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Kirkkohäät sinetöivät
Marian ja Aarnin rakkauden
TARJA KOPALAINEN

voinko löytää ihmistä, jonka
kanssa asiat toimivat. Marian
kanssa kaikki on ollut luontevaa.
Maria ja Aarni ovat kumpikin aikaansaavia ihmisiä.
Harvoin heillä ollaan vaan.
Marian viime vuosien
urakkana on ollut kasvatustieteiden opintojen tekeminen työn ohessa graduvaiheeseen saakka. Hevosten
hoitaminen ottaa aikaa ja liikunnallinen pari urheilee
paljon yhdessä.
Luonteeltaan pari täydentää toisiaan: Maria laittaa nopeasti tuulemaan, Aarni on
harkitsevampi.
Avioliitto on sekä Marialle
että Aarnille tärkeä asia. Sitoutuminen tuo suhteeseen
vakautta ja turvaa. Kumpikin
halusi vihille kirkossa. Käytäntö kuitenkin mietitytti.
– Vihkiäisissämme tulee
olemaan paikalla 11 ihmistä,
me mukaan lukien, kertoo
Aarni.
– Luulin, että pitäisi olla
isompi juhlaväki kun kirkossa vihitään.
– Minulla kävi vaihtoehtona mielessä myös vihkimisten yö, kertoo Maria.
Kyselemällä asiat kuitenkin selvisivät, ja nyt ollaan
tässä, häiden kynnyksellä,
sopimassa toimituksen yksityiskohdista.
Kättelen tulevan avioparin
ja toivotan hyvää viikonloppua. Seuraavan kerran tapaamme sitten neljän päivän
päästä, Mouhijärven kirkon
alttarilla, kun Marian ja Aarnin rakkaustarina saa sinettinsä.

Sinetti:
Rakastuminen keskiiässä on yhtä huumaa
Tarja Kopalainen

Sakastin sohvalla istuu silmin nähden rakastunut pari.
Vain neljän päivän kuluttua
Maria Meriläisen ja Aarni
Alasen on määrä sanoa toisilleen tahdon Mouhijärven
kirkon alttarilla.
Pariskunnan johti yhteen
nuoruuden rakkaus. He tapasivat toisensa ensimmäistä
kertaa Varalan urheiluopistossa vuonna 1983. Yhden
kesän he pitivät yhtä, sitten
tiet erkanivat. Vuonna 2011
pari löysi toisensa uudelleen.
Kummankin elämässä oli
välillä tapahtunut paljon.
Aarni toimii liikunnanopettajana Nokialla. Maria oli lastentarhanopettaja pääkaupunkiseudulla.
Marialla on neljä lasta,
Aarnilla yksi, kaikki jo aikuistumassa. Uusvanha suhde
eteni vauhdilla, pian Maria
muutti Mouhijärvelle Aarnin
luo. Mukana muuttivat Marialle rakkaat hevoset.
– Kaikki kävi helposti.
Myös lapset hyväksyivät heti
suhteemme, Aarni kertoo.
Marialle järjestyi työpaikka Häijään päiväkodista.
Rakastuminen keski-iässä
on aivan yhtä huumaavaa,
kuin nuorenakin.
– Me oltiin kuin teinit,
tekstailtiin toisillemme pitkin työpäivää, nauraa Maria.

– On ihanaa rakastaa. Luulin jo, että rakkaus ei koske
minua enää.
Myös Aarni on onnellinen
ja ihmeissään.
– Kun ikää jo on ja paljon
asioita tapahtunut, mietin
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Vihkiäisissämme
tulee
olemaan
paikalla
11 ihmistä,
me mukaan
lukien.
Aarni Alanen

Maria Meriläinen ja Aarni Alanen menevät vihille Mouhijärven kirkossa.
KIRKON KUVAPANKKI/ MARIA OJANPERÄ

”Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.”

Seurakunnan tiedotus kaipaa kuvia
Seurakunnan netti- ja facebook-sivuilla sekä lehti-ilmoituksissa käytetään paljon
kuvia. Hyvistä kuvista on jatkuvasti pulaa, ja kuvia ote-

taan mielellään vastaan.
Kiinnostavimpia ovat kuvat,
joissa on mukana ihmisiä.
Yksittäisiä kuvia voi toimittaa sähköpostitse osoit-

teeseen tarja.kopalainen@
evl.fi.
Jos kuvia on suurempi
määrä, niiden toimittamisesta on hyvä sopia erikseen.

Televisiojumalanpalvelus Pyhältä Olavilta
Helluntaina 24. toukokuuta
kello 10 Yle TV1 lähettää suorana lähetyksenä messun
Tyrvään Pyhän Olavin kirkosta.
Liturgina messussa toimii
kirkkoherra Ari Paavilainen,
saarnaajana on pastori Auli

Airas-Laitila.
Messussa avustavat Maija-Liisa Halme, Wassana
Kaihlamäki ja Aleksi Sandroos. Kanttorit Tuuli Muraja, Anu Mattila, Jari Mattila
ja Hanna-Riikka Inkeroinen vastaavat messun musii-

kista yhdessä Pisara- ja Lydia-lauluyhtyeiden kanssa.
Kallialan seudun kyläyhdistys tarjoaa kirkkokahvit messun jälkeen.
Jumalanpalveluksen voi
katsoa myöhemmin Yle
Areenasta.
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Hoosiannasta Suvivirteen

PÄÄKIRJOITUS

Yhdessä
eteenpäin

MARKETTA LAHDENMAA

J

otkut riemuitsivat.
Jotkut painoivat päänsä ja puhisivat pettymyksestä.
Tässä reaktioita, kun
seurakuntarakenteen
uudistus ei mennyt läpi
kirkolliskokouksessa.
Vaadittu määräenemmistö jäi muutaman
äänen päähän. Uudistus olisi tarkoittanut
kaikkien seurakuntien kuulumista yhtymiin,
eli joukolla seurakuntia olisi ollut yhteinen talous ja muita toimintoja. Näin olisi uudistettu
rakenteita, saatu säästöjä ja saavutettu suurempi riippumattomuus kuntarakenteista.
Sastamalan seurakunnan luottamusjohto
kuului uudistuksen epäilijöihin, kuten muutkin yhdistyneet suuret seurakunnat. Uudistus
nähtiin askeleena taaksepäin, juurihan yhtymistä oli päästy. Yhdistyneissä seurakunnissa
uudistuksen tavoitteet koettiin jo saavutetuiksi. Sekä kunnallisesti että seurakunnallisesti
Sastamala on kokonaisuus, joiden ei tarvitse
tehdä paniikkiratkaisuja.
Emme kuitenkaan voi elää tyytyväisenä
omassa rauhassamme. Uudistuksen tarve on
välttämätön. Sastamalan ympärillä on paljon
seutua, jonka on pakko tehdä ratkaisuja. Väki
vähenee ja muuttaa pois. Suuri määrä rakennuksia vanhenee tai jää tarpeettomiksi. Seurakuntien on pakko löytää ratkaisuja, joilla rahat
menevät seurakunnan kannalta merkitykselliseen toimintaan eivätkä tyhjien rakenteiden
ylläpitoon. Kierros lähiseudulla kertoo, että pian voi olla jo liian myöhäistä. Eristäytyminen
on väärä ratkaisu myös Sastamalalle. Yhteistyö tuo etuja myös Sastamalan seurakunnalle.
Tällä seudulla ei voi ripustautua suuren kasvukeskuksen vetoapuun, vaan löydettävä keino
selviytyä.
Mitä yhteistyö tällä seudulla voi olla? Seurakuntayhtymä on yhä mahdollinen ratkaisu
myös Sastamalan näkökulmasta. Seurakuntaliitoksia saattaa tapahtua varsinkin kuntaliitosten myötä. Seurakunnilla on myös kaikki
mahdollisuudet järjestää toimintoja yhdessä
yhteistyösopimuksilla ja kustannuksia jakamalla. Moni seurakunta pitää yllä omaa vajavaistakin leirikeskusta, vaikka leirit olisi paljon edullisempaa pitää muualla paremmissa
olosuhteissa.
Yhteistyö on käytännössä erittäin vaikeata.
Täällä on totuttu hoitamaan kaikki itse ja
omillaan. Tässä asiassa aloitteellinen saa helposti epäileviä hymähdyksiä osakseen. Tuomiokapituli tulee varsin pian motivoimaan
seurakuntia yhteistyön eri mahdollisuuksista.
Kenelläkään ei kuitenkaan ole varaa ajatella
vain omaa napaansa. Selän kääntäminen naapurille ei ole kovin kristillistä.
Ari Paavilainen
kirkkoherra

Eläkkeelle:
Hannu
Järventaus
on ollut
Suodenniemen pappina
yli 30 vuotta
Marketta Lahdenmaa

Palavasieluinen, ihmisläheinen ja intohimoinen. Nämä
määritelmät sopivat Suodenniemen pappiin, seurakuntapastori Hannu Järventaukseen.
Nyt kappelin isäntä on jo
rauhoittunut, sillä alkavana
kesänä hän jää eläkkeelle papin virastaan.
Vastaisuudessa Hannulla
onkin aikaa kalastukselle, joka on yksi hänen rakkaimmista harrastuksistaan. Viime kesänä Hannu vei auton
katsastukseen eikä ollut huomannut, että kalaverkko oli
takertunut autonpohjaan.
Katsastusmies teki ison työn
verkkoa irrottaessaan, mutta
auto meni läpi.
Kalastus on toki liittynyt
myös Hannun työuraan, onhan pappi todellinen ihmisten kalastaja ja lukeutuihan
myös Jeesuksen opetuslapsiin lukuisia kalastajia.
Hannu Järventaus valmistui teologisesta tiedekunnasta 25-vuotiaana.
Ensimmäinen virkapaikka
oli luonnonkauniissa Puumalassa, mistä hän saapui
Suodenniemen kirkkoherraksi vuonna 1983.
Suodenniemelle Hannu
tuli adventtina, Hoosiannan
aikaan, ja nyt helluntaina,
Suvivirren kaikuessa, vietetään hänen läksiäisiään.
Varsinaiselle eläkkeelle
Hannu jää vasta 8. heinäkuuta, jolloin hänen pitkä rupea-

Suodenniemen kappalainen Hannu Järventaus jää kesällä eläkkeelle.

mansa Suodenniemellä lopullisesti päättyy.
Hannu sanoo, että hän on
iloinen kaikesta siitä tuesta,
jota hän on vuosien varrella
saanut sekä seurakuntalaisilta että työkavereiltaan. Hän
kertoo, ettei olisi jaksanut ilman sitä tukea.
Kysyn Hannulta, mistä hänen erityinen kykynsä kohdata ihmiset niin aidosti ja
vilpittömästi tulee. Tähän
hän vastaa iloisesti nauraen:
”Olen entisen TVH:n miehiä”.
Hän avaa lausahdustaan ja
toteaa, että vaikka hän kävi
paljon kirkossa aivan lapsesta lähtien ja rippikoulun jälkeen jopa ”omin päin”, niin
kaikki vapaat ja lomat hän oli
tienrakennushommissa. Sieltä hän sitten siirtyi taivaallisen tien rakentajaksi. Seurakuntatyöstä hänellä ei ollut
kokemusta mennessään en-

simmäiseen harjoittelupaikkaansa Torniossa. Pian papin
työstä tuli kuitenkin hyvin
tärkeää hänelle: siinä hän
saattoi kohdata ihmisiä, levittää sanaa sekä jakaa sakramentteja.
Hannun serkuista peräti 8
on pappeja. Lähtöjuhlassa
konsertoiva Esa Ruuttunen
on myös Hannun serkku.
Esa Ruuttusen veli, Herättäjä-yhdistyksessä toimiva
Tuomo Ruuttunen on lupaillut Hannulle turistipapin
paikkaa Aholansaaressa.
Siellä Hannu on ollutkin kesälomillaan. Aivan kokonaan
papin lipereitä ei siis heitetä
nurkkaan.
Hän iloitsee kaikista keskusteluista ihmisten kanssa
sekä rippikoululaisten innokkuudesta toteuttaa näytelmiä.

Hannulla on avara sydän ja
herkän miehen sielu. Hän lukee paljon kirjoja, mutta sanoo olevansa hidas lukija.
Kuitenkin Lutherin selitykset
uskosta saavat hänet innostumaan, ja silloin hitaasta lukijasta ei ole tietoakaan. Väinö Linna on hänen suosikkikirjailijansa, joten työkokouksissa olemme useasti
saaneet kuulla katkelmia
Tuntemattomasta sotilaasta
ja Täällä Pohjantähden alla
-trilogiasta.
Hannun perheeseen kuuluu vaimo, 3 lasta ja 4 lastenlasta. Suodenniemi tulee jatkossakin olemaan hänen
asuinpaikkansa. Mihin sitä
ihminen kotoaan.
Kysyn, minkä ohjeen tai
neuvon hän haluaisi antaa
meille. Hän miettii hetken ja
sanoo: ”Herra korjaa virheet.”

Toiveuusintana: Suodenniemen kirkko ja kirkkoherrat
Sakari Jankkari

Suodenniemi-viikolla, sunnuntaina 28. kesäkuuta kello
10 Suodenniemen kirkossa
alkavan jumalanpalveluksen
alussa esitetään kirkkonäytelmä, joka kertoo Suodenniemen seurakunnan kirkosta ja kirkkoherroista.
Näytelmä kertoo kirkon rakentamisesta 1800-luvun

Sastamalan
seurakuntalehti
2/2015
Päätoimittaja:
Ari Paavilainen

alussa, nälkävuosista, kansalaissodasta ja talousvaikeuksista 30-luvulla sekä sotien
jälkeisistä vuosista.
Mouhijärven kappeliseurakunnasta itsenäistyneen
Suodenniemen seurakunnan
kappalaiset ja kirkkoherrat
kertovat saarnaten jokaisen
papin työuran tärkeimmistä
hetkistä.
Esitys kuvaa paikkakun-

nan seurakuntatoimen kehitystä kappeliksi, sitten itsenäiseksi hallintoalueeksi ja
jälleen päätymistä Sastamalan seurakunnan kappeliksi.
Näyttelijöinä kuvaelmassa on
mieskuoro Suodenniemen
Souvareitten jäseniä, virassa
toimineita pappeja sekä heidän sukulaisiaan, yhteensä
16 henkilöä.
Näytelmä esitettiin ensi

kerran kesäkuussa 2014.
Runsaan positiivisen palautteen takia se uusitaan hieman uudistettuna tulevana
kesänä. Esitys on osa jumalanpalvelusta ja se kestää vajaan tunnin.
Näytelmän on kirjoittanut
ja ohjannut Sakari Jankkari.
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Kesäteologi ilmoittautuu
palvelukseen
Töihin: Aleksi Majuri
haastaa ajattelemaan
ja kyselemään
”Olen Aleksi Majuri, 26-vuotias Tampereella kasvatettu
seitsemännelle vuodelleen
siirtyvä teologian kandidaatti
Helsingin yliopistosta.
Olen gradua
ja muutamaa
pikkukurssia
vaille valmis
maisteri ja
toivottavasti
ensi vuonna
näihin aikoihin pappi.
Jos siis Luoja
suo, gradu
valmistuu ja
piispa vihkii.
Pikaisesti
luonnehtien
olen sosiaalinen ja iloinen taivaanrannan maalari. Omaan äärimmäisen huonon huumorintajun, mikä tarkoittaa sitä,
että nauran vitsille kuin vitsille ja lujaa. Olen myös erittäin musikaalinen eli kesällä
mihin tahansa menenkin, kitara kulkee todennäköisesti

lijäksi, mutta Herralla oli
muita suunnitelmia varalleni. Lukion puolessa välissä
koin tulleeni kutsutuksi tehtävään, niin hengellisen kokemuksen kuin kiinnostuksenkin kautta. Siispä lähdin
lukemaan teologiaa ja mitä
pitempään olen opiskellut,
sitä varmemmaksi olen tullut
siitä, että ala on oikea. Teologia ei ole minulle pelkkä oppiaine, vaan intohimo. Rakastan sitä.
Kesäteologina olen ollut
joka kesä vuodesta 2010 lähtien erinäisissä seurakunnissa Tampereella ja Espoossa ja
sitä ennen olin aika lailla perus-seurakuntanuori-aktiivi.
Nyttemmin takana on yli parikymmentä riparia, lukemattomia nuorten iltoja, ties
kuinka monta saarnaa ja hartautta, mahtavia kohtaamisia
ja ihmisiä sekä Itämeren tilavuuden verran kahvia. Kyllästymisestä ei ainakaan vielä
ole pienintäkään vaaraa.
Teologina haluan olla kohtaava, keskusteleva ja haastava. Haluan haastaa ajattelemaan, innostaa kyselemään,
jopa kyseenalaistamaan, koska niin tekemällä voi löytää
sen, mikä kestää, sen mikä
on totta ja ikuista. Tien, Totuuden ja Elämän. Siinä järjestyksessä.”

mukana. Sen lisäksi soitan
suutani, yksin ja kuorossa.
Urheilun puolelta pyöräilen,
uin ja metsästän.
Tätä esittelyä kirjoittaessani pidän
tervetullutta
taukoa Augustinuksen
rakkauden
teologiaa C. S.
Lewisin ajattelussa käsittelevän graduni tekemisestä ja odotan innolla
kesää ja nimenomaan
töitä, jotka eivät vastaa
juuri lainkaan
koulutustani
yliopistossa.
Halusin jo nuorena näytte-
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Teologia ei
ole minulle
pelkkä oppiaine, vaan intohimo.
Rakastan
sitä.”

Aleksi Majuri aloittaa kesäteologina Sastamalan seurakunnassa.

Aleksi Majuri

Elli ja Onni odottavat kesää

POIMINTOJA

ANU JOKINEN-LUNDÉN

Anu Jokinen-Lundén

Sanna ja Jani Lepistön pihapiirissä Mouhijärven Ruohostontiellä tapahtuu koko
ajan.
Tie tekee mutkan pihaan
ja niin ollaan tammen juurella. Aurinko suo lämpöään,
koirat haukkuvat, kissat loikoilevat, hevonen hirnahtaa
tallista, lapsia on ikkunassa ja
isäntäpari toivottaa iloisesti
vieraan tervetulleeksi.
Elli 5v. ja Onni 2v. tekevät
tuttavuutta ja mummukin on
tullut sopivasti kylään.
Pihassa saa tehdä montaa.
Saa hoitaa eläimiä, on tilaa
leikkiä ja puuhata kotiaskareita. Kaikesta näkee, että
perheessä saa toteuttaa omia
taitojaan. Lapset ovat työn
touhussa mukana ja oppivat
samalla.
Perhe elää nykyajassa,
mutta vanhoja elämäntapoja
kunnioittaen. Sähköt on,
mutta kiirettä pyritään välttämään.
Kahvilla keskustellaan lapsista ja talon remontoinnista.
Ja seurakunnan toiminnasta.
Tämä on ollut ensimmäinen vuosi kerhoilua ja nyt
koittaa ensimmäinen leireilykesä.
Monessa on perhe mukana. Elli on käynyt Suodennie-

Hevonen seuraa, miten pieni Onni-poika selviytyy kotitalon rappusista. Onni ja Elli Lepistö Mouhijärveltä odottavat jo kovasti kesää.

mellä ja Mouhijärvellä seurakunnan kerhossa. Yhdessä
äidin kanssa lapset ovat käy-

neet perhekerhossa Suodenniemellä. Kehuja saavat lastenohjaajat, jotka ovat innos-

tuneita, ja vastaanotto on aina lämmin.
Sanna-äiti iloitsee, että

kerhot ovat tuoneet myönteistä kehitystä. Ellin aktiivisuus, liikunnallisuus ja jopa
ruokailutavat ovat parantuneet.
Kerhossa Elli on oppinut,
ettei Jeesus jäänyt hautaan,
kun kivi oli poissa, vaan Jeesus oli noussut taivaaseen.
Näin Elli sai kertoa Via dolorosan pääsiäisvaelluksella
perheenjäsenilleen.
Mummukin on päässyt
perhekerhoon lasten kanssa
ja saanut kokea olevansa tervetullut.
Kesältä perhe odottaa yhteistä tekemistä. On merirosvoristeily, kerhon leiripäivä ja
kesän leikkikenttätoiminta.
Erilaisille leireille on tänä
kesänä mahdollisuus lähteä
mukaan, kunhan vaan ilmoittautuminen alkaa. Äitilapsi -leiri ja isovanhempilapsi -leiri ovat perheen listalla.
Uusia leirikokemuksia
odotellessa ehtii vielä ruokkia yli 10 koiraa, 10 kissa ja
yhden hevosen.
Kesään on enää hippusen
aikaa.
Pyörät sujahtavat pihassa
ympyrää. Tammi antaa suojaansa.
Tulkoon lämmin kesä!

Työpaikkakiusatun
eväät
Sastamalan seurakunnassa alkaa vertaistukiryhmä työpaikkakiusatuille.
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa
syksyn 2015 aikana. Työpaikkakiusattua tuetaan
vertaistuen, työnohjauksen ja tunnemaalauksen
avulla. Mukaan voi ilmoittautua 14.8. mennessä
tekstiviestillä tai sähköpostitse Jouni Kivimaalle p.
050 314 9041 jouni.kivimaa@evl.fi tai Maija-Liisa
Halmeelle
p. 050 314 9042 maikku.
halme@evl.fi. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä.
Työpaikkakiusattujen
vertaistukiyhmä on ainutlaatuinen, ensimmäistä
kertaa tällainen järjestetään seurakunnassa. Ryhmän tekee mahdolliseksi
se, että diakoni Maija-Liisa
Halmeella on kirkon työnohjaajakoulutus ja pitkän
ajan kokemus, johtava diakoniatyöntekijä Jouni Kivimaa on myös diplomi tunnetaideterapeutti. Tunnetaideterapiassa omia tunteita maalataan paperille.
Maalaus- tai piirtämistaitoa ei tarvita. Jokainen voi
myös avoimesti avata tunteitaan ja kokemuksiaan,
täysin luottamuksellisessa
ryhmässä.
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MESSUT
pe. 22.5.
Partiomessu, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 18, Tuori, Mattila
A., Gospelkuoro, partiolaiset, kahvit kirkonmäellä, kaikki Tervetuloa!

To 13.8.
Kesäillan hartaus Leiriahon Aittakirkossa klo 18, Pihlajamaa
Su 16.8.
Epätäydellisten kokoontuminen
Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen, Mattila A.
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, saarna Leea Kuusela, Mattila J.,
hevosväen ja muiden eläinharrastajien kirkkopyhä
Vanhan 1700-luvun käsikirjan ja virsikirjan mukainen jumalanpalvelus Pyhän Olavin kirkko klo 10
Kiikoisten kirkko klo 13, Pihlajamaa, Mattila A.
Sammaljoen kirkko klo 13, VPK:n kirkkopyhä, Järvinen, Mattila
J., kirkkokahvit Sammaljoen VPK:lla
Iltakirkko Vilpun laavulla Vesunnissa klo 18, Järvinen, Muraja

Su 24.5.
Helluntai, Seurakunnan syntymäpäivä
TV- jumalanpalvelus, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10,
Airas-Laitila, Paavilainen, Inkeroinen, Mattila A., Mattila J., Muraja,
lauluyhtyeet Lydia ja Pisara
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Bäckman
Perhekirkko, Kiikan kirkko klo 16, Pihlajamaa, Muraja, päiväkerhon kevätjuhla, kouluun lähtevien siunaus
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Bäckman
Su 31.5.
Pyhän kolminaisuuden päivä, Viikon tärkeät numerot ovat 1 ja 3
Tyrvään kirkko klo 10, Järvinen, Kopalainen, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila J.
Suodenniemen kirkko klo 10, Sorva, Toivonen, 50-vuotta sitten
ripille päässeitten kokoontuminen kirkkoon ja juhlaan srk-talolle
Kansanlaulumessu Aurajärven rantasaunalla Keikyässä klo 18,
Sorva, Aggabee, kirkkokahvit
Suvivirren sunnuntain iltakirkko, Mouhijärven kirkko klo 18,
Tuori, Inkeroinen, Marja ja Jukka Ritanen
Su 7.6.
Aarteenetsintää!
Tyrvään kirkko klo 10, Kopalainen, Inkeroinen
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila
Mouhijärven kirkko klo 10, Tuori, Mattila A., kappelineuvosto
tarjoaa kirkkokahvit
Keikyän kappelin jumalanpalvelus Leiriaholla klo 13, Sorva,
Muraja, kirkkokahvit
Sammaljoen kirkko klo 13, Inkeroinen
Ke 10.6.
Sanajumalanpalvelus, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 11,
Paavilainen, Tampereen Kirkontuvan väki
La 13.6.
Karkun evankelisen opiston konirmaatio, Karkun kirkko
klo 10, Lasse Räty ja Juha Heinonen
Su 14.6.
Tule vaan, sinua odotetaan
Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila, Kopalainen, Inkeroinen
Karkun evankelisen opiston konirmaatio, Karkun kirkko klo
10, Erkki Koskenniemi
Keikyän kirkko klo 10, Leiriaho kesä I konirmaatio, Sorva, Paavilainen, Muraja
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10, Houhajärvi kesä 1.n
konirmaatio, Jokinen-Lundén, Majuri, Mattila A.
Sanajumalanpalvelus Koskelan museotorpalla klo 18,
Kopalainen, Vox Audiens -lauluyhtye, Kylvöjen siunaaminen, retki
metsäkirkolle
La 20.6.
Juhannuspäivä On kesän kirkas huomen…
Mittumaarin messu, Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10,
Jokinen-Lundén, Mattila
Pieni juhannuskirkko, Mouhijärven vanhakirkko klo 11, Tuori,
Su 21.6.
Sinä tulit sittenkin
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Kopalainen, Mattila A.,
Muraja
Karkun evankelisen opiston konirmaatio, Karkun kirkko klo
10, Juhana Tarvainen ja Lauri Halme
Kiikan kirkko klo 10, Järvinen
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen Minna, Mattila A., Muraja
To 25.6.
Kesäillan hartaus Leiriahon Aittakirkossa klo 18, Pihlajamaa
Evankeliumijuhlien Talkoomessu, Tyrvään kirkko klo 19,
Mattila A.
La 27.6.
Vanhan käsikirjan jumalanpalvelus, Sastamalan Pyhän Marian
kirkko klo 19
Su 28.6.
Elä ja anna toisten elää
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Majuri, Inkeroinen
Kirkkokuvaelma ja jumalanpalvelus, Suodenniemen kirkko klo
10, Pihlajamaa, kirkkonäytelmä Suodenniemen kirkkoherroista,
Muistomerkkikierros hautausmaalla Sakari Jankkari, kirkkokahvit
Kansanlaulukirkko, Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila, Mattila A.
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Mattila A.

Su 23.8.
Ihmeiden aika on aina
Tyrvään kirkko klo 10, Sorva, Inkeroinen
Suodenniemen kirkko klo 10, Kopalainen, Mattila J.
Salokunnan kirkko klo 13, Paavilainen, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Mattila J.
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18, Paavilainen, Hänninen

Su 5.7
Apostolien päivä - kävellen kirkkoon?
Tyrvään kirkko klo 10, Lapinleirin koirmaatio, Järvinen, AirasLaitila, Inkeroinen
Jaaran kylätalo klo 13, Airas-Laitila, Jaaran kyläseura, kirkkokahvit
Sammaljoen kirkko klo 13, Pihlajamaa, Inkeroinen
Keikyän kirkko klo 18, Pihlajamaa
Luontokirkko Otamussillan rannassa klo 19, Lasse Hautala, saarna
Reijo Arkkila, Otamuskahvila avoinna klo 20 asti

Su 30.8.
On vaikeata rakastaa vaan oppivani soisin!
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10, Järvinen, Mattila A.
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Hänninen
Mouhijärven kirkko klo 10, Kopalainen, Muraja
Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila, Muraja
Karkun kirkko klo 18, Järvinen, Mattila A.

Jumalanpalvelusten toimittajatiedot täydentyvät
myöhemmin

Su 12.7.
Oi ihmiset, rakastakaa!
Tyrvään kirkko klo 10, Houhajärvi kesä II konirmaatio
Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10, Jokinen-Lundén
Suodenniemen kirkko klo 10, Leiriaho kesä II konirmaatio,
Kopalainen
Karkun evankelisen opiston kirkkokuorokurssin messu, Tyrvään
Pyhän Olavin kirkko klo 10
To 16.7.
Kesäillan hartaus Leiriahon Aittakirkossa klo 18, Pihlajamaa
Su 19.7.
Kirkastussunnuntai Jeesuksen kanssa näköalapaikalla
Karjalaisen kansan messu, Tyrvään kirkko klo 10
Keikyän kirkko klo 10, Sorva
Mouhijärven kirkko klo 10, Houhajärvi kesä III konirmaatio,
Tuori, Majuri, Mattila A.
Kiikoisten kirkko klo 13, Leiriaho kesä II konirmaatio, Kopalainen,
Airas-Laitila, Mattila
Sammaljoen kirkko klo 13, Pihlajamaa, Mattila, Safarikuoro
Su 26.7.
Totuuden Henki, johda sinä meitä!
Suvivirren messu, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko klo 10,
Paavilainen, Airas-Laitila, Muraja
Ulkoilmajumalanpalvelus, Suodenniemen vanha hautausmaa
(Kirkkolahdent. 1) klo 10, Pihlajamaa, Hänninen, partiolaiset
kahvittaa.
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén, Muraja
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 18, Jokinen-Lundén, Muraja
Su 2.8.
Sinua tarvitaan
Tyrvään kirkko klo 10, Jokinen-Lundén, Paavilainen, Mattila A.
Karkun evankelisen opiston konirmaatio, Karkun kirkko klo
10, Jari Rankinen
Kiikan kirkko klo 10, Viron rippikoulun konirmaatio, Sorva,
Pihlajamaa, Mattila J.
Kiikoisten kirkko klo 10, Airas-Laitila, Muraja
Mouhijärven kirkko klo 10, saarna Majuri
Sanajumalanpalvelus Keikyän kyläseuran rannassa klo 14,
Sorva, saarna Pentti Rantnen, Muraja
Su 9.8.
Kirkonkellot kutsuvat sinua
Tyrvään kirkko klo 10, Järvinen, saarna Majuri, Inkeroinen
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila J.
Sastamalan Pyhän Marian kirkko klo 10, Mattila A.
Sanajumalanpalvelus Suodenniemen kirkko klo 10, Paavilainen,
Muraja, jonka jälkeen opastettu hautausmaakierros
Kouluun menevien siunaaminen, Tyrvään kirkko klo 17,
Jokinen-Lundén

PYHÄN OLAVIN KIRKKO
Avoinna 18.5.- 31.8. su-pe klo 11-17 ja syyskuussa su klo
11-17. Säännöllinen opastus kirkon historiasta ja taiteesta aukiolopäivinä klo 12 ja 14.
Pieni Pyhä hartaushetki kesä-elokuussa sunnuntaisin klo 17
MUUT KESÄMENOT
Su 24.5. KLo 18
Via Dolorosan tekijöiden kiitosilta, Houhajärven leirimaja klo 18
To 28.5., 25.6., 23.7. KLo 10
kävelyretki Salmiin, lähtö Suodennimene srk-talolta, perillä kahvit
To 28.5. KLo 18
Patsaspuistotapahtuma ja kevätsiunaus Keikyän patsaspuisto
pe 19.6. KLo 19
Juhannusaaton viettoa Kiikoisten kirkkotuvalla
To 25.6. KLo 18.30
Lauluilta Keikyässä Iso-Pahkalassa (Villilänt. 336)
Ke 1.7. KLo 18
Perinteiset kesäseurat Kivikkolanmäellä (Kivikkolantie 50)
Ma 6.7. KLo 18
Runon ja suven päivä Karkussa Danielssonin kivilinnalla
Ke 8.7. KLo 19
Yhteislauluilta Harsulla (Maakunnantie 17), mukana Karkun
kirkkokuorokurssi
To 9.7. KLo 19
Lähetysilta Suodenniemellä Lahdenperän rantasaunalla (Lahdenperäntie 1041)
To 16.7. KLo 20
Suvipäiväviikon iltahartaus, Mouhijärvellä Tervamäen
rukoushuoneella
To 23.7. KLo 18.30
Essi Järän muistoseurat Järällä Keikyässä, mukana Arja ja
Osmo Harjula
Ke 29.7. KLo18
Pihaseurat Maire Venetpohjalla (Suikint. 33) klo 18
Su 2.8. KLo 12-14
Pyttipannuruokailu Keikyän kappelin lähetystyön hyväksi
Keikyän kyläseuran rannassa
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KESÄN KONSERTIT

KESÄPUUHAA LAPSILLE JA PERHEILLE

Su 24.5. KLo 16 Keikyän kirkko
Elämälle kiitos, Terttu Hannulan syntymäpäiväkonsertti, Markku Haavisto ja Elina Jahkola laulu, Lasse Rajalampi säestys,
Veteraaniveljet, Marja Ritanen puhe, kahvit kirkossa konsertin
jälkeen, vapaa pääsy

TOIMINTAHETKET
Ma-to 1.6.-18.6 Vammalan
srk-talo (Asemakatu 6)
Klo 10-12 alle kouluikäiset (2011 ja sen jälkeen syntyneet)
Klo 13-15 kouluikäiset
Ei ilmoittautumista. Omat eväät mukaan.

Su 24.5. KLo 18 Suodenniemen kirkko
Esa Ruuttusen ja Esa Vähämäen kirkkokonsertti
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e
pe 26.6. KLo 18 Kiikoisten kirkko, purpurikkonsertti
Marja Turu ja Makiko Oba, konserttikanteleet., Vapaa pääsy,
ohjelma 10 e, kahvit srk-talolla lähetyksen hyväksi
Ti 4.8. KLo 18
Pihaseurat Kiikassa Aili Riihimäellä (Peltotie 9)
To 6.8. KLo 18.30
Kappeliseura Keikyässä Raija Ristimäellä (Aarikkalantie 111)
Su 9.8. KLo 12-17
Syvemmälle messuun-leiripäivä, Kiikan Leiriaho, perehdymme
messun merkitykseen ja suunnittelemme Kiikan kirkossa 23.8.
klo 18 toteutettavan Ruohonjuuri-messun. Lounas ja kahvi, ei
osallistumismaksua
Ke 12.8. KLo 19
Lähetyksen lauluilta Suodenniemellä Salmin leirikeskuksessa
Su 16.8. KLo 14
Vanhan ajan seurat, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
To 20.8. KLo 18.30
Lähetyksen lauluilta Keikyän kirkonmäellä
Ke 26.8. KLo 18
Hengellinen lauluilta, Mouhijärven vanhakirkko
Ke 26.8. KLo 18
Lyhtykarkelot Kutalan kasinolla, mukana Pohjan Pojjaat
Ke 9.9. KLo 18
Motoristien kiitoskirkko, Mouhijärven kirkko, iltatee srk-koti

To 9.7. KLo 18 Kiikan kirkko
Close thine eyes –konsertti, Jussi Lehtipuu, baritoni ja Steven
Wilkinson, kitara, vapaa pääsy, ohjelma 10 e
La 11.7. KLo 15 Keikyän kirkko
Lauluyhtye Encoren konsertti, johtaja Pekka Perko
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e
La 11.7. KLo 18 Karkun kirkko
Kirkkokuorokurssin konsertti Karkun kirkko, vapaa pääsy
Ke 15.7. KLo 19 Suodenniemen kirkko
Kanttoritrion konsertti. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e
To 16.7. KLo 19 Kiikoisten kirkko
Kanttoritrion konsertti. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e
Su 2.8. KLo 18 Sammaljoen kirkko
Flamencokitaran ilta, Toni Jokiniitty konsertoi
Vapaa pääsy, ohjelma, 10 e
Su 16.8. KLo 18 Sastamalan Pyhän Marian kirkko
Bachia barokkkisellolla, Markku Luolajan-Mikkola
Vapaa pääsy, ohjelma 15 e

NUORET
La 30.5. klo 19.30
Koulun päättäjäiset, kesän alkajaiset Leiris, sauna lämpimänä
Pe 17.7. klo 19 Nuorten kesäilta, Nuakkari

Su 23.8. KLo 16 Tyrvään kirkko
Soittoa sielulle, Bachin soolosellosarjoja alttoviululle sovitettuna, viulisti Jussi Aalto, Vapaa pääsy, ohjelma 10 e

Päiväkerhoihin 2015-2015 ilmoittautuminen on
käynnissä. Ilmoittautumiset sähköisesti:
www.sastamalanseurakunta.i.

KESÄKERHOPÄIVÄT
Ke-pe 3.-5.6. Mouhijärven srk-koti
klo 9-12 (3-4v) ja klo 13-16 (5v.), sisarukset, eskarit ja
ekaluokkalaiset voivat tulla mukaan, pakkaa pikkueväät ja
säänmukainen vaatetus, ollaan ulkona.
LEIRIT LEIRIMAJALLA
(Kangastie 275)
Taideleiri 10.-12.6., Tytöt pojat, Rauni Rantakytö ja Ulla
Pohjola
Poikaleiri 15.-17.6., Tarmo Marjamäki
Tyttöleiri 8-9 v. 22.-24.6., Salme Kuukka ja Niina Lehtinen
Tyttöleiri 7-8 v. 26.-27.6., Salme Kuukka
Tyttöleiri yli 9 v. 29.6.-1.7., Salme Kuukka
Äiti-lapsileiri 1. 17.-19.7., Piia Jaatinen 050 314 9069
Äiti-lapsileiri 2. 22.-23.7., Outi-Tuulia Haavisto
Isovanhemmat-lapsenlapsetleiri 1. 20.-21.7., Piia Jaatinen
Isovanhemmat-lapsenlapset leiri 2. 24.-25.7., Outi-Tuulia
Haavisto
Ekaluokkalaisten ja kotiväen leiripäivä 30.8., klo 10
Koko perheen Melontailtapäivä Su 16.8. klo 15
Houhajärven leirimaja
LEIRIT LEIRIAHOLLA (Halmeentie 26)
Urheiluleiri yhteistyössä VsV:n kanssa 4.-6.8. , hinta 40 e,
Rauni Rantakytö
Sekaleiri 7-9 v. tytöt ja pojat 14.-16.6., Jenni Lahti ja Piia
Jaatinen
Sekaleiri 9.-12 v. tytöt ja pojat 16.-18.6., Jenni Lahti ja Piia
Jaatinen
Sekaleirit alkavat klo 12 ja loppuvat klo 12. Hinta 20 e
Poikaleiri 22.-24.6., Tarmo Marjamäki ja Memmu Nieminen
Isä-lapsileiri 14.-15.8., Olavi Sorva 050 314 9005
Ilmoittautumiset www.sastamalanseurakunta.i.
Osallistumismaksu on 25e, sisaralennus 5e, ellei toisin
mainita. Leirit alkavat klo 10 ja päättyvät klo 14,
ellei toisin mainita.
DIAKONIAN LEIRIPÄIVÄT
To 28.5.

KLASSISTA
MUSAA

- Hah-Ha-HaHanskille!

To 4.6.
To 11.6.
To 23.7.
Ma 27.7.
EVANKELIUMIJUHLIEN KONSERTIT
pe 26.6. KLo 19.30 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Lauluyhtyeet Pisara jaLydia, Gospelkuoro
pe 26.6. KLo 20.30 Tyrvään kirkko
Miki ja Shuhei Ozawa, Mari, Kaisa ja Tuomas Auvinen

Hannu Järventauksen läksiäiskonsertti
SU 24.05.2015, klo 18 SUODENNIEMEN KIRKKO
Vapaa pääsy | Vapaaehtoinen käsiohjelma 10 €

Design Sisko Tampio

Esa Ruuttunen, baritoni | Esa Vähämäki, piano

pe 26.6 KLo 21 Vammalan seurakuntatalo
Runoja ja musiikkia, Outi-Leena Uotila, Matleena Nyman
La 27.6. KLo 17 Tyrvään kirkko
Club for ive konsertti
La 27.6. KLo 21.30 Sastamalan Pyhän Marian kirkko
Barokkia kesäyössä konsertti Juvenalia

Ti 28.7.
To 30.7.
To 13.8.
To 20.8.
Ma 24.8.
Ti 25.8.
To 27.8.
To 17.9.

Omaishoitajien leiripäivä, Houhajärven
leirimaja, Irja Ruusuvuori
Varttuneen väen leiripäivä, Kiikoisten srk-talo,
Irja Ruusuvuori ja Hedi-Maria Heikkilä
Kuusimäen leiripäivä, Kiikan leiriaho, Marketta
Lahdenmaa ja Maarit Junell
Vanhemman väen leiripäivä, Salmin leirikeskus,
Irja Ruusuvuori ja Heidi-Maria Heikkilä
Mielenterveysväen leiripäivä, Houhajärven
leirimaja, Marketta Lahdenmaa ja Marja Wiikari
Uuusi Toivo -lounaan leiripäivä, Houhajärven
leirimaja, Marja Ritanen ja Marja Wiikari
Yhteinen leiripäivä järjestöjen kanssa, Kiikan
leiriaho, Heidi-Maria Heikkilä
Sotainvalidien leiripäivä, Kiikan srk-talo,
Marketta Lahdenmaa ja Maija-Liisa Halme
Kiikkalaisten ja keikyäläisten leiripäivä,
Leiriaho, Marja Ritanen ja Marketta Lahdenmaa
Karkun ja Vammalan eläkeikäisten ja näkövammaisten leiripäivä, Houhajärven leirimaja,
Maija-Liisa Halme ja Maarit Junell
Kehitysvammaisten leiripäivä, Houhajärven
leirimaja, Maija-Liisa Halme ja Irja Ruusuvuori
Päihdekuntoutujien leiripäivä yhteistyössä
Päihdeklinikan kanssa, Kiikan leiriaho,
Marja Ritanen
Vapaaehtoisten kiitosretki Närpiöön

HAUTAUSMAAKIERROKSET
To 11.6. KLo 18
Su 28.6. KLo 10
Ti 30.6. KLo 18
Ti 7.7. KLo 18
Ti 14.7. KLo 18
Su19.7. KLo 18
Ti 21.7. KLo 18
Ti 28.7. KLo 18
Ti 4.8. KLo 18
Su 9.8 KLo 10
Ti 11.8. KLo 18
To 13.8. KLo 18
Ti 18.8. KLo 18
Ti 25.8. KLo 18

Kivet puhuvat tiilikirkolla, Mouhijärven hautausmaa,
Raimo Vasara, hartaus Sinikka Tuori
Kirkkokuvaelma ja jumalanpalvelus Suodenniemen kirkko,
jonka jälkeen Muistomerkkikierros hautausmaalla, Sakari Jankkari
Tyrvään kirkkohautausmaa, Terhi Pohjala ja Outi Metso
Keikyän hautausmaa, Tuula Heinonen
Sastamalan Pyhän Marian kirkon hautausmaa, Maiju ja
Urpo Vuorenoja
Kivet puhuvat tiilikirkolla, Mouhijärven hautausmaa,
Raimo Vasara, hartaus Sinikka Tuori
Karkun kirkkohautausmaa, Suvi-Tuulikki Lakkinen
Salokunnan hautausmaa, Eija Vaateri ja Pirkko Esko
Kiikan hautausmaa, Marja Koukku
Jumalanpalvelus Suodenniemen kirkko, jonka jälkeen
opastettu hautausmaakierros
Sammaljoen hautausmaa, Salme Kuukka
Kivet puhuvat, Mouhijärven vanhankirkon hautausmaa,
Raimo Vasara kertoo Vanhan kirkon historiaa, hartaus Tuori
Kiikoisten hautausmaa, Kaarina Talola
Tyrvään kappelihautausmaa, Marjatta Karimäki,
Eeva Lehtimäki ja Leena Myllyniemi
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Lähetyskipinä vei Heikkilät Venäjälle
TARJA KOPALAINEN

Kotiinpaluu: Kahdeksan
vuoden jälkeen Sastamalassa odottaa muuttunut
ja kasvanut seurakunta
Tarja Kopalainen

Vuonna 2005 oli Vammalassa Suomen Lähetysseuran
valtakunnalliset lähetysjuhlat.
Juhlille osallistui 11 000
ihmistä, heidän joukossaan
Hannu ja Elina Heikkilä.
Pariskunta työskenteli Vammalan seurakunnassa, Hannu kappalaisena ja Elina lastenohjaajana.
Elämä ja työ olivat hyvää,
mutta jo nuoruudessa syttynyt kipinä lähetystyöhön kyti
kummankin sydämessä. Viisissäkymmenissä haaveen
toteuttamisella alkoi olla kiire. Lähetysjuhlilla se sitten
tapahtui. Hengen tuuli puhalsi kipinän täyteen roihuun
ja ei aikaakaan, kun Hannu ja
Elina matkasivat Helsinkiin
lähetyskurssille.
Venäjä valikoitui Heikkilöiden kohdemaaksi luontevasti. Elinalle ei kuuma ilmanala sopinut ja varttuneella
iällä ei välttämättä kaivattu
erityisen eksoottista kohdetta. Venäjää Heikkilöille tarjottiin ja Venäjä tuntui hyvältä. Matkaan lähdettiin vuonna 2007. Sillä matkalla vierähti 7,5 vuotta.
Heikkilät asettuivat Kelttoon, Pietarin kaupungin kupeeseen. Elinan tehtäviksi
tuli perhetyö, teologisen ins-

tituutin suomalaisten vieraiden emännöinti ja kummilapsityö. Hannu toimi Suomen Lähetysseuran aluepäällikkönä Inkerin kirkossa ja
puolentoista vuoden ajan
myös Virossa.
Myöhemmin Hannu siirtyi
tekemään perhetyötä yhdessä Elinan kanssa. Puolitoista
vuotta Hannu hoiti Inkerin
kirkon pääkirkon, Pyhän Marian kirkon, papin tehtäviä.
Myös lastenkotilasten viikonloppukoti Elämän siivillä ja
katulapsien ja äitien turvapaikka Dikoni tulivat Heikkilöille tutuiksi ja tärkeiksi.
Hannu seurasi näitä Lähetysseuran suurelta osin rahoittamia hankkeita SLS:n aluepäällikkönä.
Työntäyteiset vuodet Venäjällä kuluivat nopeasti ja
työn imu oli kova. Sairastelun
ja väsymisen kautta sekä Elina että Hannu joutuivat opettelemaan myös omasta itsestä huolehtimista.
Pitkän työkauden päättyessä pariskunnan olo on haikea, mutta tyytyväinen. Työ
on kantanut hedelmää.
Kun perhetyö saatiin onnistuneesti siirrettyä paikallisten hoitoon, oli hyvä aika
lähteä. Sastamalassa Heikkilöiden paluuta on jo odoteltu.
– Nyt täytyisi nauttia tästä,
emme koskaan saa rakkautta

Elina ja Hannu Heikkilä ovat palanneet Venäjältä ja aloittavat työt Sastamalan seurakunnassa.

tämän enempää, naurahtaa
Elina monien tulojuhlien ja
tervetulotoivotusten tuoksinassa.
Syyskuun alussa Heikkilät
palaavat työhön Sastamalan
seurakuntaan: Hannu EteläTyrvään kappalaiseksi ja Eli-

na lastenohjaajaksi.
– Venäjän vuosien aikana
seurakunta on kasvanut ja
muuttunut, mutta niin olemme mekin, Elina toteaa.
Ennen työhön paluuta on
aika levähtää.
– Pitkän työkauden jäl-

keen väsymys on paitsi henkistä, myös fyysistä, kertoo
Elina.
Muuttokin pitäisi tehdä,
sillä pariskunta on hankkinut
uuden kodin kerrostalosta
Vammalan keskustasta.
Ennen syksyä vietetään

Sastamalassa jälleen valtakunnalliset lähetysjuhlat, tällä kertaa SLEY:n evankeliumijuhlat. Väkeä odotetaan
paikalle paljon. Juhlavieraiden joukossa nähdään varmasti myös Elina ja Hannu
Heikkilä.

nolla vastaamaan.

tällä hetkellä pyrkimys luoda
messuja työntekijöiden ja
seurakuntalaisten yhteistyönä.

Messu venyy moneen suuntaan
JOUNI PIHLAJAMAA

Jouni Pihlajamaa

Messu on
pääsiäisen kertausta
Ensimmäiset kristityt ottivat tavakseen kokoontua viikon ensimmäisen päivän aamuna muistelemaan Jeesuksen tekoja ja opetuksia.
Ajankohta muistutti Jeesuksen ylösnousemuksesta
eli pääsiäisaamusta ja edelleenkin kristityt uskovat
messun olevan aivan erityinen Jeesuksen ja hänen seuraajiensa kohtauspaikka, jonka kohokohta on ehtoollisen
nauttiminen.
Noin 300 ensimmäistä
vuotta, vainojen loppumiseen saakka, seurakuntien
kokoontumiset olivat luonteeltaan kotikutoisia nyyttikestejä: seurakuntalaiset toivat yhteiseksi ravinnoksi sekä ruokaa että hengellistä
evästä. Työntekijät toimivat
eräänlaisina juontajina tai
valmentajina: esim. 1. Kor.
14:26, huolehtien siitä, että
hyvä järjestys ja alkuperäinen
oppi säilyivät. Tästä kehittyi

meidän tuntemamme pappisvirka.
Kodeista
katedraaleihin
Kun kristinuskosta tuli
300-luvun alkupuolella yleisesti hyväksytty uskonto
Rooman imperiumissa, messujen luonne alkoi nopeasti
muuttua aikaisempaa juhlavampaan suuntaan.
Suurin syy tähän oli varmaankin se, että seurakunnat alkoivat rakentaa toinen
toistaan prameampia kirkkoja, joissa turvalliseen, perheenomaiseen yhteisöön
kuulumisen kokemus ei enää
samalla tavalla toteutunut
kuin aikaisemmin.
Vuosisatojen aikana messuista tuli yhä pappiskeskeisempiä ja kirkkolatina tai
-slaavi oli omiaan tekemään
niistä seurakunnalle suorastaan käsittämättömiä rituaaleja.
Messujen kansankielisyyttä ja maanläheisyyttä korostanut uskonpuhdistus ratkaisi monia ongelmia, mutta pa-

Messuja tuoreella tavalla. Sastamalan seurakunnassa aletaan
syksyllä miettiä uusia tapoja messujen toteuttamiseen.

himmillaan useita tunteja
kestäneet saarnat olivat todennäköisesti hyvin puuduttavia kokemuksia. Monet herätysliikkeet ja pienryhmät

syntyivät tyydyttämään seurakuntalaisten yhteenkuuluvuuden ja sielunhoidollisen
kohtaamisen tarvetta, mihin
messut eivät kyenneet kun-

Kadonneen aarteen
metsästys
Perhejumalanpalveluksen
kaavan luominen 1970-luvulla oli yksi ensimmäisistä askeleista luoda uudenlaista jumalanpalveluskulttuuria.
Perheille ja nuorille suunnatut erityismessut ovat olleet kenties tärkein kirkkomme jumalanpalveluselämää
inspiroineista foorumeista,
lukuisten gospelmessujen
lauluista on tullut hyvin suosittuja ikään katsomatta ja
muutamia niistä on päätynyt
myös virsikirjaamme.
Eri kirkkokuntien parhaita
messuperinteitä yhdistelevästä Tuomasmessusta on
tullut jopa kansainvälistä
huomiota herättänyt vientituote. Nykyinen Jumalanpalvelusten kirja ja Kirkkojärjestys antavat seurakunnille
melko suuret vapaudet toteuttaa jumalanpalveluselämää tahtomallaan tavalla.
Yksi kirkkomme mielenkiintoisimmista virtauksista on

Syvemmälle
messuun
Jumalanpalveluselämän
kehittäminen ei saa jäädä
vain ulkokohtaiseksi kikkailuksi, vaan sen pitää lähteä
liikkeelle mahdollisimman
monia ihmisiä yhdistävästä
unelmasta: tällaiseen messuun tahtoisin varmasti osallistua.
Elo-marraskuun aikana
tulen järjestämään seurakuntataloilla kaikille avoimia perehtymis- ja pohdiskeluiltoja,
joissa yhdessä kunkin alueen
jumalanpalveluselämästä
vastaavien työntekijöiden
kanssa pyrimme luomaan
juuri meille sopivia tapoja toteuttaa messuja tuoreella tavalla.
Olen antanut näille messuille työnimen Ruohonjuuri-messu.
Tervetuloa ennakkoluulottomasti mukaan!
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Kappelipapin
elämää

Raamatusta oli ennakkoon
ollut kuivanlainen, lukunäyte
Laulujen laulusta ravisteli
edes hiukan tätä käsitystä.
Kymmenen kenkäpariani
tallusti omatoimisesti kirkon
keskikäytävällä. Lenkkitossut olivat vauhdikkaina
edenneet aina alttarikaiteen
eteen asti. Sitä kohti kävivät
muidenkin askeleet. Asetellessani kenkiä ehdin miettiä,
pitäisikö tyylikkäiden korkokenkien sittenkin saada kunniapaikka edessä lenkkareiden sijaan.
Päädyin lopulta toisenlaiseen ratkaisuun muistaessani Jaakobin kirjeen sanat:
”Älkää erotelko ihmisiä. Onhan Jumala valinnut juuri
maailman silmissä köyhät
olemaan uskossa rikkaat ja
perimään valtakunnan.”
Jaakob tosin puhui seurakunnan kokouksiin saapuvista köyhistä ja rikkaista ja heidän saamastaan eriarvoisesta
kohtelusta. Minä vain järjestelin kenkiä.

Vaelluksella:
Tarkoitus on, että oppii
luopumaan kuormastaan
Sinikka Tuori

Papin työssä olen jatkuvasti
kantamassa tavaroita paikasta toiseen. Joskus kasseja ja
laatikoita on käsissä niin paljon, että jo kotiovesta ulospääsy tuottaa vaikeuksia.
Toisinaan kyydissä on
pehmoeläimistä koostuva
pieni lammaslauma tai kirjakokoelma erilaisia Raamattuja. Välillä taas mukana kulkee
viherkasvi, taulu tai Ikea-kassillinen kenkiä. Vaikka yksi
kristillinen hyve onkin vähään tyytyminen ja pahe
puolestaan maallisen omaisuuden kartuttaminen, niin
papin työssä monipuolisesta
havaintomateriaalista on iloa
ja käytännön hyötyä.
Alakoulun oppilaat saapuivat liikuntasaliin luokka kerrallaan opettajan johdolla. Oli
ilo nähdä lasten kasvoille
nouseva hymy, kun ensimmäiset heistä huomasivat

puolapuilla kiipeilevät valkoiset lampaat: ”Kato, lammas!”, ”Oi kun söpö.” Kun aamunavauksessa tuli aika koota lauma yhteen, vapaaehtoisia paimenia oli tarjolla runsaasti.
Rippikoululaisten kanssa
tutustuimme virsikirjaan ja
Raamattuun. Kanttori opasti
nuoria virsien saloihin ja minä pyhän kirjan maailmaan.
Opettelimme kirkollista matematiikkaa eli 39 plus 27 tekee yhteensä 66. Vanha ja
Uusi testamentti muodostavat pienoiskirjaston, jossa
kirjallisuuslajit vaihtelevat
runoudesta historiakirjoitukseen. Jos nuorten mielikuva

Näkymättömät vaeltajat
puhuttelivat minua. Mekin
olemme matkalla maailmassa, kulkusuunta kohti taivasta. Matkalla kannamme mukana monenlaisia laukkuja,
laatikoita ja muita kuormia.
Jos unohdamme katsoa määränpäätä kohti, väsymme ja
menetämme voimamme.
Onneksi vaelluksella ei ole
kyse siitä, kuinka paljon minä keksin ja jaksan kantaa
mukanani. Vaelluksen tarkoitus lienee itse asiassa siinä, että opin luopumaan
kuormistani ja jättämään ne
sekä itseni Elämän Antajan
käsiin.

Sinikka Tuori kantaa usein
mukanaan isoa matkalaukkua, joka on täynnä milloin
mitäkin.

Gallen-Kallelasta Lavoseen ja Rauhalaan
TARJA KOPALAINEN

TARJA KOPALAINEN

MESTAREITA
KIRKONMÄELLÄ

AKSELI GALLEN-KALLELAN MUSEO

■ TULE Tyrvään Pyhän Olavin
kirkolle Sastamalalaan ikiaikaiseen maisemaan Kallialan
kirkkotielle Akselin nuoruuden
poluille.
■ IHMETTELE
Missä Akseli maalasi rakastetun Poika ja varis -taulunsa,
Osmo Rauhalan ja Kuutti Lavosen uutta taidetta, kirkon
upeaa jälleenrakennusta.
■ LÖYDÄ Pyhän kosketus ja
vuosisatainen rauha, Akselista
kertovat kiehtovat tarinat, Raamatun sana kirkkomaalauksista.

Pyhän Olavin kirkon maisemissa järjestetään kesällä opastettuja kierroksia Akseli Gallen-Kallelan syntymän 150-vuotisjuhlavuoden merkeissä.

Pirkko Esko

Sastamalassa vietetään tänä
vuonna monin eri tavoin kansallistaiteilijamme Akseli
Gallen-Kallelan syntymän
150-vuotisjuhlavuotta. Viettihän taiteilija lapsuusvuotensa ja osin myös nuoruuttaan
Sastamalassa, silloisessa Tyrväässä.
Sastamalan seurakunta

tarjoaa kävijöille oman näkökulmansa taiteilijaan ja hänen tuotantoonsa opastetun
kierroksen muodossa. Kierros kulkee Tyrvään Pyhän
Olavin maisemissa, GallenKallelan tiedetään olleen hyvin tykästynyt nimenomaan
Tyrvään vanhaan kirkkoon.
16-vuotiaana hän maalasi kirkosta herkän akvarellityön,
taulun takana on teksti:

Kierroksella käydään rannassa, missä Gallén viihtyi kivellä istuskellen ja satakuntalaisia järviveneitä maalaillen.

”Maalattu veneestä ahvenia
onkiessani.” Myös vanha
hautahuone esiintyy taiteilijan kirkon mäellä tekemissä
piirroksissa.
Tyrvään aikana taiteilija
tunnettiin vielä nimellä Axel
Gallén. Hän otti taiteilijanimen Akseli Gallen-Kallelan
käyttöön vasta 1907.
Kierroksella käydään rannassa, missä Gallén erityises-

ti viihtyi kivellä istuskellen ja
satakuntalaisia järviveneitä
maalaillen. Tarinoidaan Axel
Gallénin onkiretkistä ja tutustutaan myös paikkaan,
missä on sijainnut Sipin talo.
Akseli Gallen-Kallela on asunut kesäisin Sipin talossa ja
maalannut siellä useita teoksia vuosina 1881–1884.
Töistä tunnetuimpia ovat
Poika ja varis sekä Kansana-

Akseli Gallen-Kallela.

teria Sipin talossa. Ihaillaan
myös maisemaa, missä Gallén maalasi Kylämaiseman
lampaineen. Maisema on tänä päivänä lähes samannäköinen.
Pyhällä Olavilla siirrytään
kirkon sisätiloihin. Siellä tutustutaan Kuutti Lavosen ja
Osmo Rauhalan ainutlaatuisiin Raamatun sanan pohjalta tehtyihin sisätilamaalauk-

■ RETKI Opastettu kävelyja taidekierros, säänmukainen
varustus. Ajalla 15.4.–31.10.
2015. Opastus suomeksi,
kesto noin yksi tunti.
■ TIEDOT Hinta alle 10 hlön
ryhmä 50 € ja yli 10 hlön ryhmä 5 €/hlö Varaus kirkkoherranvirastosta, p. 03 521 9090,
kirkkoherranviarsto@
sastamalanseurakunta.fi

siin. Maalaukset käydään
pääpiirteittäin läpi. Axel Gallén on piirtänyt myös sisällä
vanhassa kirkossa. Hän on
ikuistanut piirroksiinsa esimerkiksi sakariston oven.
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POIMINTOJA
Virrenviejät
laulamaan koteihin
Keikyän iltapäiväkuoron
laulajista ja muutamasta
mieslaulajasta koottu Virrenviejät-ryhmä jalkautuu muutaman laulajan ryhmissä koteihin laulamaan noin puoleksi tunniksi kerrallaan. Toiminta alkaa maanantaina 18.
toukokuuta. Palvelun tarjoaa
Keikyän kappeliseurakunta
ja se on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joiden on vaikea
päästä seurakunnan yhteisiin
tilaisuuksiin. Pyyntöjä laulajien vierailusta ottaa vastaan
diakoni Marja Ritanen p.
050 314 9047.

Evankeliumijuhlat tarvitsee
satoja talkoolaisia
MATTI RUSAMA

Tapahtuma:
Paikalle
odotetaan
lähes 15 000
vierasta
Tarja Kopalainen

Flamencokitara
soi Sammaljoella
Flamencokitaristi Toni
Jokiniitty kuuluu omalla
alallaan maamme kärkinimiin. Hän on esiintynyt flamencokitaristina 1990-luvulta lähtien ja asunut Espanjan
Sevillassa opiskellen aihetta
paikallisten muusikoiden
keskuudessa. Hän on vastikään julkaissut ensimmäisen, omista sävellyksistä
koostuvan sooloalbuminsa,
jolla vierailee muusikoita
Suomesta ja Espanjasta.
Flamencokitaran ilta koostuu pääosin Jokiniityn kitarasävellyksistä, mutta siinä on
mausteena myös Suomessa
harvemmin kuultavaa flamencolaulua kitaristin itsensä esittämänä.
Flamencokitaran ilta sunnuntaina 2.8. kello 18 Sammaljoen kirkossa.
Partiomessu
Pyhällä Olavilla
Perjantaina 22. toukokuuta kello 18 Tyrvään Pyhän
Olavin kirkossa vietetään
partiomessua. Messun laulut
ovat Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen käsialaa.
Mukana ovat pastori Sinikka
Tuori, kanttori Anu Mattila
ja Gospelkuoro. Partiolaiset
toimivat palvelutehtävissä.
Kirkkokahvit juodaan kirkonmäellä. Kaikki ovat tervetulleita messuun ja viettämään
iltaa Pyhän Olavin kirkon
maisemissa.

Valtakunnalliset Evankeliumijuhlat järjestetään Sastamalassa 26.–28. kesäkuuta.
Juhlajärjestelyitä varten
tarvittavien talkoolaisten rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Talkoovastaava Markku Yli-Erkkilän mukaan vapaaehtoisia tarvitaan satoja.
Talkoolaisia tarvitaan liikenteenohjaukseen, juhlakansliaan, ravintolaan ja moniin muihin tehtäviin. Suurin
osa talkoolaisista työskentelee ruokahuollossa. Joihinkin
tehtäviin vaaditaan täysiikäisyys.
Talkoisiin voi ilmoittautua
evankeliumijuhlien nettisivujen kautta. Tehtävistä ja
ajankohdista voi valita juuri
itselle sopivat. Työvuorojen
pituus vaihtelee yleensä yhdestä viiteen tuntiin. Tehtävistä löytyy sivuilta myös lyhyet kuvaukset.
Jos netti-ilmoittautumi-

FAKTA
■ Evankeliumijuhlat
järjestetään Sastamalassa

6.–28.6.2015.
■ Talkoovastaava:

Markku Yli-Erkkilä,
p. 050 300 7477,
markku.yli-erkkila@
keokarkku.fi
■ www.evankeliumijuhlat.fi

Evankeliumijuhlien talkoovastaavana toimii Markku Yli-Erkkilä.

Pyhäjärvijuhlat
Sastamalassa
V.P.L. Pyhäjärvijuhlat järjestetään Sastamalassa sunnuntai 19. heinäkuuta. Juhlapäivän aloittaa Karjalaisen
kansan messu Tyrvään kirkossa klo 10. Messussa on
saarnan paikalla näytelmä.
Messun jälkeen on kunniakäynti sankarihaudoilla. Päiväjuhla Sylvään koululla alkaa klo 14.30. Juhlapuhujana
on elokuvaneuvos Kari Uusitalo. Juhlapäivään kuuluu
myös Kaiun 100-vuotisjuhlaviesti Keskusurheilukentällä
sekä sukuseminaareja, sukukokouksia ja tapaamisia.
JUHA HEINIKORPI

KANANJALKA

nen tuntuu hankalalta, voi
talkoisiin ilmoittautua myös
sähköpostilla tai puhelimitse.
Juhlaohjelmaa
kolmella kanavalla
Evankeliumijuhlilla on tarjolla runsas ja monipuolinen
ohjelma kolmella kanavalla:
juhlakentällä on oma ohjelma, sen lisäksi on nuorten
juhla ja lasten ja perheiden
juhla. Kaikkiin Evankeliumijuhlien tilaisuuksiin on vapaa
pääsy.
Juhlaviikonloppu käynnistyy avajaisilla, joissa kuullaan muun muassa piispa
Kaarlo Kallialaa sekä stand
up -koomikko Mikko Vaismaata.
Juhlakentällä ja lähialueiden kirkoissa on upeita konsertteja, esiintyjinä a cappella
-lauluyhtye Club for Five,
Exit, Hanna Ekola, Kamariorkesteri Juvenalia, lauluyhtyeet Pisara ja Lydia, Sastamalan Gospelkuoro sekä Miki ja Shuhei Ozawa.
Nuorten Evankeliumijuhlien ohjelmassa on bändejä,
sporttia ja rentoa meininkiä.
Juhlilla esiintyvät Kls, HERZ,
Park 7, Mikaveli sekä Saraste.
Lasten, varhaisnuorten ja
perheiden kanavalla nähdään Satu Sopanen ja Tuttiorkesteri, varhaisnuorille
esiintyy The Road. Toimintaa
kaipaaville on tarjolla temppuilua, puutyötä, askartelua,
tanssia, kaunistautumista,
valjaskiipeilyä ja raamattudraamaa.
Sastamalan 2015 Evankeliumijuhla on järjestyksessään 142. Edellisen kerran
juhla järjestettiin Vammalassa vuonna 1988 teemalla Taivas on auki. Juhlien osallistujamäärä on viime vuosina ollut 12 500–14 000.
Evankeliumijuhlan järjestävät yhteistyössä Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Sastamalan seurakunta ja Sastamalan kaupunki.

