
ihmisille, jotka täyttävät tilan.
Juhlavaatteissaan he istuvat
paikoillaan, veisaavat ja
kuuntelevat, mitä puhujalla
on sanottavana. Tilaisuuden
päättyessä he nousevat, ja
poistuvat hyvässä järjestyksessä kotiinsa arjen askareisiin.

esiintyjiä ja puhujia. Estradille pääsivät kokeneet laulajat
ja ensi kertaa esiintymään
rohkaistuneet parissakin paikassa. Keskustelua tai ihmisten luovuuden töitä saattoi
ihailla pitkin iltaa tai sitten
vaan istua kahvilla kaikessa
rauhassa. Ei tarvinnut osallistua mihinkään, mutta mitä
tahansa saattoi tehdä. Samalla monet ihan vakituiset luovuuden ilmaukset, kuten illalla harjoitellut kuoro tuli tutuksi uusille ihmisille. ilta sai
innostuneen vastaanoton.

Ojennuksesta suloiseen
sekamelskaan
Monet seurakunnan tilat
on tehty ja sisustettu juuri tällaista käyttöä ajatellen. Tämä
kuitenkin toteutuu yhä harvemmin. Me suomalaiset emme enää muuallakaan osallistu tuollaisiin tilaisuuksiin.
Me tulemme ja lähdemme
koska tahdomme. Emme pysy paikallamme, lapset haluavat liikkua ja leikkiä. Teemme
ja seuraamme monia asioita
samaan aikaan. Etsimme
paikkoja, joissa on paljon kivoja juttuja ja jokaiselle jotakin. Ruoka ja juoma ovat tärkeitä.

Musiikkia kaikille
Myös seurakunnan musiikkitapahtumat ovat usein
noudattaneet alussa mainittua kaavaa. Kuoromusiikki ja
yhteislaulu kiinnostavat monia. Kuorolaulu on todettu
terveyttä ja pitkää ikää edistäväksi tekijäksi. Loppukesäksi Sastamalan keskustan
liepeille suunnitellaan isompaa ulkoilmatapahtumaa,
jossa olisi monenlaista musiikkia ja yhteislaulua, sekä
jokin esiintyjä.

Hannu Järventaus ja Olavi Holma ohjasivat linnunpönttöjen
nikkarointia.
Tarja Kopalainen

Kuuntelusta
yhdessä oloon
Näitä perustavia muutoksia ajattelussamme ja käyttäytymisessämme on otettu
huomioon monessa eri seurakunnan tilaisuudessa. Kirkossa tai seurakuntatalolla ei
tarvitse enää pönöttää, vaan
olemme siellä toisiamme varten. Seurakunnan tiistaikahvila Vammalan seurakuntatalon alakerrassa ja Uusi Toivo
-lounaat ovat olleet ensimmäisiä uudenlaista seurakuntatyötä toteuttavia tilaisuuksia.
Luovuuden messut
Diakoni Marja Ritasen ideasta syntyi huhtikuussa Vammalan seurakuntatalolle Luovuuden messut. Näillä messuilla jokaiselle ihmiselle oli
tilaa. Illassa saattoi tulla ja
mennä. Paikalla oli lukuisia
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Syksyllä
seurakuntatalolle!
Lapsityössä virisi ajatus
uudentyyppiselle mahdollisuudelle Vammalan seurakuntatalolle. Arjen keskelle
uupuville vanhemmille, kuten kaikille muillekin on syksystä alkaen paikka mihin
tulla päivän päätteeksi. Lasten kanssa voi tarhapäivän
päätteeksi suunnistaa seurakuntatalolle valmiiseen pöytään. Tarjolla on hyvää kotiruokaa, lapsille leikkipaikka
sekä seurustelua kaikessa
rauhassa oman aikataulun
mukaan. Seurakuntatalolla
on tilaa kaiken ikäisille. Koululaisillekin on monta toimintamahdollisuutta. Aikanaan voi suunnistaa kohti kotia kylläisenä ja hyvillä mielin. Halutessaan voi seurata
mitä ohjelmaa illassa on tai
osallistua kaikkeen muuhun,
mitä seurakuntatalolla tapahtuu.

Sivunvalmistaja:
Tyrvään Sanomat
Paino:
Alma Manu Oy
Tampere 2014

Tarja Kopalainen

Unikekoja ja muita
pyhimyksiä
Jaakko Pirttikoski

Jouni Pihlajamaa

Helluntai on kirkon syntymäpäivä. Apostolien tekojen 2.
luvun mukaan juutalaisten
sadonkorjuujuhlassa, helluntaina, Pyhä Henki laskeutui
opetuslasten päälle ja he lähtivät viemään sanomaa Kristuksesta. Helluntai on harvoja karnevalisaatiolta säästyneitä kirkollisia juhlapäiviä,
vaikka kysymyksessä on yksi
kirkon pääjuhlista.
Pyhän Kolminaisuuden
päivä on kirkkovuoden ainut
puhtaasti opillisista syistä
vietettävä juhla. Päivä on kiitoksen sävyttämä yhteenveto
helluntaihin päättyneestä tapahtumasarjasta, jonka kuluessa Jumala paljasti olemuksensa ihmiskunnalle. Uskomme Jumalaan, joka on
ilmoittanut itsensä Luojana,
Lunastajana ja Pyhittäjänä.
Juhannus on Johannes
Kastajan juhla. Luuk. 1. luvun
mukaan Johannes oli Jeesuksen sukulainen, joka syntyi tasan puoli vuotta ennen
Jeesusta. Johannes Kastajan
muistopäivä on 400-luvulta
lähtien ollut 24.6. Nykyisin
juhannusta vietetään 20.–
26.6. välisenä lauantaina.
Johannes oli askeetti, joka
asui erämaassa ja kehotti aikalaisiaan parannukseen. Johanneksen tehtävä täyttyi,
kun Jeesuksen toiminta Johanneksen antaman kasteen
jälkeen alkoi. Johannes julisti, että Jeesus on Vanhassa
testamentissa ennustettu
messias. Kohta tämän jälkeen Johannes kärsi marttyyrikuoleman.
Kirkastussunnuntai on 8.
sunnuntai helluntaista. Matteus, Markus ja Luukas kertovat, että Jeesus nousi kolmen
opetuslapsensa kanssa korkealle vuorelle rukoilemaan.
Heille ilmestyi kaksi Vanhan
liiton tärkeimpiin kuuluvaa

Anna Kuukka, Roosa Rantala ja Sara Liljeström odottelevat innokkaina Rooman matkaa. Mukaan lähtee myös tyttöjen opettaja ja valmentaja Riitta Ylöniemi.

Varilan voittoisat
tytöt
Tarja Kopalainen

Aleksandra Såltinin vuonna 1884 maalaama Kiikan kirkon alttaritaulu esittää Kristuksen kirkastumista.

profeettaa, Mooses ja Elias,
jotka kertoivat Jeesukselle
tätä pian kohtaavasta kärsimyksestä ja kuolemasta. Samalla hetkellä Jeesuksen
hahmo hohti taivaallista valoa.
Varsinkin 1800-luvulla aihe oli hyvin suosittu suoma-

Hyvä työ huomattiin
Tarja Kopalainen

Sastamalan seurakunnan
hallinnoima Maatalousyrittäjien työhyvinvointihanke on
palkittu Joutsenten reitti ry:n
vuoden 2014 parhaana hankkeena.
Hankkeen projektityöntekijänä toimii ylöjärveläinen
Maija Pispa. Viljelijätaustan
omaavaa Maijaa viljelijöiden
ongelmat eivät ole yllättäneet. Pikemminkin hän on
ihmetellyt sitä valtavaa optimismia, mikä ihmisiin kätkeytyy. Joissain tapauksissa
vaikeudet ovat jatkuneet

vuosia tai työmäärät ovat olleet pitkään valtavia. Silti jaksetaan valtavalla sitkeydellä
ja tulevaisuudenuskolla.
– Kaikki ihmiset kohtaavat
elämässään vaikeuksia, eikä
niistä tarvitse yrittää selvitä
yksin, korostaa Pispa.
Mitä aiemmin apua hakee,
sen helpompi asioihin on
saada muutos. Valitettavan
usein apua pyydetään vasta,
kun ongelmavyyhti on jo valtava. Maija Pispa muistuttaa
viljelijöitä itsensä huoltamisen tärkeydestä.
– Oma jaksaminen on kaiken kannalta A ja O. Olisi hy-

laisissa alttaritauluissa.
Unikeonpäivänä 27.7. uutislähetysten loppukevennyksenä näytetään usein,
kuinka Naantalissa unikeoksi
valittu nimekäs henkilö kipataan tylysti laiturilta mereen.
Unikeonpäivän juuret ulottuvat 200-luvulle, jolloin legen-

dan mukaan seitsemän nuorta miestä pakeni Efesoksessa
luolaan keisari Deciuksen
kristittyihin kohdistamia vainoja.
Jumala vaivutti miehet
uneen 200 vuoden ajaksi ja
herätti heidät vasta vainojen
loputtua.

Viidesluokkalaiset Anna
Kuukka, Roosa Rantala ja
Sara Liljeström voittivat 12.
huhtikuuta Helsingissä, Mikael Agricolan kirkon kryptassa järjestetyn valtakunnallisen raamattuvisan finaalin
ja samalla koko kilpailun.
Mikään onnenkantamoinen tyttöjen voitto ei ollut,
sillä he päättivät jo alkukilpailussa ottaa kisan voiton
kotiin.
Helppoa se ei kuitenkaan
ollut.
Tarvittiin paljon päättäväisyyttä ja kovia istumalihaksia.
Tunteja ja taas tunteja tytöt pänttäsivät Raamattua.
– Välillä tuntui, että ei jaksa, huokaa Roosa.
Motivaatio oli kuitenkin
kova.
– Ajateltiin, että jos opetellaan ulkoa, niin ei me voida hävitä, kertoo Sara.
Opettaja Riitta Ylöniemi
kehuu joukkuetta.
– Tytöt ovat lahjakkaita ja
todella ahkeria. Huumoriakin heillä riittää. Aprillipäivänä sain viestin raamattuvisan
projektisihteeri Tuija Pyhärannalta. Varilan joukkue oli
kuulemma diskattu, kun tyttöjen kassista oli vilkkunut
punainen Raamattu. Ei mennyt ihan läpi, nauraa Riitta.

Voiton kunniaksi koko Varilan koulu juhli jäätelöillä.
Rehtori Juha Marttila piti
tytöille puheen.
Tyttöjä kävivät onnittelemassa myös Sastamalan seurakunnan kirkkoherra Ari
Paavilainen ja johtava nuorisotyönohjaaja Salme Kuukka.
Tuomisina heillä oli – mitäpä muutakaan kun nahkakantiset Raamatut omistuskirjoituksella.

Fakta
■■Raamattuvisa on valtakunnallinen 5.–6.-luokkalaisille
suunnattu Raamattu-aiheinen
tietokilpailu.
■■Sen järjestävät yhteistyössä
Opetushallitus, Kirkkohallitus
ja Kirkkopalvelut.
■■Loppukilpailun lukualueena
oli: Luuk. 1–24, Ap.t. 1–9:31., 1.
Moos. 6–9 sekä Ps. 147–148.
■■Varilan koulun viidesluokkalaiset Anna Kuukka, Roosa
Rantala ja Sara Liljeström voittivat kilpailun.
■■Visan pääpalkintona on Rooman matka.

Marjut Haapanen

Palkinnon pokkasivat hankkeen projektityöntekijä Maija Pispa ja kirkkoherra Ari Paaviilainen.
Vasemmalla Paavo Törmälä ja oikealla Petri Rinne Joutsenten reitistä.

vä tunnistaa itsessään tila,
jossa on väsynyt ja ylikierroksilla, ottaa aikalisä, syödä
hiukan ja levätä hetki. Joskus
pitää myös irrottautua työstä
ja tehdä jotain ihan muuta.
Omaan hyvinvointiinsa
Maija Pispa panosti hankkimalla moottoripyörän. Sen
kanssa liikkuessa voi irrottautua kaikesta arkisesta,
etenkin puhelimesta ja tietokoneesta, ja nauttia kauniista
maisemista.
Maatalousyrittäjien työhyvinvointihanke alkoi MTK
Vammalan alueella 1.8.2012
ja laajentui tänä vuonna koko
Joutsenten reitin toimialueelle. Hankeaika päättyy
31.12.2014.

Yksinäinen susi
liivijengissä
Samuli Kinnari

Samuli Kinnari

Sunnuntaimopoilijaksi ei voi
sastamalalaista Mikko Naskalia kutsua, vaikkei hän
koskaan moottoripyörällä
hurautakaan Roismalasta
työmaalle Mottisen risteykseen. Naskalin pyöriin on
vuosien varrella kertynyt kilometri jos toinenkin ja matkakertomuksissa vilahtelevat
maat Islannista Ukrainan,
Albanian ja Valko-Venäjän
kautta Marokkoon.
Kaksipyöräiset ovat kuljettaneet Mikko Naskalin pois
arjesta jo teinivuosista lähtien, kun kotikylältä piti päästä liikkeelle.
– Minulla oli puolalainen
Komar-mopo, Naskali kertoo.
Siitä koneet alkoivat kasvaa.
– Ensimmäinen moottoripyöräni oli satakuutioinen
Honda ja 800 kilometriä silläkin tuli parhaana päivänä
päästettyä, hän muistelee.
Pako ja pakko
Tien päälle ja pienemmille
poluille Mikko Naskalin ajaa
pako todellisuudesta ja jonkinlainen pakko.
– Joskus harmittaakin, että on taas pakko mennä, hän
miettii.
Naskalin pyörät eivät ole
muoviluoteja, joilla kruisaillaan pitkin rantabulevardia
hiostavana kesäiltana. Sen
sijaan niillä kolutaan metsiä
vähintään Jämillä tai Lapissa.
– On hienoa olla pilkkopimeässä, kun tähdet tuikkivat
taivaalla, ja heitellä klapia
nuotioon, kuvailee Mikko
Naskali retki-illan tunnelmia
laavulla.
Taivaskanava aukesi
Turkissa
– Sanotaan, että kypärä on
maailman pienin kappeli.
Kyllä se sellaista rukouksen,
Raamatun kohtien ja hengellisten laulujen sekamelskaa
on enimmäkseen, kun ajan,
Mikko Naskali kertoo.
Yhteyden yläkertaan hän
tavoitti Turkissa 1980-luvun
lopulla tiukassa paikassa.
Mikko Naskalilla oli kesäloma ja kuusi viikkoa aikaa
ajella.
– Itävallassa poikkesin
vaihtamassa rahaa ja näin
kuvia Turkista. Ajattelin, että
tuonne voisi koettaa mennä,
hän kertoo.
Turkin puolelle Mikko
Naskali päätyikin.
– Muistan, että jännitin,
kun ajoin puusiltaa ja kymmenen metrin välein oli ko-
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Oli hauska
löytö, että voi
olla kristitty
ja motoristi.
Eivät ne sulje
toisiaan pois.”
Mikko Naskali

Mikko Naskalin mopotallissa asuvat BMW:t R75/5 vuodelta -73 sekä R100GS:t vuosilta -88 ja -92.
Samuli Kinnari

nepistoolimiehet molemmin
puolin. Mahtaakohan Naskalin poika täältä tulla takaisin,
hän kertoo miettineensä.
Idässä kurdialueella Mikko Naskali näki englantilaisen linja-auton, jonka ikkunat oli kivitetty. Kalpeat matkustajat kertoivat, että lähistöllä oli tapettu saksalainen
pariskunta ja kehottivat olemaan etenemättä.
– Ajattelin, että kun olen
tällainen kiltti suomalaispoika, niin eihän kukaan minulle mitään tee. Jatkoin hölmöyttäni matkaa, Naskali
kertaa.
Muutamaan otteeseen
hän törmäsi kuokin, kepein
ja koirin varustautuneisiin
paikallisiin.
– Onneksi heillä ei ollut

aseita. Telttapaketit pyörän
perässä kopisivat, mutta eivät minuun saaneet osumaa,
hän muistelee.
Huhupuheet olivat kertoneet tien jatkuvan vuoren yli.
Puolenyön aikaan Mikko
Naskali kuitenkin joutui toteamaan, että polku päättyi.
– Oli nälkä, olin huolissani
bensan riittävyydestä ja siitä,
onko joku perässäni, hän kertoo.
– Pyhäkoulussa olin oppinut, että on Taivaan isä, joka
kuulee rukouksia. Menin
konkreettisesti polvilleni ja
sanoin: Jumala, jos sinä olet,
niin nyt tarvitsisin apuasi.
Maan alta et pysty minulle
hotellia nostamaan, mutta
tee jotain, muistaa Naskali
pyytäneensä.

Bemarin tankkiin Mikko Naskali maalasi kaksi tekstiä Raamatusta. ”Niiden kautta on avautunut muutama hieno keskustelu”,
hän kertoo.

Noustessaan Mikko Naskali kuuli takaansa askelia ja
tunsi rauhan.
– Siinä oli vanha kurdimies, joka osasi 10–20 sanaa
englantia ja saman verran
saksaa. Hän ihmetteli, mitä
minä siellä teen ja kerroin ihmetteleväni samaa.
Mies kutsui hänet lämpimästi vieraakseen.
– Yöllä risukaton läpi tähtitaivasta katsoessani jouduin sanomaan Jumalalle,
että olin väärässä. Tämä hotelli nostettiin maasta minulle, hän kertoo todenneensa
kivistä rakennetussa majassa.
Päivän valjettua Mikko
Naskali palasi edellispäivän
jälkiä takaisin.
– Tulin 36 kilometriä vapaalla ja hyvin bensa riitti.
Kapinallisesta salonkikelpoiseksi
Moottoripyöräilyssä Mikko Naskalia viehättää tietynlainen kapinallisuus, vaikka
se osin onkin harrastuksesta
karissut. Mieluiten hän ajaa
yksin tai raamattupiiristä löytyneen vaimonsa Terhin
kanssa.
Liivijengiinkin Mikko Naskali kuuluu - nimittäin kristittyjen motoristien Gospel
Ridersiin.
– Oli hauska löytö, että voi
olla kristitty ja motoristi. Eivät ne sulje toisiaan pois.

Tarja Kopalainen

POIMINTOJA
Sururyhmä itsemurhan uhrien omaisille
Itsemurhan uhrien omaisille alkaa oma sururyhmä torstaina
5.6.2014 kello 18.30–20.30 Vammalan seurakuntatalossa.
Ryhmän ohjaajina toimivat diakoniapappi Lasse Hautala ja
johtava diakoniatyöntekijä Jouni Kivimaa. Ilmoittautumiset
Jouni Kivimaalle viimeistään perjantaina 30.5. p. 050 314
9041.
Tarja Kopalainen

Lotta Envall haluaa seurakuntavaaliehdokkaaksi ja ilmiantoi itsensä seurakunnalle www.seurakuntavaalit.fi palvelun kautta.

Oikeille asioille on
aina aikaa
Tarja Kopalainen

Fakta

Viime kesänä kahden poikansa kanssa Kauhajoelta
Sastamalaan muuttanut Lotta Envall haluaa olla mukana
kehittämässä seurakuntayhteisöä.
Täällä moni ei vielä Lottaa
tunne, vaikka hän nuorena
Vammalassa 3 vuotta asuikin. Lotta ei jäänyt odottelemaan, että joku hänet keksisi,
vaan lähestyi rohkeasti seurakuntaa ja ilmoitti haluavansa
ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin.
Kuka Lotta Envall on, ja
miksi hän tahtoo kirkkovaltuustoon? Lähdin ottamaan
asiasta selvää, ja sovimme tapaamisen Lotalle rakkaalle
Pyhän Olavin kirkolle.
Hyytävän kylmä tuuli puhalteli Lotan kurvatessa kirkon pihaan. Koleus kuitenkin
unohtui, kun Lotan elämäntarina tempasi minut mukaan matkalle, jonka varrella
Lotasta kasvoi voimanainen.

■■Sasatamalan kirkkovaltuustoon valitaan 33 jäsentä vuosiksi 2015–2018.

Vielä vähän aikaa sitten Lotta Envall toimi yrittäjänä Jurvassa, kulttuuri- ja sisustuskeskus Sellassa. Toimenkuvana olivat kokouspalvelut,
kahvila Sellan Aino, taidenäyttelyjen pitäminen ja erilaiset tapahtumat. Työpäivät

tyy ihmisyyteen ja uskoon on
minun juttuni.
Tiukkojen elämänkokemusten kautta usko on tullut
Lotalle tärkeäksi. Hän kokee
saaneensa Jumalalta tehtävän auttaa hädässä olevia.
Tehtävän antaja antaa myös
voiman.

■■Ehdokkaana voi olla konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään
9.11.2014 ja on seurakunnan
jäsen viimeistään 15.9.2014.
■■Ehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset, tietoa valitsijayhdistyksistä saa omasta
seurakunnasta.
■■Ehdokasasettelu päättyy
15.9.2014 klo 16.
■■Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10.2014.
■■Varsinainen vaalipäivä on
isänpäivänä 9.11.2014.
■■Lue lisää seurakuntavaaleista ja ehdokkuudesta: www.
seurakuntavaalit.fi
■■Sivuston kautta voit myös
ilmoittaa kotiseurakuntaasi,
että olet kiinnostunut ehdokkuudesta.

olivat pitkiä ja työmatkat
myös. Silti Lotalla riitti virtaa
myös seurakunnan asioille.
– Tein Kauhajoen seurakunnassa vapaaehtoistöitä

kriisipuhelimessa. Vedin
myös vertaistukiryhmää
erouhan alla eläville.
Nykyisin Lotta kiertää
työkseen kouluttajana TEkeskuksissa.
Vapaa-aikana häntä kiinnostavat erityisesti lapsiperheiden ja nuorten asiat. Nuoret tarvitsevat turvallisia ja
pysyviä aikuisia elämäänsä.
Siinä on haastetta seurakunnalle.
Mutta mistä ihmeestä uranainen ja kahden pojan yksinhuoltaja löytäisi aikaa vapaaehtoistyölle?
– En tiedä mistä minun
voimani tulee, nauraa Lotta.
Mutta samaan hengenvetoon jo toteaa, että ylhäältähän se tulee.
– En lähde mukaan mihin
vaan, mutta kaikki mikä liit-

Pohjanmaalle Lotta lähti
etsimään itseään ja juuriaan.
Siellä hän myös avioitui.
– Pohjanmaa oli minun
oppikouluni, löysin sieltä itseni.
Sastamalan seutu on Lotalle tuttu lapsuudesta. Täällä
asui hänen hiljattain edesmennyt mumminsa, jonka
taloa asuu nyt Lotan äiti.
– Mietimme muuttoa poikien kanssa pitkään. Nyt ollaan täällä ja kaikki on hyvin.
Mielelläni lähtisin mukaan
Sastamalan seurakunnan
työhön. Tykkään olla päättämässä sen paikan asioista
missä toimin.
Mutta kävi siinä asiassa
niin tai näin, varmaa on, että
tälle naiselle löytyy oma paikka ja tehtävä.
– Jumalan johdatuksessa
tännekin on tultu, uskoo Lotta ja lähettää lukijoille terveiset: minua voi rohkeasti lähestyä kun vaikkapa kaupassa törmätään.

Gospelkuoron kesän aloitus
Yhdeksän kuukauden sijaisuuden johtavana kanttorina tehnyt Mikko Helenius on työnsä osana johtanut seurakunnan
Gospelkuoroa. Tämä yli 20 laulajan naiskuoro pitää oman kevätkonserttinsa Tyrvään kirkossa perjantaina 23. toukokuuta
kello 18. Ohjelmistossa on talven aikana harjoiteltua uutta materiaalia: monikulttuurista kirkkomusiikkia Andrew Lloyd
Webberista Mikko Heleniuksen sävellyksiin. Konserttiin on
vapaa pääsy, ohjelman hinta on10 euroa.
Tuomasmessu helatorstaina
Parin vuoden tauon jälkeen Mouhijärven kirkossa vietetään
jälleen Tuomasmessua helatorstaina 29. toukokuuta kello 18.
Messun teema on hauska ja vähän moniselitteinenkin: Kaikki
käy kirkossa. Liturgina messussa toimii Tarja Kopalainen ja
saarnaajana Risto Herranen. Messun juontaa Satu Janhunen.
Messun jälkeen yhteistä iltaa jatketaan kirkossa teetarjoilun
merkeissä.
Tarja Kopalainen

www.sastamalanseurakunta.fi

Kesän tapahtumatarjotin 2014
Katso verkosta lisätietoja sekä seuraa lehti-ilmoitteluamme.

MESSUT
Pe 23.5.

Partiomessu, Kiikan kirkko klo 18, Hautala, Mattila J.

Su 25.5. 5. sunnuntai pääsiäisestä

Perhekirkko ja kouluun lähtevien siunaus, Kiikan kirkko klo
10, Pihlajamaa, Mattila J., päiväkerhonohjaajat
Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus, Hänninen,
50-vuotta sitten ripille päässeiden juhla jatkuu srk-talossa
Tyrvään kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Herranen, Ojala
Cityriparin konfirmaatio,
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 12,
Airas-Laitila, Herranen, Helenius
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Vuoristo

Helatorstai 29.5.

Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila J., Kappelilaulajat
Perhekirkko, Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus,
Helena Bäckman, päiväkerhonohjaajat,
päivä- ja perhekerhojen kevätjuhla srk-talo
Tyrvään kirkko klo 10, Herranen, Järvinen, Ojala
Vanhan käsikirjan ehtoollisjumalanpalvelus,
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, liturgi Mikko Lempinen, saarna Teuvo Huhtinen, kanttori Juha Kurala, käytössä
v. 1694 kirkkokäsikirja, v. 1701 virsikirja ja v. 1776 Biblian mukainen raamatunkäännös
Kiikoisten kirkko klo 12, Airas-Laitila, juhannuksena 1964 ripille
päässeiden juhla
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Ojala
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Mattila J.
Keikyän kirkko klo 18, Sorva, Ojala, kylvöjen siunaus, MTK
tarjoaa kirkkokahvit
Tuomasmessu, Mouhijärven kirkko klo 18, Kopalainen, Hautala,
saarna Herranen, Hänninen

Pe 30.5.

Keikyän koulun kevätkirkko, Keikyän kirkko klo 11.30,
Herranen

La 31.5.

Toukolan koulun kevätkirkko, Kiikoisten kirkko klo 8.30,
Airas-Laitila, Hänninen
Suodenniemen koulun kevätkirkko,
Suodenniemen kirkko klo 9, Järventaus, Helena Bäckman,
Suodenniemen lapsikuoro

Su 22.6. 2. sunnuntai helluntaista

Kirkonrakentajien ja kesänviettäjien kirkkopyhä,
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Airas-Laitila,
Pihlajamaa, Mattila A.
Suodenniemen kirkko klo 10, Sorva
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Hänninen
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17,
Jokinen-Lundén
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Hänninen

Su 29.6. 3. sunnuntai helluntaista

Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus, Hänninen, Suodenniemi-viikon avaus, aluksi Sakari Jankkarin pienoisnäytelmä Suodenniemen papeista, kirkkokahvit, hautausmaakierros Sakari Jankkari
Lapin riparin konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen,
Jokinen-Lundén, Laaksonen Samu, Mattila J.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Hautala, Pihlajamaa
Keikyän kappelin sanajumalanpalvelus Leiriaholla klo 13,
Sorva, kirkkokahvit
Kansanlaulukirkko, Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila,
Hänninen
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17, Hautala
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa

Su 6.7. 4. sunnuntai helluntaista

Luontokirkko Otamussillan rannassa, Siionin Kanteleen
laulajaiset klo 18, Jumalanpalvelus klo 19, Hautala,
saarna Reijo Arkkila
Leiriaho II konfirmaatio, Keikyän kirkko klo 10,
Sorva, Pihlajamaa, Ojala
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Airas-Laitila
Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila, Hänninen
Sammaljoen kirkko klo 13, Paavilainen, Ojala
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17,
Airas-Laitila

Su 13.7. 5. sunnuntai helluntaista

Kirkkokuorokurssin päätösmessu, Karkun kirkko klo 10
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa
Leiriaho III konfirmaatio, Kiikoisten kirkko klo 10, Järventaus,
Laaksonen, Naukkarinen
Leiriaho Kesä II Konfirmaatio, Sastamalan Pyhän Marian
kirkko klo 10, Järvinen
Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila, Hänninen
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17,
Pihlajamaa
Suodenniemen kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Naukkarinen

Su 1.6. 6. sunnuntai pääsiäisestä

Karkun evankelisen opiston konfirmaatio,
Karkun kirkko klo 10, Lasse Räty, Vuoristo

Su 15.6. Pyhän Kolminaisuuden päivä

Karkun evankelisen opiston konfirmaatio,
Karkun kirkko klo 10, Erkki Koskenniemi
Keikyän kirkko klo 10, Airas-Laitila, Mattila J., Gideonien kirkkopyhä
Leiriaho I konfirmaatio, Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa,
Laaksonen Samu, Mattila A.
Houhajärvi Kesä I konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10,
Herranen, Hautala, Ojala
Sammaljoen kirkko klo 13, Hautala, Hänninen
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17,
Laaksonen Samu

La 21.6. Juhannuspäivä

Juhannusjumalanpalvelus, Mouhijärven vanhakirkko klo 11,
Hautala
Juhannuspäivän messu Mittumaari, Pyhän Marian kirkko
klo 10, Jokinen-Lundén, Vuoristo

Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Naukkarinen
Kiikan kirkko klo 10, Airas-Laitila, saarna Laaksonen, Mattila A.
Houhajärven leirimajan 60v. juhlajumalanpalvelus, Tyrvään
kirkko klo 10, litrugi Sakari Virtanen, saarna Jari Nurmi, kirkolta
kuljetus Houhajärven leirimajalle klo 11.30, takaisin klo 16
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17,
Airas-Laitila
Iltakirkko Suodenniemen museomäellä (kirkon vieressä) klo 18,
Herranen, Naukkarinen

Su 17.8. 10. sunnuntai helluntaista

Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Jokinen-Lundén
Kiikan Leiriaho klo 13, Sorva, Mattila A.
Kiikoisten kirkko klo 13, Herranen, Vuoristo
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17, Järvinen
Mouhijärven kirkko klo 18, Herranen, Vuoristo

Su 24.8. 11. sunnuntai helluntaista

Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus, Naukkarinen
Tyrvään kirkko klo 10, Järvinen, Sorva
Topin sukuseuran jumalanpalvelus, Tyrvään Pyhän Olavin
kirkko klo 10, liturgi Jukka Knuutti
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17,
Järventaus
Sastamalan kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Vuoristo
Kiikan kirkko klo 18, Sorva, Ojala

Su 31.8. 12. sunnuntai helluntaista

Keikyän kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila J.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Herranen, Järventaus
Kiikoisten kirkko klo 13, Järventaus, Naukkarinen
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17,
Pihlajamaa
Luontokirkko Lea ja Reijo Oinosella (Hahmajärvent. 59)
klo 18, Hautala, Naukkarinen

Ke 3.9.

Löytyn perheen
KOnSERTTI

Su 8.6. Helluntaipäivä

La 14.6. 1. sunnuntain pääsiäisestä messu

Su 10.8. 9. sunnuntai helluntaista

Motoristien kiitoskirkko, Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala,
kirkkokahvit srk-talo

Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala, Mattila A.
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen, Samu Laaksonen, Ojala
Sammaljoen kirkko klo 13, Herranen, Ojala
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17,
Airas-Laitila
Keikyän kirkko klo 18, Järventaus, Mattila J.
Luontojumalanpalvelus Koskelan museolla Taipaleessa klo 10,
Järventaus, kylvöjen siunaaminen, yrttipolku
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Ojala
Sanajumalanpalvelus Leiriaholla klo 10, Pihlajamaa, Mattila A.
Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila, Laaksonen Samu, Vuoristo,
Pohjan Pojjaat, mukana 50 v. sitten Tyrvään kirkossa konfirmoidut
Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17,
Järventaus

Mouhijärven kirkko klo 10, Järvinen, Naukkarinen
Suodenniemen konfirmaatio, Suodenniemen kirkko klo 10,
Järventaus, Mattila A.
Sammaljoen kirkko klo 13, Herranen
Sanajumalanpalvelus Keikyän kyläseuran rannassa
klo 14, Sorva, Ojala, kirkkokahvit
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17,
Laaksonen

Kiikoisten kirkossa purpuriperjantaina 27.6. klo 19,
Jaakko Löytty, Kaija Pispa, Karoliina Löytty

Su 20.7. Apostolien päivä
Keikyän kirkko klo 10, Sorva

Houhajärvi III konfirmaatio, Mouhijärven kirkko
klo 10, Hautala, Pihlajamaa, Naukkarinen
Tyrvään kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Laaksonen, Ojala
Kiikoisten kesäasukkaiden messu, Jaaran kylätalo
klo 13, Jokinen-Lundén, kirkkokahvit
Sammaljoen kirkko klo 13, Järventaus, Ojala
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17,
Jokinen-Lundén

Su 27.7. 7. sunnuntai helluntaista

Ulkoilmajumalanpalvelus Suodenniemen vanhalla hautausmaalla (Kirkkolahdent. 1) klo 10, Airas-Laitila, Hänninen
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Järvinen, Herranen
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Ojala
Pieni pyhä hetki, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 17, Herranen
Luontokirkko Vilpun laavulla (Vesunnint. 490) klo 18, Hautala,
Hänninen
Kiikan kirkko klo 18, Airas-Laitila
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Ojala

Su 3.8. Kirkastussunnuntai

Viron riparin konfirmaatio, Tyrvään kirkko klo 10,
Sorva, Laaksonen, Mattila J.
Karkun evankelisen opiston konfirmaatio,
Karkun kirkko klo 10, Rankinen
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Hänninen

HyväntekeväisyysKOnSERTTI

Tanja Kallio ja Päivi Vahela
Kiikan kirkossa torstaina 28.8. klo 18
Tuotto tulipalossa äitinsä ja veljensä
menettäneiden lasten hyväksi.

HAUTAUSMAAKIERROKSET

Ke 4.6. Mouhijärven kirkko klo 18, historiaa tiilikirkolla
osa 7 Raimo Vasara, iltahartaus, kahvitarjoilu
Su 29.6. Suodenniemen hautausmaa, jumalanpalveluksen ja
kirkkokahvien jälkeen noin klo 11.30
La 5.7. Suodenniemen hautausmaa klo 11
Ti 5.8. Salokunnan hautausmaa klo 18
Ti 12.8. Karkun hautausmaa klo 18
To 14.8. Mouhijärven vanhakirkon hautausmaa,
Kivet puhuvat klo 18
Ti 19.8. Sastamalan Pyhän Marian kirkon hautausmaa klo 18
Ti 26.8. Tyrvään kirkkohautausmaa klo 19
Ti 2.9. Roismala, Kappelihautausmaa klo 18
Ti 5.8. Salokunnan hautausmaa klo 18
Ti 12.8. Karkun hautausmaa klo 18
Ti 19.8. Sastamalan Pyhän Marian kirkon hautausmaa klo 18

www.sastamalanseurakunta.fi

LEIRIKEsä 2014

NUORET

TyTöT jA POjAT

Leirimaja
10.–12.6. Poikaleiri, Tarmo Marjamäki
13.–15.6. Poikaleiri, Tarmo Marjamäki
16.–19.6. Tyttöleiri (9-10 v), Salme Kuukka
23.–25.6. Taideleiri yhteistyössä MLL:n kanssa, Rauni Rantakytö,
Ulla Pohjola
26.–27.6. Tyttöleiri (7-8 v), Salme Kuukka
30.6.–2.7. Tyttöleiri (yli 9 v), Salme Kuukka
1.-3.8. jalkapalloleiri, yhteistyössä Vapsin kanssa, Jenni Lahti
17.8. Tulevien ekaluokkalaisten ja kotiväen leiripäivä klo 12,
Salme Kuukka
31.8. Melontailtapäivä koko perheelle klo 15-, Salme Kuukka
Pääjärvi, yhteistyössä kaupungin kanssa
9.- 11.6. (05-07 syntyneet), Rauni Rantakytö
11.- 13.6. (01-04 syntyneet), Rauni Rantakytö

Pe 23.5. ja 30.5. Nuortenilta Fisu, Nuakkari klo 19
To 5.6. alkaen Höntsäilypelailua Kaalisaaressa torstaisin klo 20-21
Pe 4.7., 18.7. ja 25.7. Nuortenilta Kesäfisu, Nuakkari klo 19
Pe 20.-la 21.6. Nuorten juhannus Leirimajalla, startti pe klo 17 ja
päätös la klo 15, ilm. viim. 15.6. Maria Nurminen p 050 314 9082
Pe 27.6. Nuorten retki Särkänniemeen, ilm. viim. 23.6. Jenni Lahti
p 050 314 9083
Pe 25.-su 27.7. Kirkkokierros pyöräillen: Pyhän Olavin-,
Pyhän Marian-, Mouhijärven-, Suodenniemen- ja Kiikoisten kirkot.
Osallistumismaksu 15 e, lisät. ja ilm. Jenni Lahti p 050 314 9083
La 9.8. Nuortenilta Leirimajalla klo 19, mukana myös entisiä nuoria, Leirimajan 60-vuotisjuhlien tapahtuma
Pe 29.-la 30.8. Kerhonohjaajakurssi Leirimajalla, ei edellytä kerhonohjaajaksi ryhtymistä, ei osallistumismaksua, lisät. Salme Kuukka
p 050 314 9081

LAPsET

Toimintahetket
ma-pe 2.-19.6. Vammalan srk-talossa (Asemakatu 6) klo 10-12
alle kouluikäiset, klo 13-15 kouluikäiset, leikkimistä, pelaamista
ja askartelua ohjaajien kanssa. Voit osallistua joka päivä tai vain
yhtenä päivänä. Ei ilmoittautumista. Omat eväät mukaan!
Lisätietoja Salme Kuukka p 050 314 9081.
Kesäpyhäkoulu ti 3. 6. alkaen tiistai-iltaisin klo 18-19 Tervamäen
koululla, viimeinen kerta ti 29.7. jolloin kokoonnutaan Vanhankirkon kesäkappelissa.
Leiriaho
17.–19.6. sekaleiri, Tarmo Marjamäki, Piia Jaatinen
23.–25.6. sekaleiri, Tarmo Marjamäki, Piia Jaatinen
16.–17.8. Isä-lapsileiri, Olavi Sorva

PERhEET

Perheleirille lapset tulevat yhdessä vanhempien tai isovanhempien kanssa.
Perheiden leiripäivä Leiriaholla 10.6. klo 10-16, 3 € lapset, 5 € aik.,
ilmoittautumiset Piia Jaatinen 050 314 9069
Koko perheen taideleiripäivä Leiriaholla 11.6. klo 10-15, 5€ lapset,
10 € aik., ilmoittautumiset Piia Jaatinen 050 314 9069
äiti-lapsi -leiri Houhajärvellä1. 18.-20.7., mukana Outi-Tuulia
Haavisto, Nina Lehtinen, Anneli Mäki-Laurila, Marketta Pelander
äiti-lapsi -leiri Houhajärvellä 2. 21.-23.7., mukana Outi-Tuulia
Haavisto, Marjo-Riitta Helminen, Nina Lehtinen, Riikka Lindroos
Isovanhemmat lapsenlapset –leiri Houhajärvellä 24.-26.7., mukana Outi-Tuulia Haavisto, Piia Jaatinen, Anneli Mäki-Laurila, Memmu Nieminen
äiti-lapsi -leiri Leiriaholla 31.7.-1.8., mukana Outi-Tuulia Haavisto, Piia Jaatinen
Isä-lapsi -leiri Leiriaholla 16.-17.8., mukana Olavi Sorva
Lisätiedot Salme Kuukka p. 050 314 9081 ja Outi-Tuulia Haavisto
p. 050 314 9061 (perheleirit)
Leirit alkavat klo 10 ja päättyvät klo 14, ellei toisin mainita. Leirimajan ja Leiriahon leirien osallistumismaksu on 25 e, sisaralennus 5 e. Ilmoittautuminen 10 päivää ennen kunkin leirin alkua
www.sastamalanseurakunta.fi. Jos sähköinen ilmoittautuminen
ei ole mahdollista, ota yhteys leirin ohjaajaan. Pääjärven leireille
ilmoittautuminen Sastamalan kaupungin nettisivujen kautta.
Ennen leiriä ilmoittautuneet saavat leirikirjeen.

PERhEET

La 2.8. Koko perheen retki Helsinkiin. Kohteina Heureka, Luonnontieteellinen museo ja Temppeliaukion kirkko. Hinta: Aikuiset
60 e, 6-12 v. 45 e ja alle 6 v. 25 e, sis. matkat, ruokailun, pääsyliput
ja planetaarioesitys.
Ilm. www.sastamalanseurakunta.fi tai Salme Kuukka
p. 050 314 9081

seurakunta
KIITTää

Salmin leirikeskuksen korjaustöihin
eri tavoin osallistuneita
talkoolaisia!

PyhäN OLAvIN KEsä
Kirkko avoinna vierailijoille 31.8. saakka su-pe klo 11-17,
syyskuussa su klo 11-17. Opastukset aukiolopäivinä klo 12
ja 14 sekä tarvittaessa klo 16.
Pieni pyhä hetki -hartaus kesä-elokuussa sunnuntaisin klo 17,
Messu kesä-syyskuussa
kuukauden viimeinen sunnuntai klo 10.
Juhannuspäivänä 22.6.
Kirkonrakentajien ja kesänviettäjien kirkkopyhä klo 10.

DIAKONIAN LEIRIPäIvä

Ti 27.5. Houhajärven leirimaja, omaishoitajien leiripäivä
To 12.6. Kiikan leiriaho, Kuusimäen palvelukeskuksen leiripäivä
Pe 13.6. Kiikan leiriaho, mielenterveyskuntoutujien leiripäivä
Ti 24.6. Kiikoisten srk-talo, eläkeikäisten ja viittomakielisten
leiripäivä klo 9.30-15, ilm. viim. 20.6. p 050 314 9043
Ti 12.8. Salmin leirikeskus, Uusi Toivo -lounaan väen leiripäivä
To 14.8. Salmin leirikeskus, eläkeikäisten leiripäivä
(Suodenniemi & Mouhijärvi) klo 10-14
To 14.8. Kiikan srk-talo, sotainvalidien leiripäivä, Kiikan srk-talo
klo 10 alkaen
Ti 19.8. Karkun ja vammalan eläkeikäisten, viittomakielisten
ja näkövammaisten leiripäivä, Houhajärven leirimaja
klo 9.30 alkaen
Ke 20.8. Kehitysvammaisten TyKy-leiripäivä, Houhajärven leirimaja klo 8.30 alkaen yhteistyössä Toimintakeskuksen, Oiva -pajan
ja KOSOL:n kanssa
To 21.8. Kiikan leiriaho, eläkeikäisten leiripäivä (Kiikka & Keikyä)
To 28.8. Kiikan leiriaho, päihdekuntoutujien leiripäivä
Ma 15.9. vapaaehtoisten virkistyspäivä, retki Porin suunnalle
Tarkemmat tiedot leiripäivistä ja retkistä paikallislehtien kirkollisissa ilmoituksissa, tiedustelut diakoniatoimisto p. 03 521 9040.

LEIRIKEsKUsTEN OsOITTEET:

Leirimaja Kangastie 275, 38250 Sastamala
Leiriaho Halmeentie 26, 38300 Sastamala

RETKI LAPPIIN!

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

sEURAKUNNAN
jUhANNUs

hOUhAjäRvEN LEIRIMAjAN
60-vUOTIsjUhLAT
Aatto, lauantai 9.8.2014

Klo 19 Nuorten ilta Houhajärven leirimajalla,
mukana myös entisiä nuoria

juhlapäivä, sunnuntai 10.8.

Klo 10 juhlajumalanpalvelus Tyrvään kirkossa,
saarna Jari Nurmi, liturgia Sakari Virtanen
Klo 11.30 Kirkolta kuljetus leirimajalle, paluu klo 16
Klo 12 Kenttälounas Houhajärven leirimajalla
Klo 13.30 Ulkoilmajuhla suurteltassa,
juontajat Sakari Virtanen, Raija Seurala,
avaussanat Osmo Ojansivu, muisteluksia,
nuotioiltojen sketsejä, musiikkia sekä yhteislauluja
Klo 15 juhlakahvit
Ohjelman lomassa vanhoja kaitafilmejä ja valokuvia,
kesätunnusten näyttely. Saunomismahdollisuus.
Klo 18 Runon ja musiikin ilta Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa,
lausunta Kari Koivu, musiikkia, kirkon esittely Raija Seurala
Juhlaan voi tulla ilmoittautumatta,
ruokailu toivotaan varattavan viim. 1.7.
raija.seurala@gmail.com tai tekstiviesti 050 5275 746.
Lämpimästi Tervetuloa!
sastamalan seurakunta, 60-vuotisjuhlatoimikunta

Keskikesän juhlaa vietetään Kiikan Leiriaholla
juhannusaattona 20. kesäkuuta klo 15 alkaen.
Vehreän luonnon keskellä nautitaan kesästä ja lauletaan
keväisiä ja kesäisiä lauluja. Halukkaat voivat saunoa.
Lättyjä, kahvia ja makkaraa on myynnissä
lähetyksen hyväksi.
Myös kokko poltetaan, mikäli se on mahdollista.
Juhannusjuhla alkaa klo 18.
Juhlaan on kuljetus Vammalasta klo 17,
paluu juhlan jälkeen.

WANTED!

Etsimme vapaaehtoisia,
lapsista pitäviä, turvallisia aikuisia
tai nuoria ohjaamaan syksyn kerhoja.
Voimme yhdessä miettiä kerhon aihetta,
olisiko kädentaidot, näytteleminen, kokkaaminen,
pienoismallit tai vaikka sählyn pelaaminen?
Kerhoja kaivataan ympäri Sastamalan aluetta.
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.

Auli Horelli

”Sen minkä teet,
tee kunnolla!”
Marja Wiikari

Marja Wiikari

Tämä äidin opetus on kulkenut Keikyän diakonia-avustajan ohjenuorana läpi elämän
– ja hyvin se on kantanut!
Merja Raikunen syntyi
vuonna 1956 Kiikan Kämmäkässä 12-lapsiseen sisarusjoukkoon. Varhaiseen työkokemukseen lukeutuu - kotitöiden lisäksi - naapurissa
lapsenlikkana oleminen.
Ahkerimmat talkoolaiset palkittiin Salmin käyttöönottojuhlassa Suodenniemellä.

Salmin leirikeskus
viimein valmis
Auli Horelli

Suodenniemen Salmin leirikeskuksessa pidettiin yläkerran remontin valmistumisen
kunniaksi valmistujaisjuhla
toukokuun alussa. Pihan
kunnostustöitä lukuunottamatta monivuotinen Salmin
remontti on nyt valmis.
Salmin mansardikattoinen
kaksikerroksinen talo on rakennettu 1900-luvun alussa
ja se sijaitsee kirkonkylän
tuntumassa Kirkkojärven
rannalla.
Talo oli pitkään Kalpan suvun omistuksessa: 1921 talon
osti leskiruustinna Olga Kalpa ja häneltä talo siirtyi pojalleen Eino Kalpalle 1930-luvulla. Eino Kalpa toimi Santahaminan sotilaspastorina
ja vietti Salmissa vain kesiään.
Eino Kalpa avioitui vasta
54-vuotiaana suodennieme-

läisen kansakoulunopettaja
Laina Kulkun kanssa. Lapsia heillä ei ollut, joten Eino
Kalpan kuoltua Laina Kalpa
testamenttasi Salmin seurakunnalle 1979 jättäen itselleen muun muassa asumisoikeuden yläkertaan.
Testamentin saatuaan
seurakunnan päättäjät alkoivat suunnitella rantasaunan
rakentamista tontille. Järjestettiin tukinkeräystalkoot ja
uusi 40 neliön mökki oli valmis 1981.
Laina Kalpan kuoltua 1994
tuli Salmi kokonaan seurakunnan käyttöön. Talo kaipasi peruskorjausta, jota varten
kerättiin vuosia rahaa ja tehtiin lukuisia talkootunteja.
Ensimmäiseksi uusittiin talon saumapeltikatto vuonna
1996. Vuonna 2001 peruskorjattiin alakerran 3 huonetta,
keittiö sekä 2 vessaa. 2005
purettiin tontilta pois huono-

KANANJALKA

kuntoinen ulkorakennus.
Yläkerran remontti sekä
ulkomaalaus olivat pitkään
suunnitelmissa ja rahankeräyksen kohteena. Vasta vuonna 2011 remontti sai isommin
potkua, kun Sastamalan seurakunta myönsi määrärahan
muun muassa yläkerran ikkunoiden uusimiseen. Sovittiin, että remonttityö tehdään
talkoilla sähkö-, putki-, ulkomaalaus- ja ilmastointitöitä
lukuunottamatta seurakunnan maksaessa tarvikeaineet.
Kerrosalaltaan 80 neliön yläkerta kattaa 3 huonetta, wc:n
ja porrasaulan.
Rakennusinsinööri Simo
Järvenpää toimi talkoolaisten vastaavana työnjohtajana.
Talkoolaisia oli useita: viidelle heistä kertyi yli 100 työpäivää. Heille Salmin valmistumisjuhla oli erityinen juhlapäivä.

Työpaikat menivät,
tarmo jäi
Yhteiskunnan rakennemuutos napsi Merjan työpaikat, mutta sisua ja sydäntä se
ei vienyt. Kun 80-luvulla
Laukkulaaksosta hiipui laukun työ, menetti Merja työnsä. Sitten tuli kankaiden vuoro.
Parhaimmillaan 300 henkilöä työllistäneen Lorents
Michael Oy:n, nykyisin tyhjillään seisovan vetoketjutehtaan, siirrettyä toimintansa
Ruotsiin vuonna 2010 jäi
Merja työttömäksi 28 työvuoden jälkeen. Tälle kätevälle ja
uutteralle naiselle ei ole vuoden 2011 perhepäivähoitajana
toimimisen jälkeen löytynyt
töitä ennen kuin…
Yhteistyökumppani löytyy
Vanhusten parissa Merja
Raikunen kertoo aina viihtyneensä. Tälle ominaisuudelle
tuli kysyntää Lions Club Keikyän etsiessä Aila ja Eino
Heinon testamentin mahdollistamaa kyläavustajaa. Prosessi polkaistiin vireille Lions
Clubin, työkkärin ja kaupungin hieroessa yhteistyömahdollisuutta.
Lopulta yhteistyökump-

Diakonia-avustaja Merja Raikunen.

paniksi valikoitui seurakunta.
Lu k ko s e p ä n t a idoi l le
käyttöä
Nyt puolen vuoden kokemuksen rikastuttamana on
tämä diakonia-avustaja löytänyt itsestään lukkosepänkin vikaa sekä saanut todistaa yhteisellä kävelyreissulla
”mummon ja Mersun” kanssa, miten virkistävää ja tärke-

ää kiireetön yhdessä oleminen ja tekeminen voikaan olla - molemmille!
Avartavaa, ymmärrystä
laajentavaa ja arvostusta
enentävää on myös saada
kuulla tapahtumista ja elämästä vuosikymmeninä ennen omaa kokemusmaailmaa.
Summa summarum: työtä
tarvinnut sai töitä, vanhukset
apua - maailma on taasen
hiukan onnellisempi paikka!

