Tyrvään Sanomat Torstaina 23.8.2012

33



Sastamalan seurakuntalehti 3 / 2012

www.sastamalanseurakunta.fi

JUKKA Perko ja Avara-yhtye musisoi Keikyän kirkossa.

KEIKYÄ

JAZZ-messussa yllätti hiljaisuus
TARJA KOPALAINEN

K

eikyän pieni puukirkko on täpötäynnä. Alkamassa on Sastamalan seurakunnan historian
ensimmäinen jazz-messu.
Musiikista vastaa kotimaisen jazzin huippunimi Jukka Perko Avara-yhtyeensä
kanssa. Jo alkusoitto yllättää.
Kovaäänisen jazz-svengin sijaan soittimista pujahtelee il-

moille hyvin pieniä ääniä.
Musiikki on sointuvaa, herkkää ja todella elävää.
Pastori Auli Airas-Laitila astuu lukupulpettiin. Puhe
on kevyttä, runollista. Omille ajatuksille jää tilaa. Liturgian lausuminen lisää hiljaisuuden tuntua. Synnintunnusvirren sanoja saa miettiä
omaan tahtiin Avaran säestäessä taustalla. Airas-Laitila puhuu siitä, että elämyk-

”Seurakunta
ui
verkossa”

set ovat tärkeitä. Ne antavat
voimaa ja innostusta, pitävät
poissa pahoilta teiltä. Jazzmessu on elämys, jonka seurakunta halusi kirkkokansalle tarjota.

Ulos
tiukoista raameista
Kirkossa on pyhäaamuna
hiljaista, mutta erityismessuja riittää. Mitä sellaista sunnuntaiaamun messussa on,

että ihmiset äänestävät jaloillaan?
Perinteinen messu on rikas, mutta raskas. Kaavamaisuus, virrenveisuu ja samanlaisina toistuvat esirukoukset puuduttavat. Ydinsisältö
messuissa on sama. Eri esillepano voi aukaista sanomaa
uudella tavalla. Siksi seurakunnan tulee aktiivisesti etsiä uudenlaisia ja innostavia
tapoja jumalanpalveluksen

toteuttamiseen. Yksi sellainen voi olla Sastamalan seurakunnassa tänä syksynä alkava keskiviikkomessu.

Keskiviikkomessu
etsii tekijöitä
Keskiviikkomessu on vapaaehtoisvoimin toteutettava iltamessu, jonka musiikki on
gospelia. Mukaan etsitään
soittajia, laulajia, sivualttarin
rakentajia, esirukousavusta-

jia, dataprojektorin käyttäjiä,
kahvinkeittäjiä.
Kaikille avoin suunnittelupalaveri on torstaina 23. elokuuta kello 18 Vammalan seurakuntatalon työtuvalla. Lisätietoja antaa nuorisopastori
Paula Kallio p. 050 314 9010.
Keskiviikkomessut kello 18
Tyrvään kirkossa 12. syyskuuta, 26. syyskuuta, 10. lokakuuta,
24. lokakuuta, 7. marraskuuta
ja 21. marraskuuta.

” Mirja ja Tellervo ”Entiset nuoret
ansaitulle
ovat nyt
eläkkeelle”
nuoria aikuisia”

Maarit Junell
sivu 3

Jouni Pihlajamaa

Ville Kuusisto ja Pekka Peuramäki

sivut 4–5

sivu 8
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HARTAUS
PÄÄKIRJOITUS

Onko tänään köyhän riemuvuosi?

Sinne, missä
ihmiset ovat

V

V

ielä vuosikymmen sitten saatettiin esittää
selkeä vaatimus: ”Nuoret pois kaduilta”.
Aihe on hyvä. Sen tarpeellisuus perustuu pitkään kokemukseen elämästä. Kun tulin lomalle armeijasta ja kävelin tavallisena lauantai-iltana Tampereen keskustorin läpi, en voinut kävellä suoraan,
vaan minun piti tunkeutua väkijoukon läpi. Torialue
ja Hämeenkatu olivat tupaten täynnä nuorisoa, vaikka mitään tapahtumaa ei ollut. Nyt tuo alue, kuten monet muutkin entiset nuorison kokoontumispaikat ovat
tyhjyyttä ammollaan.
Nykyään nuoret ovat netissä ja sosiaalisessa mediassa, kuten netin eri tiedonvälityspalveluja paremmin
kutsutaan. Tänään ei yksinkertaisesti kannata lähteä
kävelemään ulos kylmään yöhön tavatakseen ihmisiä,
vaan ihmiset löytää netistä mukavasti kodin lämmössä istuen. Nuoret näkivät sosiaalisen median mahdollisuudet ensimmäisinä. Tapaamiset ja yhteiset menot
sovitaan etukäteen, jos sille on edes tarvetta. Jo suuri
osa aikuisväestöä etsii ihmisiä, palveluita ja tapahtumia netistä. Nuoriso on jo ajat sitten poistunut kaduilta bittiavaruuteen.
Meille on muodostunut uudenlainen paikka, missä
olla. Tämä paikka sijaitsee fyysisesti siellä, missä kulloinkin on lähin nettiyhteys. Se on ajatuksissamme. Se
on ykköstä ja nollaa. Tämä virtuaalinen paikka on todellinen, sillä siellä ihmiset elävät ja toimivat. Tämä
paikka on myös inhimillinen. Sielläkin ihminen paitsi tyydyttää uteliaisuuttaan, etsii myös totuutta, toista
ihmistä ja Jumalaa. City-lehden nettisivuilla uskonnolliset keskustelut olivat kaikkein vilkkaimpia.
Sosiaalista mediaa ei voi hallita. Sosiaalisessa mediassa heijastuu tavallisten ihmisten korkuinen totuus
esimerkiksi silloin, kun valtiot pyrkivät peittelemään
harjoittamaansa sortoa ja väkivaltaa. Sosiaalisessa mediassa purkautuu myös uskonnollisen tai elämänkatsomuksellisen keskustelun tarve. Sosiaalisessa mediassa
näkyvät nekin ongelmat, mitkä ennen näkyivät kadulla. Siksi netissä voi törmätä yhä useammin myös seurakunnan työntekijään.
Kirkko siirtyi nettiin oikeasti seurakuntalaisten eikä työntekijöiden välityksellä. Kirkko on siellä, missä
ihmiset ovat. Kirkko on rakentanut nettiin myös palveluja. Nykyinen Sastamalan seurakunta on ollut historiansa eri vaiheissa hyvin mukana tässä kehityksessä.
Seurakunnan toiminnasta saatava tieto on olemassa netissä. Seurakunnalla on palveluja myös Facebookissa.
Työntekijät ovat mukana omalla persoonallaan. Suuri
osa yhteydenotoista seurakuntaan tulee netin kautta,
jota ilman moni jäisi ehkä tulematta. Sosiaalinen media
on paikka, missä yhä useamman seurakunnan työntekijän tulee tehdä työtään Vapahtajan palveluksessa.
Ari Paavilainen
kirkkoherra
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iime keväänä sain
idean aikataulujani
suunnitellessani ilmoittautua Köyhyys ja hyvinvointi -nimiselle kurssille. Pohdimme kurssilla muun muassa, onko hyvä lähteä auttamaan romanialaisia kerjäläisiä, miten
köyhyys määritellään ja mitä Raamattu sanoo köyhyydestä.
Mieleeni jäi materiaali
sabattivuodesta, joka pyrki takaamaan oikeudenmukaisuuden ja vähentämään
köyhyyttä muinaisessa Israelissa. Joka 7. vuosi tuli velallisten velat antaa anteeksi ja joka 49. vuosi eli
riemuvuonna tuli velallisen

perheen maat palauttaa takaisin. On epäselvää, kuinka tarkasti näitä Raamatun
ohjeistuksia noudatettiin,
mutta selvää on, että Raamatusta kuultaa oikeudenmukaisuuden kaipuu. Mietin usein itsekin, mitä voisin tehdä minua köyhempien puolesta maailmassa
ja miten globaali oikeudenmukaisuus voisi toteutua.
Mielessäni näen äidin, joka katselee, kun hänen lapsensa kuolee nälkään hänen
sylissään Burkina Fasossa.
Ja näen lähettyvillä myös
lapsen, joka katselee, kun
hänen äitinsä kuolee aidsiin. Haluan uskoa, että kaiken tämän maailmasta löy-

tyvän kärsimyksen keskellä on kuitenkin toivoa. Seurakunnalla ja kristillisillä
järjestöillä on myös kanavia
auttamistyöhön maailman
huono-osaisten puolesta.
Jos haluamme lahjoittaa
varoistamme voimme tehdä sen. Omaatuntoani kolkuttaa, kun muistan, että
yhden kahvilakäynnin hinnalla voisin esimerkiksi ostaa Kirkon Ulkomaanavun
kautta vähintäänkin huovan kehitysmaahan sitä kipeästi tarvitsevalle. Rahan
lisäksi voimme lahjoittaa aikaamme ja mennä mukaan
esimerkiksi lähetyspiiriin,
nuorten Changemaker-paikallisryhmään tai vastaa-

vaan toimintaan, ja jos sitä
ei löydy läheltä, niin perustaa sellaista!. Rukous vähäosaisten puolesta ei myöskään ikinä mene hukkaan,
vaan voimme yhdistää voimamme rukouksessa maailman apua tarvitsevien köyhien puolesta.
Tärkeintä on, että kannamme kortemme kekoon,
kun näemme mahdollisuuden auttaa kärsivää lähimmäistämme lähellä tai kaukana. Minulle askel kohti
parempaa maailmaa oli tämän hartauden kirjoittaminen, mikä se on sinulle?
Kesäteologi
teologian ylioppilas
Milla Hillberg

SANKARITAULUT

Vielä voimme palvella
ARI PAAVILAINEN

I

stumme Irja ja Paavo
Riihivaaran olohuoneessa. Irjan poskelle
vierähtää kyynel ja ääni värähtää.
”Koin tämän tehtävänä,
jossa vielä voisin palvella.
Kukaan ei meitä tähän pakottanut. Minä sain pitää
isäni, mutta naapurin isännät molemmin puolin kotia
kaatuivat…”
Terveenä rintamalta ei palannut kukaan, vaikka olisikin ollut fyysisesti toimintakykyinen.
”Koin, että isäni ei veteraanina saanut sitä arvostusta, minkä olisi ansainnut.
Asioista vaiettiin vuosikymmenet. Viime vuosina tilanne on muuttunut. Nyt veteraaneja arvostetaan ja heidän ansionsa tunnustetaan
ja ymmärretään.”
Irjan olemuksesta huokuu
helpotus. Urakka on viimein
saatu päätökseen. Muistotaulut Keikyän, Kiikan, Tyrvään ja Suodenniemen sankarivainajista 1939–1945 ovat
kiinnittämistä vaille valmiit.
Irja Riihivaara oli yksi aktiivinen toimija siitä joukosta,
jonka ansiosta sankaritaulut
hankittiin Sastamalan seurakuntaan niihin paikkoihin,
missä niitä ei vielä ollut.

IRJA Riihivaara on yksi niistä aktiiveista, joiden ansiosta Sastamalan seurakunta on hankkinut
sankaritaulut paikkoihin, joista ne vielä puuttuivat.

Rakkaus
kotiseutuun säilyy
Irja ja Paavo ovat paluumuuttajia. Paavo on syntyään vammalalainen ja Irja kiikkalainen. Muutama
vuosi sitten koti löytyi jälleen nykyisestä Sastamalasta. Kumpikin on kotiseutuihmisiä. Paavolle tuli Tyrvään Sanomat myös armeijaan. Nyt heillä on ollut tapana kävellä hautausmailla ja
katsella tuttuja nimiä. Näin
ajatus lämpeni myös sankaritaulujen tekemiselle.
Nimiä alettiin kerätä sankarihautausmaalta, mutta
vainajia oli paljon myös sukuhaudoissa.
Paikalliset historiateok-

set Tyrvään kirkko ja Vaiettu
ikävä olivat suureksi avuksi. Esko Pietilä asiantuntijana tiesi mistä etsiä. Hän oli
myös kuvannut jo olemassa
olevat muistomerkit.
Tapio Rautajoella oli
tietokoneellaan luettelo
Tyrvään sankarivainajista. Saimme luettelon käyttöömme.
Rovasti Timo Kökkö auttoi selvittämään yksityiskohtia hautakirjoista. Suureksi
avuksi olivat myös arkistolaitoksen tiedot. Omaisilla ja
aseveljillä oli vielä muistoja,
joihin voitiin turvautua. Aikanaan muistiin kirjatut tiedot eivät aina olleet yksiselitteisiä. Irjalle oli tärkeää, et-

tä mahdollisia virheitä olisi
mahdollisimman vähän.

Sota säilyy
muistoissa
Sota-ajan eläneille ihmisille
se aika säilyy muistoissa. Sota täytti elämän. Äiti kirjoitti
rintamalle joka ilta. Lähetimme jatkuvasti paketteja. Kun
isä oli lomalla, kilpailimme sisarten kanssa siitä, kuka pääsee isän kainaloon.
Kotonani perustettiin kesällä 1941 osa eräästä joukko-osastosta. Ruokailussa äiti huolehti niin, että sain antaa lusikan jokaiselle sotilaalle. Se jäi elävästi 5-vuotiaan
mieleen.
Sankaritaulut on valmista-

nut Honpumet Oy Sastamalan
Uotsolasta. Sastamalan alueen veteraanijärjestöt, Sastamalan kaupunki ja seurakunta rahoittivat hankkeen.

Muistojuhlan
aika
Sankarivainajien muistojuhla on 2. syyskuuta Keikyän,
Kiikan ja Vammalan seurakuntataloilla heti jumalanpalveluksen jälkeen. Jumalanpalvelus alkaa kello 10.
Mukana on myös vieraita
Puolustusvoimien päällystön hengellisiltä päiviltä, jotka ovat Sastamalassa samana viikonloppuna. Suodenniemellä juhla järjestetään
myöhemmin tänä syksynä.
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POIMINTOJA

Yhteisvastuukeräyksen
tuotto laski Sastamalassa
 Yhteisvastuukeräys

tuotti
Sastamalassa 16 000 euroa, mikä tekee 0,79 euroa jäsentä kohti. Tulos laski edellisestä vuodesta noin 30 prosenttia. Erityisesti lipaskeräyksen tuotto
jäi selvästi viimevuotista alhaisemmaksi.
”Iloinen asia on se, että tänä vuonna nuoria saatiin mukaan lipaskerääjiksi, keräyspäällikkö Marjatta Karimäki kertoo. Yhteisvastuutapahtumia oli nyt viimevuotista vähemmän, mihin osaltaan lienee vaikuttanut vuoden alusta täyttämättä jätetty
diakonian virka.”
Yhteisvastuuvaroista myönnetään pienlainoja taloudellisessa ahdingossa oleville ihmisille Suomessa ja rahoitetaan ryhmämuotoista pienlainatoimintaa sekä taloustaitojen opetusta Ugandassa.
Yhteisvastuukeräys 2013 auttaa syrjäytyneitä vanhuksia. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohteena on Kambodza. Keräys alkaa helmikuussa.
Lue lisää keräyksestä: www.yhteisvastuu.ﬁ
NETTIPAPPI toimii osoitteessa www.verkkoauttaminen.ﬁ/nettipappi

ARJEN KRISTILLISYYS

Seurakunta on uinut verkkoon
MAARIT JUNELL

I

nternetiä käyttää päivittäin melkein 70 prosenttia suomalaisista,
hieman harvemmin vielä paljon
useampi. Niinpä seurakuntienkin on
ollut viime vuosina syytä miettiä miten näkyä verkossa, sillä Jeesus kehoitti seuraajiaan: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” (Mark.
16:15)
Verkossa kirkon on mahdollista
kohdata paljon niitäkin ihmisiä, joilla ei muutoin ole erityistä sidettä seurakuntaan. Ihmiset voivat rakentaa
hengellistä identiteettiään verkossa
monin tavoin. Kirkon toiminta verkossa ja sosiaalisessa mediassa tähtää siihen, että seurakuntalainen voisi verkonkin välityksellä löytää oman
paikkansa kirkosta. Sosiaalinen media on perusolemukseltaan keskustelua. Siinä keskustelussa on paikka
myös kristillisille arvoille ja niiden
kannattajille – arjen kristillisyydelle.
Kirkon toiminta verkossa haastaa perinteisen seurakuntien organisaation ja toimintamallin. Verkossa eivät päde alueelliset seurakuntarajat, vaan samat palvelut ja keskustelut ovat kaikkien saatavilla asuinpaikasta riippumatta – tarvitaan vain
tietokone ja verkkoyhteys. Verkossa
kirkko pyrkii kohtaamaan, keskustelemaan, kuuntelemaan, kysymään,
vastaamaan, puhumaan hyvää, aut-

tamaan, palvelemaan, näkymään, antamaan luotettavaa tietoa... Se pyrkii
olemaan läsnä ihmisten elämässä keskellä arkea – siis juuri siellä missä sen
kuuluukin olla. Verkko on helppo tapa olla yhteydessä ihmisiin, mutta sosiaalinen media ja kasvokkain kohtaaminen eivät suinkaan ole toisiaan
pois sulkevia vaihtoehtoja. Ne ovat saman asian kääntöpuolia ja toinen toisiaan täydentäviä asioita.
Facebookissa evankelisluterilainen
kirkko näkyy Kirkko Suomessa -sivulla, jolla on jo yli 11 400 tykkääjää.
Sivulta pääsee myös kirkon chat-palveluun keskustelemaan henkilökohtaisesti ja reaaliaikaisesti työntekijän
kanssa. Chat -palveluun ei tarvita Facebook -tunnuksia. Henkilökohtaista palvelua voi saada myös Nettipappipalvelusta tai Palvelevasta netistä.
Suomi24 -verkkopalvelussa on Kirkko kuulolla -palsta, jossa kuka tahansa voi kysyä uskoon ja elämään liittyviä kysymyksiä kaikille avoimella keskustelualustalla. Suhdeklinikka on blogimuotoinen palvelu, jossa
perheneuvonnan ammattilaiset vastaavat parisuhteita ja muita ihmissuhteita koskeviin kysymyksiin.
Myös Sastamalan seurakunta tekee
työtä verkossa ottamalla osaa kirkon
valtakunnalliseen työhön. Lisäksi
seurakunnalla on oma Facebook -sivu, ja voit pyytää Facebookissa kaveriksi Sastamalan seurakunnan nuorisotyötäkin. Verkossa surffaillessa

Missä

Linkit jutun
palveluihin
 FB:n Kirkko Suomessa: https://www.

facebook.com/kirkkosuomessa
 Suomi24 Kirkko Kuulolla: http://

keskustelu.suomi24.ﬁ/debate/6049

YHTEISVASTUUMUNKIT myytiin loppuun 12 minuutissa.

 Nettipappi: https://www.

verkkoauttaminen.ﬁ/nettipappi
 Palveleva netti: https://www.

verkkoauttaminen.ﬁ/palvelevanetti
 Suhdeklinikka: http://www.city.ﬁ/

yhteisot/blogit/suhdeklinikka/

Irja Aro-Heinilä diakonian
vapaaehtoisten virkistyspäivään

 Sastamalan srk:n kotisivu: http://www.

sastamalanseurakunta.ﬁ
Internetin käyttötutkimuksen lähde: http://
www.iab.ﬁ/tutkimus/internetin-kaytto/ viitattu 2.8.2012. Juttua varten lähteenä käytetty myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon
sosiaalisen median suuntaviivoja http://some.
kirkonsuuntaviivat.ﬁ/

kannattaa poiketa myös Sastamalan seurakunnan omalla kotisivulla, jolla on sekä
tiedotuksellista että hengellistä antia.
Jeesus sanoi: ”Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin keitä vain tapaatte.” (Matt 22:9) Sosiaalinen media on yksi
nykyajan toreista!
Kirjoittaja on diakoniatyöntekijä, joka on
mukana kirkon some-työskentelyssä.

 Huomio sinä arkienkeli, joka toimit yhteisvastuukerääjä-

nä, kaadat kahvia, tiskaat, avustat liikkumisessa, ulkoilutat, luet näkövammaiselle lehtiä, tai muulla tavalla palvelet diakonian vapaaehtoistehtävässä, olet tervetullut diakonian vapaaehtoisten virkistyspäivään Houhajärven leirimajalle lauantaina 8. syyskuuta.
Päivässä on vieraana Illosta kotoisin oleva pastori ja
teologian tohtori Irja Aro-Heinilä. Hän puhuu aiheesta Mitä se rakkaus oikein o?, ajatuksia rakkauresta, katteuresta ja pelvosta. Suomen Lähetysseuran kasvatus- ja koulutusyksikön päällikkönä työskentelevä Aro-Heinilä on
myös kirjailija ja toiminut lähetystyöntekijänä Keniassa
ja Tansaniassa.
Virkistyspäivä alkaa klo 10 ja päättyy noin klo 16. Ohjelmassa on myös vapaata yhdessäoloa ja saunomista.
Ruokailun vuoksi pyydetään osallistumisesta ilmoittamaan viimeistään 30. elokuuta kirkkoherranvirastoon
p. 03 521 9090 tai diakonissa Marketta Lahdenmaalle p.
050 314 9046.

TYÖTÄ JA VAPAA-AIKAA

Hyvinvointia maatalousyrittäjille

A

loitin Sastamalan seurakunnassa
maatalousyrittäjien
henkistä hyvinvointia edistävään projektiin työntekijänä 13. elokuuta. Projektin
tavoitteena on lisätä maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja parantaa työssä jaksamista. Tarkoituksena on tarjota keskusteluapua maatalousyrittäjille ja auttaa heitä
luomaan uusia sekä vahvistamaan jo olemassa olevia sosiaalisia tukiverkkoja. Myös hyvinvointiin liittyviä teematilaisuuksia on

tarkoitus järjestää. Koska
usein viljelijän työ ja perheelämä nivoutuvat tiiviisti yhteen, perheen ja parisuhteen
hoitoon liittyvät teemat ovat
hankkeessa esillä.
Toiveena olisi tavoittaa
mahdollisimman moni maatalousyrittäjä ja kartoittaa
hyvinvointiin liittyviä haasteita sekä keinoja, joilla seurakunta voisi olla tukemassa maatalousyrittäjiä hankkeen päätyttyäkin. Jokainen
keskustelu käydään luottamuksellisesti, eikä hankeraportteihin tule esille yksit-

täisten tilojen tai viljelijöiden asioita. Pyrkimyksenä
on pitää kynnys matalana ja
ovet leveinä, minuun voi ottaa yhteyttä pieneltäkin tuntuvan asian tiimoilta tai vaikka vaan jutellakseen ”ihan
muuten vaan”. Tarpeen vaatiessa ohjaan avun tarvitsijaa eteenpäin oikeaan osoitteeseen, vaikkapa mielenterveyteen, päihteisiin tai parisuhteeseen liittyvissä ongelmissa.
Hankkeen alussa kartoitan paikallista toimintakenttää ja vierailen erilaisissa ky-

MAIJA Pispa aloitti työn
Sastamalan seurakunnassa
13. elokuuta.

lien tilaisuuksissa ja yhdistysten kokouksissa tekemässä hanketta tutuksi. Kun
tiloilla alkavat syyskiireet olla ohitse, aloitan tilakäynnit. Ennen sitäkin minut toki tavoittaa, tarpeen vaatiessa myös ilta-aikaan.
Työntekijää valittaessa
etsittiin henkilöä, jolla olisi
paitsi työhön soveltuva koulutus, myös vankka maatalouden tuntemus ja sitä kautta ymmärrystä niistä haasteista, joita viljelijät työssään
ja elämässään kohtaavat.
Olen 43-vuotias kahden ai-

kuisen lapsen äiti, koulutukseltani Kirkon nuorisotyön
ohjaaja ja opiskellut myös terapiavalmiuksia. Olen toiminut maatalousyrittäjänä kotitilallani Ylöjärvellä vuodesta
1994 ja toiminut aktiivisesti
maataloustuottajayhdistyksessä sekä MTK-Pirkanmaan
luottamustehtävissä, joten
alan olosuhteet ja haasteet
ovat tulleet minulle tutuiksi
muutenkin kuin vain oman
tilan näkökulmasta.
Maija Pispa
puhelin: 050 314 9049
s-posti: maija.pispa@evel.ﬁ
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ELÄKKEELLE

Työ seurakunnassa on
ollut Mirjalle vaativa, mutta
Pitkän työura on opettanut paljon – muun muassa antamaan omat viat anteeksi itselleen
JOUNI PIHLAJAMAA
 Mikä työssäsi on tuntunut parhaalta?

Olen saanut kohdata lukemattomia ihmisiä ja kuulla mitä erilaisimpia elämäntarinoita. Veikko Lavia mukaillen voin
todeta, että jokainen meistä on laulun arvoinen. Kuuntelijan osassa olen saanut olla oppimassa elämää niin sairailta kuin terveiltä.
Sananjulistajana olen ollut kiitollinen
tehtävästä, joka ”pakottaa” lukemaan ja
tukimaan Raamattua ja hengellistä kirjallisuutta. Humpuukielämä kiehtoo papinkin mieltä, mutta virka suojelee irtautumasta siitä, mikä on syvintä ja tärkeintä,
hengellisestä elämästä.
Hiljaisuuden retriittien pitämiset ovat
olleet minulle hengellisesti antoisia. Kun
maailman melu hiljenee, sieluun tulee tilaa kuulla, mitä Jumala puhuu. Runsas
Raamatun sanan lukeminen yhdessä ja yksityisesti antaa uutta voimaa ja sisältöä elämään.

vaatimusten paineessa elävälle tai hengellistä virvoitusta kaipaavalle ihmiselle. Olen
itse kokenut tämän toiminnan niin antoisaksi, että olen sanonut, etten voisi tarjota
seurakuntalaiselle parempaa. Kirkkomusiikin tasokkuus ja monipuolisuus ilahduttaa minua myös kovasti niin omassa seurakunnassamme kuin koko kirkossamme.
 Mitkä kehityssuunnat ovat huolestuttaneet sinua?
Rahan valta, materialismi, ateismi ja haitalliset nautintoaineet näyttävät saavan ihmisiä yhä enemmän otteeseensa. Ne voivat
jopa tuhota hänen elämänsä. Tiedän, että
kirkolla on tarjota vastavoima edellä mainituille voimille. Monilla ihmisillä on hengellistä etsintää. Eihän Jumala ole kaukana yhdestäkään meistä. Mielenkiintoista
on, että yleensä Jumalan armo Jeesuksessa
löydetään elämän voimaksi ja pelastukseksi vasta sitten, kun kaikki muut kaivot ovat
osoittautuneet tyhjiksi astioiksi. Uskon, että jokainen vilpitön etsivä löytää elävän Jumalan, niin kuin Jeesus opetti.

 Mikä on tuntunut vaikeimmalta?

Suoraan sanoen työhön ryhtyminen on
aina vaikein paikka. Joku on sanonut nasevasti: Pisin työmatka on tuumasta toimeen.
Olen sellainen viime tipan ihminen, joka
lykkää yleensä tekemiset viime tippaan.
Tässä suhteessa en ole kyennyt itseäni ja
tapojani muuttamaan. Olen oppinut tyylini hyväksymään ja luottamaan siihen, että
kyllä kaikki tapahtuu, kun aika tulee.
Työhön liittyvistä tehtävistä vaikeinta
on ollut joutua yllättäviin kriisitilanteisiin
esimerkiksi onnettomuuksien ja äkillisten
kuolemantapausten yhteydessä. Yllätykselliset tilanteet ovat myös kuluttavimpia.
 Mikä mielestäsi on mennyt kirkossamme

hyvään suuntaan?
Minun mielestäni kirkko on tullut ihmisläheisemmäksi. Diakoniatyö on ollut
sitä aina. Myös sanajulistukseen sisältyy
usein sielunhoidollisuutta. Uskoisin, että
kynnys kääntyä papin puoleen erilaisissa
asioissa on madaltanut. Messussa ”syvyydestä nousevien” esirukouspyyntöjen määrä on lisääntynyt. Rukoilija saa olla kuin
lapsi seurakunnan sylissä rukouksen hoivassa. Kirkon tarjoamat Hiljaisuuden retriitit on yksi vastaus luoda levähdyspaikka

 Vanhan sanonnan mukaan ”työ tekijäänsä neuvoo”. Mitkä ovat olleet suurimpia oivalluksia ja löytöjä työurasi aikana?
Ensimmäisenä tulee mieleeni johdatukseen liittyvä viisaus, jonka olen kuullut ystävältäni Leena Ojalalta. Hän kysyi: Kumpaa on helpompi ohjata, paikallaan olevaa
vai liikkuvaa laivaa? – Liikkuvaa tietenkin.
– Kun ryhdyn työhön, vaikkapa kirjoittamaan puhetta, ajatuksiani johdatetaan,
niin että aina se puhe syntyy!
Toiseksi muistan, kuinka työni alkuaikoina mietin, mitä minun pitäisi sanoa esimerkiksi sairaalle, hänen läheisilleen tai
sureville omaisille. Sitten opin, että minun
ei tarvitse kuin kuunnella. Yleensä ihmisillä on suuri tarve puhua. Se, mitä minä
mahdollisesti sanon, kehkeytyy kuulemani
pohjalta. Siinäkin Jumala johdattaa.
Jos vielä kertoisin kolmannen viime aikoina syntyneen oivalluksen. Pahan valta kasvaa ympärillämme koko ajan. Emme
näytä voivan sille mitään. Rukoilemme Isä
meidän -rukouksessa ”päästä meidät pahasta”. Yleensä olen ajatellut, että pyydämme siinä varjelusta ulkopuoliselta pahalta.
Mutta pahan valta voi vähetä vain, jos jokainen omalta kohdaltaan pyrkii siihen, et-

tei tee pahaa kellekään ja millekään. Silloin
rukous ”päästä meidät pahasta” tarkoittaa
myös sitä, että Jumala varjelisi minua niin,
etteivät toiset ihmiset joutuisi minun pahuuteni kohteeksi.
 Miten aikoinaan suuntauduit kirkon virkaan?
Olen lähtöisin perheestä, jonka isä oli
seurakunnan kanttori. Seurakunnan työ
tuli minulle tutuksi jo varhain. Mielenkiinto hengellisiin asioihin vei minut opiskelemaan teologiaa. Sairaalasielunhoitaja Irja
Kilpeläinen tuli kirjoitustensa ja kirjojensa
kautta tutuksi, ja sielunhoidon ala kiinnosti minua. Työskenneltyäni viisi vuotta Karkussa Päiväniemen virkistyskeskuksessa
Suomen Kristillisen Työväen Liiton palveluksessa, avautui Vammalassa sairaalasielunhoitajan sijaisuus, johon viran perustaja pastori Heikki Kaukinen rohkaisi minua hakemaan. Sijaisuus muuttui vakinaiseksi sairaalalehtorin viraksi 1984, ja sen
jälkeen seurakunta on pitänyt huolen asioiden kulusta. Sain kutsun papin virkaan
1994 ja vähän eri tehtäväkuvin toimin seurakuntapastorina loppuun asti.
 Millainen

työpaikka Vammalan ja sittemmin Sastamalan seurakunta on ollut?
Minun on ollut täällä hyvä olla. Olen
syntyisin Huittisista, ja siten kansanluonne on täällä melko tuttua ja turvallista. Seurakuntaelämällä on vankat juuret ja evankelisen perinnön omaavana myös seurakuntaelämä on tuntunut tutulta. En ole
karttanut yhteistoimintaa minkään kristillisen yhteisön kanssa. Olen kokenut uskovien yhteyden suurena rikkautena. Uskon pohjavire löytyy monien niidenkin sydämistä, jotka eivät siitä puhu kuin arasti
kahden kesken.
Sastamalan seurakunta on nyt laaja. Liitosseurakuntalaiset ja niiden työntekijät
potevat varmaan pitkään sopeutumisvaikeuksia uuteen tilanteeseen. He tarvitsevat ymmärtämystä ja tukea. Entiseen ei liene paluuta. Eteenpäin on mentävä.
 Millaisia suunnitelmia sinulla on eläkepäivien varalle?
Jos joskus, niin nyt, keskeneräinen ryijy
pitäisi tehdä valmiiksi. Muuten elän tavallista kotielämää päivä kerrallaan.

LÄHETYSSIHTEERI

Tellervo Murtoo-Huoponen
lähti myös eläkepäiville
 Pitkäaikainen

lähetyssihteeri Tellervo MurtooHuoponen vietti eläkkeellelähtöjuhlaansa 5. elokuutta yhdessä rovasti Mirja
Tenkasen kanssa. Puheessaan Tellervo osoitti lämpimät kiitoksensa kaikille lähetystyöhön osallistuville
seurakuntalaisille.
”Yksinäni olisin voinut

tehdä vain hyvin vähän. Yhdessä saimme aikaan paljon. Ilman lähetyksen vapaaehtoisia ja seurakuntalaisia en olisi voinut tätä työtä tehdä.”
Lähetysinnostus on semmoinen tauti, että se ei lähde ihmisestä virkauran päätyttyä. Tellervon tuttu, iloinen olemus saadaan varmas-

ti nähdä Vammalan lähetystorilla jatkossakin, ainakin
asiakkaan roolissa.

TELLERVO
sai eläkekukat
lähetyspappi Minna
Järviseltä Lähetyksen
juhannusjuhlassa.

MIRJA Tenkanen on kulkenut seurakuntalaisten rinnalla niin iloissa kuin suruissa
vuosikymmnenten ajan.
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Sururyhmä
läheisensä
menettäneille

rakas elämäntehtävä

 Suru

on raskas ja usein
myös hyvin pitkä prosessi. Vaikka surutyö on jokaisen tehtävä itse, surun jakaminen toisen ihmisen kanssa usein helpottaa. Parhaiten
suruun liittyvää tunteiden
vuoristorataa voi ymmärtää hän, joka itse on kokenut
menetyksen ja surun.
Sastamalan seurakunnassa alkaa torstaina 6. syyskuuta sururyhmä läheisensä menettäneille. Ryhmä kokoontuu Vammalan seurakuntatalon Rantasalissa.
Kokoontumisia on yhteensä kahdeksan ja kesto puolitoista tuntia kerrallaan.
Sururyhmää ohjaavat
pastori Lasse Hautala ja
diakonissa Marketta Lahdenmaa.
Jos olet menettänyt tärkeän, läheisen ihmisen ja kaipaat paikkaa missä voisit
jakaa suruun liittyviä tunteita ja asioita, tämä voi olla paikka juuri sinulle. Ota
rohkeasti yhteyttä, kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan
ryhmään.
Kokoontumisajat torstaisin
6.9., 13.9., 27.9., 18.10., 1.11.,
15.11., sekä 10.1.13. Vammalan
seurakuntatalon Rantasali klo
18.30.
Ilmoittautuminen viimesitään 3.9. p. 050 3149046 Marketta Lahdenmaa. Tiedustelut
Lasse Hautala p. 050 314 9007
tai Marketta Lahdenmaa p.
050 314 9046.

Hiljaisuus
hoitaa arjen
uuvuttamaa
 Haluaisitko

TELLERVON (vas.)
ja Mirjan mukana siirtyy
eläkkeelle myös suuri määrä
tietoa, taitoa ja naisenergiaa.

Tule mukaan

35. Lähetystori
 Perjantai 14. syyskuuta

klo 10–12 Vammalan tori.
 Myyntipöydissä:

syksyn satoa,
tuoreita leivonnaisia,
käsitöitä ja kirpputoritavaraa.
 Syötäväksi:
hernekeittoa, makkaraa, ohraryynipuuroa, muurinpohjalettuja,
kahvia ja kastamista.
 Lastenteltta, elävää musiikkia,
ja lähettien haastatteluja.
 Pystytystalkoot alkaen klo 6.
Purkutalkoot alkaen klo 12.
Vasarat ja akkuporakoneet mukaan!

pysäyttää arjen kiireen, levätä ja saada aikaa omille ajatuksille? Sastamalan seurakunta
järjestää 26.–28. lokakuuta Houhajärven leirimajalla
syysretriitin arjen uuvuttamille. Retriitti alkaa perjantai-iltana ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä. Ohjaajana
toimii pastori Minna Järvinen.
Retriitti vapauttaa osallistujat vuorovaikutuksen pakosta. Televisio ja radio eivät
häiritse hälyllään, eikä puhelin keskeytä pirinällään.
Hiljaisuuden alettua myös
keskustelu vaikenee. Päivää
rytmittävät hetkirukoukset, ruokailu, lepo ja ulkoilu.
Retriitillä kiire hellittää ja
hiljaisuus hoitaa uupunutta mieltä.
Ilmoittautumisia ottaa
vastaan kirkkoherranvirasto p. 03 - 521 9090.
Suurempi kuin sydämemme,
suurempi kuin ihmistyö
hiljaisuus on rukouksen,
siinä Luojan sydän lyö.
Siinä itse, armon Henki,
uupunutta uudistat.
Annat kasvullemme aikaa,
uuteen työhön valmistat.
VK 525:6
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MUSIIKKI
Konsertit
Su 26.8 Lasse Heikkilän Suomalainen messu, konserttiuusinta,
Sastamalan Pyhän
Marian kirkko klo 18,
Gospelkuoro, Pisara,
soitinyhtye, Isän askelissa,

kolehti lähetystyölle
Su 23.9. Safarikuoron konsertti, Tyrvään kirkko klo 14, kolehti
Suomen Lähetysseuralle
Su 30.9. Sastamalan ja lähiseudun alueen puhallinorkesterien
konsertti, Tyrvään kirkko klo 18
Kuorot ja lauluryhmät
Laulupaja, Vammalan srk-talo kuutena ke klo 18.30-20, alk.
29.8., Mattila A. p. 050 3149021
Tyrvään kirkkokuoro, Vammalan srk-talo, Mattila A. p. 050
3149021
Gospelkuoro, Vammalan srk-talo, Mattila A. p. 050 3149021
Virsikannel laulupiiri, Luther-talo ke klo 16-17.30 alk. 29.8.,
Vuoristo p. 050 3149022
Karkun Kappelikuoro, Karkun srk-talo ti klo 17-19, alk. 11.9.,
Vuoristo p. 050 3149022
Mouhijärven kirkkokuoro, Mouhijärven srk-talo to klo 18.30, alk.
6.9., Rajalampi p. 050 3149023
Kappelilaulajat ti klo 17.30 alk.28.8., harjoitukset parittomat
viikot Keikyä, parilliset Kiikka, Mattila J. p. 050 3149024
Keikyän iltapäiväkuoro, Keikyän srk-talo ke klo 14 joka toinen
viikko alk. 22.8., Mattila J. p. 050 3149024
Veteraaniveljet, Keikyän srk-talo ke klo 14 joka toinen viikko alk.
29.8., Mattila J. p. 050 3149024

LAPSET JA KOULUIKÄISET
Lastentapahtuma
Su 28.10.Vammalan srk-talo klo 12-15, mahdollisuus ruokailla
edulliseen hintaan, monenlaista toimintaa, nuorisomuusikko Matti Mäkisen konsertti klo 13
Su 2.9. Koko perheen kalastus- ja melontailtapäivä, Houhajärven leirima-ja klo 15-19, kirkkohetki
klo 16, Pekka Uurto
opastaa melonnassa,
Urheilukalastajat onginnassa, sauna lämpiää,
letunpaistoa, ei tarvitse ilmoittautua
Päiväkerhot
Karkun srk-talo (Passinmäent. 14) 3-5v ke 9-12
Kiikan Lastentalo (Länsit. 3)
3v pe 9-11, 4v (1.ryhmä) ma 13-15.30, 4v (2.ryhmä)
to 9-11.30, 5v ti 12-15
Mouhijärven srk-talo (Kinkerik. 2)
3v ti 10-12, 4v ti 13-16, 3-5v ke 9-12, 5v ke 13-16
Roismalan kerhotila (Katajistonk. 4)
3-4v ma 9.30-11.30, 4v to 13-15.30, 5v ma 12.30-15 ja to 9.30-12
Salokunnan kirkon kerhohuone
(Kärppälänt. 226)3-5v to 9-11.30
Sammaljoen kirkko (Sammaljoent. 606) 3-5v ma 9-11
Sileekallion kerhotila (Linjak. 18) 3v ti 9-11, 4-5v ma, to 1315.30
Suodenniemen srk-talo (Koippurint. 6) 3-5v ti 13-15.30
Vammalan srk-talo (Asemak. 6) 3-v pe 9-11, 4-5v ma,
to 13-15.30
Perhekerhot
Illon rukoushuone (Punkalaitument. 1632) ke 13-15
Karkun srk-talo pe 9.30-11.15
Keikyän srk-talo ti 9.30-11.15
Kiikan Lastentalo ke 9.30-11.15
Mouhijärven srk-koti ma 10-11.45
Roismalan kerhotila ke 9.30-11.15
Sammaljoen rukoushuone (Sammaljoent. 588) ke 13-15
Sileekallion kerhotila pe 9.30-11.15
Suodenniemen srk-talo pe 10-11.45
Vammalan srk-talo ti 9.30-11.15
Avoimet kerhot
Salokunnan kirkon kerhohuone ti 9.30-11.30
Sastamalakoti ke 9-10.30

Keikyän seurakuntatalo to 9.30-11.15
Päiväkerhot alkavat viikolla 34, perhekerhot ja avoimet kerhot
viikolla 35. lllon ja Sammaljoen perhekerhot alkavat viikolla 36,
lisätied. Haavisto, p. 050 3149061
Lapsikuorot
Suodenniemen lapsikuoro,
Suodenniemen koulu pe klo 10.30-11.45 (kouluaikana), Inkeroinen p.
050 3149025
Muistolan lapsikuoro, Muistolan
koulu ke klo 14.15-15.15, Inkeroinen p. 050 3149025
Kouluikäisten kerhot
Käynnistyvät viikolla
37, tiedot kerhoista ilmoitetaan
seurakuntatiedoissa myöhemmin
Kerhonohjaajakurssi 24.-25.9.
Houhajärven Leirimajalla, lisätiedot Salme Kuukka
p. 050 314 9081

VAMMALA
Jumalanpalvelukset
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Su 26.8. Luomakunnan sunnuntain messu klo 10, Kallio,
Järvinen, messun jälkeen lettukestit kirkonmäellä,
oma kuppi ja lautanen mukaan
Su 26.8. Iltahartaus klo 17, Järvinen
Pe 31.8. Päällystön hengellisten päivien avajaismessu klo
18.30, saarnaa kenttäpiispa Hannu Niskanen, kenttärovasti Sauli Keskinen, sotilaspastorit Penna Parviainen ja Henri Kivijärvi, Paavilainen, tilaisuus on avoin
kaikille, kahvit kirkonmäellä, Säkylän sotilaskotiyhdistys
Tyrvään kirkko, Messu klo 10
Su 2.9. Hannu Uusmies saarna, Paavilainen, Kallio, Järvinen,
messun jälkeen kunniakäynti sankarihaudalla, kirkkokahvit, ja sankaritaulujen julkistamisjuhla Vammalan
srk-talo, puhe pastori Hannu Uusmies.
Su 9.9. Järvinen, Järventaus
Su 16.9. Hautala, Kallio, Merisunnuntai
Su 23.9. Kallio, Hautala, Safarikuoro
Su 30.9. Sorva, Järvinen
Su 7.10. Kauppinen, Järvinen
Su 14.10. Kallio, Airas-Laitila
Su 21.10. Tyrvään kirkko, Airas-Laitila, Järventaus, Heikkilä,
Päivärippikoulun konﬁrmaatio
Su 28.10. Paavilainen, Airas-Laitila
Su 4.11. Paavilainen, Airas-Laitila, sotaveteraanien kirkkopyhä,
messun jälkeen lounas ja juhlahetki Vammalan srk-talo
Su 11.11. Järvinen, Airas-Laitila
Su 18.11. Pihlajamaa, Järvinen
Pe 14.9. Keskustan alueen koulujen jumalanpalvelus klo 10 ja
12
Su 14.10. Sotainvalidien kirkkoilta klo 18
Ke 24.10. YK:n päivän kansainvälinen rukous- ja teehetki klo18
La 3.11. Pyhäinpäivän iltakirkko klo 18, Airas-Laitila, Paavilainen
Vammalan srk-talo
Sastamalamessu klo 16
Su 9.9. Järvinen
Su 14.10. Paavilainen
Su 11.11. Hautala
Aikuiset
Seurakuntapiiri
Pe 24.8., 7.9., 21.9. ,5.10.,
19.10., 2.11., 16.11. (HPE) Lantula-talo klo 13.15
Ke 5.9. Siioninvirsiveisuu, Lantula-talo klo 19, mukana Klaus
Malmivaara
Merimieskirkkopiiri
Ma 10.9., 8.10., 12.11. Vammalan srk-talo klo 13
Arkivaatteissa-ilta
Vammalan srk-talo klo 18.30
To 13.9. Lööpit hämmentävät, uutiset pelottava, kuka kertoisi
lapsille Jeesuksesta?, Katja Koivuniemi ja Jouni Inna
To 11.10. Jaksan, en jaksa, jaksan. Mistä voimavaroja?, evankelista Eliina Heinonen
To 15.11. Opetus synnistä ja armosta, vihapuhetta vai rakkautta?, pastori Jorma Kalajoki

Miesten saunailta
Ke 19.9. Kiikan Leiriaho klo 17, Sorva
To 11.10. Houhajärven leirimaja klo 17, Sorva
Ke 14.11. kaupungin rantasauna klo 17, Sorva
Syysretriitti arjen uuvuttamille
Pe 26.10-su 28.10. Houhajärven leirimaja, Järvinen
Diakonia
Lähimmäiset
To 23.8., 4.10., 15.11. Vammalan srk-talo klo 13.30
Ke 19.9. Lähimmäiset SPR:n Ystävien vieraina klo 15
Diakoniakahvila
Vammalan srk-talo, avoinna viikottain ti klo 9 – 11.30, alkaen 4.9.
Hengellinen keskustelupiiri
Ke 5.9., 17.10., 14.11. Pajamäki (Tampereent. 18) klo 15
Diakonian vapaaehtoisten virkistyspäivä
La 8.9. Houhajärven leirimaja klo 10-16, pastori, TT Irja AroHeinilä alustaa aiheesta ”Mitä se rakkaus oikein
o? - ajatuksia rakkauresta, katteuresta ja pelvosta”,
ruokailua,saunomista,ilm. viim. 30.8. p. 03 – 521 9090
tai p.050 314 9046
Lauluhetki A-klinikan päiväkeskus
Ma 10.9., 8.10., 12.11. (Asemak. 9) klo 12
Usko ja Unelma -senioreiden kohtaamispaikka
Ti 18.9., 9.10., 6.11. Vammalan srk-talo klo 13
Uusi Toivo -lounas
To 20.9., 11.10., 15.11. Vammalan srk-talo klo 12
Ke 17.10. 70- ja 75-vuotiaiden juhla Vammalan srk-talo klo 12.30
Ke 31.10. Näkövammaisten hengellinen kerho Vammalan srktalo klo13
To 1.11. Arkkihiippakunnan pohj. seurakuntien YV-keräyksen
koulutuspäivä Vammalan srk-talo klo 9-16
Sururyhmä
To 6.9.,13.9., 27.9., 18.10., 1.11.,15.11., ja 10.1.13.,
Vammalan srk-talo klo 18.30, ilm. viim. 3.9. p. 050 3149046,
lisätiedot pastori Lasse Hautala p. 050 3149007 tai diakonissa
Marketta Lahdenmaa p. 050 3149046
Lähetys
Pe 14.9. Lähetystori 2012 klo 10-12 Vammalan tori, myynnissä leivonnaisia, laatikoita, käsitöitä, kirppistavaraa,
lastenteltta, musiikkia, kuoroesityksiä ja lähettien haastatteluja
Su 14.10. Lähetyslounas Vammalan srk-talo klo 11.30-13.30,
hinta 15e, lapset alle 15v 5 e

ETELÄ-TYRVÄÄ
Jumalanpalelukset
Messu, Sammaljoen kirkko
Su 2.9. klo 13, Kauppinen
Su 16.9. klo 13, Sorva
Su 7.10. klo 13, Järvinen
Su 21.10. klo 13, Järvinen
La 3.11. Pyhäinpäivän kirkko
klo 10, Kallio
Su 4.11. klo 13, Sorva
Su 18.11. klo 13, Järvinen

KARKKU
Jumalanpalvelukset
Messu, kirkko
Su 26.8. Salokunta klo 13, Kauppinen,
kirkkokahvit
Su 2.9. Karkku klo 10, Kauppinen
Su 9.9. Karkku klo 11, Pohjois-Suomen ylioppilaiden yhdistyksen
retken messu
Su 16.9. Karkku klo 18, Sorva
Su 23.9. Salokunta klo 13, Kauppinen
Su 30.9. Karkku klo 10, Kauppinen
Su 14.10. Karkku klo 10, Kauppinen
Su 21.10. Salokunta klo 13, Järventaus
Su 28.10. Karkku klo 18, Kauppinen
La 3.11. Pyhäinpäivän iltakirkko Karkku klo 18, Kauppinen
Su 11.11. Karkku klo 10, Kauppinen
Su 18.11. Salokunta klo 13, Sorva
Diakonia
Ma 3.9.- 19.11. Karkun kamari, srk-talo joka ma klo 12-14
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www.sastamalanseurakunta.ﬁ
KEIKYÄ

MOUHIJÄRVI

Jumalanpalvelukset
Messu Keikyän kirkko
Su 26.8. klo 10, Pihlajamaa
Su 2.9. klo 10, Sorva, messun
jälkeen kunniakäynti
sankarihaudalla, kirk
kokahvit ja sankaritaulujen julkistamisjuhla, Keikyän
srk-talo
Su 9.9. klo 18, Pihlajamaa
Su 23.9. Sanajumalanpalvelus Ojalassa klo 16, Sorva, savusauna lämpimänä
Su 7.10. Äetsän alueen Eläkeliiton messu klo 10, Sorva, juhla
Keikyän srk-talo
Su 21.10. klo 10, Sorva
La 3.11. Pyhäinpäivän messu Keikyän kirkko klo 16, Sorva
Su 4.11. klo 18, Sorva
Su 18.11. klo 10, Sorva

Jumalanpalvelukset
Messu, Mouhijärven kirkko
Su 26.8. klo 18, Kauppinen
Su 9.9. klo 10, Hautala, vanhusten ja sotaveteraanien kirkkopyhä
Ke 19.9. Motoristien kiitoskirkko klo 18, Hautala, iltateet ja
ajokauden muistelua srk-kodissa
Su 23.9. klo 18, Hautala
Su 7.10. klo 10, Järventaus
Su 21.10. klo 18, Hautala
La 3.11. Pyhäinpäivän iltakirkko klo 18, Hautala
Su 4.11. klo 10, Hautala
Su 18.11. klo 18, Hautala

Aikuiset
Ke 29.8., 12.9. 26.9. Kappeliseura, Keikyän srk-talo klo 19
To 13.9. Lauluseura, Keikyän srk-talo klo 13, 107-vuotisjuhlien
merkeissä
Diakonia
To 30.8., 27.9. Ikäpiste, Keikyän srk-talo klo 13
Ke 5.9. Uusi Toivo lounas, Keikyän srk-talo klo 12
Lähetys
To 20.9. Lähetysseura, Keikyän srk-talo klo 13
La 6.10. Lähetystori, Keikyän srk-talo klo 10-12

KIIKKA
Jumalanpalvelukset
Messu Kiikan kirkko
Su 2.9. klo 10, Pihlajamaa, messun jälkeen kunniakänti
sankarihaudalla kirkko
kahvit ja sankaritaulujen
julkistamisjuhla, Kiikan
srk-talo
Su 30.9. klo 10, Pihlajamaa
Su 14.10. klo 10, Pihlajamaa
Su 21.10. Kiikan kappeliseurakunnan
350-vuotisjuhlamessu klo
10, Pihlajamaa, Paavilainen, Osmo Ojansivu,
Heikki Mäkelä, Kappelilaulajat, Pisara, lähetyslounas
ja juhla Kiikan srktalo, mukana lauluyhtye Pisara ja
mm. Antti Heikkilä, Osmo Ojansivu, Heikki Mäkelä,
Leena Sherazer, Ari Paavilainen, Pihlajamaa
Su 28.10. klo 18, Pihlajamaa
La 3.11. Pyhäinpäivän iltakirkko Kiikan kirkko klo 18, Sorva
Su 11.11. klo 10, Pihlajamaa
Majataloilta
Su 16.9., Su 25.11. Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Pisara
Aikuiset
La 8.9. Naisten leiripäivä ”kutsutut rakastamaan” Kiikan
Leiriaho klo 13-20, alustus Tarja Kopalainen, lauluhetki, ulkoilua, saunomismahdollisuus, osallistumismaksu 10 e
Naistenpiiri
Ma 10.9., 1.10., 22.10., 12.11., 3.12. Kiikan srk-talo klo 18
Ke 19.9. Aviopari-ilta Liisa ja Pentti Rantasella klo 18, lastenhoito
Su 14.10. Palavan sydämen prof. Sanan päivä Kiikan srk-talo klo
12-18, mukana Outi ja Tommi Cappel
Diakonia
Ti 4.9. Vertaisten leiripäivä Kiikan Leiriaho klo 10-16
Eläkeikäisten iltapäiväkerho
Ti 11.9., 9.10, 13.11. Kiikan srk-talo klo 13
Uusi Toivo-lounas
Ti 18.9., 16.10.,20.11. Kiikan srk-talo klo 12
Vertaiset
Ti 2.10., 6.11. Kiikan srk-talo klo 13
Lähetys
Lähetyspiiri
25.9., 30.10., 27.11. Kiikan srk-talo klo 13

Aikuiset
Naisten piiri
Mouhijärven srk-koti parillisten viikkojen pe klo 18.30, alk. 7.9.
Ke 17.10. Hengellisten laulujen ilta Mouhijärven srk-koti klo 18
Raamattupiiri
Mouhijärven srk-koti parillisten viikkojen ti klo 18.00, alk.4.9
Diakonia
Omaishoitajat
Mouhijärven Oravanpesä
parillisten viikkojen ti alk. 28.8.
klo 10 vanhat ja klo 13 uudet
Vanhemman väen kerho
Ke 5.9. 3.10. Mouhijärven
Oravanpesä klo 13
Kyläparkki
Avoin kahvi- ja jutustelupaikka Mouhijärven Oravanpesä joka
pe klo 9-12 alka. 7.9.
Su 9.9. Vanhusten ja veteraanien päiväjuhla Mouhijärven
srk-koti klo 11.30
Vanhemman väen kerho
Ke 26.9., 31.10. Mouhijärven Häijään Lantti klo 15
Su 21.10. 70- ja 75 -vuotiaiden juhla, Mouhijärven srk-koti klo
14
To 25.10. Diakoniaompeluseura Eila ja Antti Suutarilla (VähäKukkulant, 50) klo 13
Lähetys
La 29.9. Lähetyksen syystori Mouhijärven srk-koti klo 11-13

SUODENNIEMI
Jumalanpalvelukset
Messu Suodenniemen kirkko
Su 2.9. klo 10. Saarna teknikkokapteeniluutnantti
evt Juhani Harjunpää, lit.
sotilaspastori Henri
Kivijärvi
Su 16.9. klo 10, Järventaus
Su 30.9. klo 18, Järventaus
Su 14.10. klo 18, Järventaus
Su 28.10. klo 10, Kauppinen
La 3.11. Pyhäinpäivän messu
Suodenniemen kirkko
klo 10, Järvetaus
Su 11.11. klo 18, Järventaus
Diakonia
To 23.8. Ulkoilupäivä Salmin leirikeskus klo
10-12, lähtö kävellen srk-talolta klo
9, voi tulla myös
suoraan Salmiin
To 30.8. Vanhemman väen
retki Tampereelle
Vapriikkiin ja
ortodoksiseen
kirkkoon, lähtö Säästöpankilta klo 10, Ilm. viim.
20.8. Pirkko Pajari-Timonen p. 050 5407445, hinta 15e
To 27.9., 25.10. Vanhemman väen virkistyspäivä Suodenniemen srk-talo klo 11-13.30, lounas 5e, ohjelmaa ja
hartaus, tarvittaessa kyyti p. 050 314 9048 tilaa viim.
ke, omav. 2 e/suunta
Su 16.9. 70- ja 75-vuotiaiden juhla, Suodenniemen srk-talo
klo 11

Laulun iloa
ilman paineita
 Pidätkö

laulamisesta, mutta et ole varma taidoistasi?
Nyt olisi tarjolla oiva tilaisuus kokeilla laulamista ja oppia laulamisen perustaitoja, ilman paineita ja ammattilaisen ohjauksessa.
Sastamalan seurakunnassa alkaa keskiviikkona 22. elokuuta laulupaja, joka kokoontuu Vammalan seurakuntatalon juhlasalissa kuutena peräkkäisenä keskiviikkona klo
18.30-20. Viimeinen kokoontuminen on 26. syyskuuta.
Ohjaajana toimii johtava kanttori Anu Mattila. Hän
kannustaa kaikkia kiinnostuneita mukaan kokeilemaan
laulamista.
”Lauletaan helppoja lauluja ja opetellaan laulun perusteita ja laulutekniikkaa. Aiempaa laulutaustaa ei tarvita,
osallistua voi vaikka ei olisi laulanut muuta kuin yksikseen suihkussa.”
Laulupajan työskentelyyn kuuluu myös Safarikuoron
kuoropajan seuraamisen 22. syyskuuta ja Safarikuoron
konsertti 23. syyskuuta klo 14 Tyrvään kirkossa.

VIROLAISSYNTYINEN Viive Mäemets johtaa Safarikuoroa.

Lähetysseuran Safarikuoro
leireilee ja konsertoi Sastamalassa
Suomen Lähetysseuran Safarikuoro on saanut nimensä
siitä, että kuoro on paljon matkalla kun se kiertää konsertoimassa eri puolilla Suomea.
Kuoron ohjelmistoon kuuluu perinteisen klassisen kirkkomusiikin lisäksi rytmikästä gospelmusiikkia sekä lähetyskenttien lauluja muun muassa swahiliksi, hepreaksi,
ndongaksi, thaiksi ja kiinaksi. Kuoroa johtaa virolaissyntyinen Viive Mäemets.
Lauantaina 22. syyskuuta Safarikuoro saapuu harjoitusleirille Sastamalaan, Houhajärven leirimajalle. Kuoropajoihin osallistuu myös Sastamalan seurakunnan laulupajan laulajia. Sunnuntaina 23. syyskuuta Safarikuoro laulaa Tyrvään kirkossa klo 10 alkavassa messussa ja pitää
konsertin Tyrvään kirkossa klo 14.

LAPSET tuovat messuun herkkyyttä ja elävyyttä.

Suomalainen messu
toiveuusintana
Sunnuntaina 26. elokuuta kuullaan ja nähdään Lasse
Heikkilän Suomalaisen messun konserttiuusinta Sastamalan Pyhän Marian kirkossa klo 18. Messun toteuttavat
Gospelkuoro, lauluyhtye Pisara, soitinyhtye ja Isän askelissa -pyhäkoululaiset.
Sotien haavoista, elämästä jyrkkien vuodenajan vaihteluiden keskellä, puhtaan luonnon kauneudesta ja suomalaisesta jumalasuhteesta ammentava Suomalainen messu
esitettiin Tyrvään kirkossa 22. huhtikuuta. Messu veti silloin kirkon täyteen, paikalla oli jopa 500 henkeä.
Isän askelissa -pyhäkoulun lapset tuovat konserttiversiona esitettävään messuun herkkyyttä ja elävyyttä lipuillaan ja hienolla koreograﬁallaan. Messussa kerätään kolehti lähetystyölle.
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OHJELMA SUUNNITELLAAN ITSE

Entisten nuorten
nuortentoiminta
TOMMI Kaleniuksen
ensimmäinen sooloalbumi
ilmestyi 2007. Kuva: Mikko Harma

Torigospel tuo
säpinää syksyyn
 Perjantaina

7. syyskuuta
Vammalan torilla tapahtuu.
Sastamalan seurakunnnan
järjestämä torigospel kokoaa
paikkakunnan nuoria Sastamalan keskustaan hauskaa iltaa viettämään. Konserttiin on vapaa pääsy.
Torigospelissa esiintyvä
Tommi Kalenius tuli tutuksi vuonna 2011 julkaistun
”Ihminen on ihmisiä” -albumin myötä. Hän on kirjoittanut lauluja myös toisille artisteille, rockista poppiin ja
iskelmään.
Torigospel on samalla tämän vuoden riparilaisten
kokoontuminen. Täysilukuisena oman isosensa johdolla paikalla olevat ripariryhmät palkitaan.
Tommi Kalenius band
Vammalan torilla 7. syyskuuta klo 20: Tommi Kalenius
– laulu, kitara, Ville Salminen – kitara, Pasi Ryökkynen – basso, Viljami Viippola – koskettimet, Markus Malin – rummut ja Matti Kemppainen – miksaus.

Tupu ei tuputa,
mutta kuuntelee
 Tekstaritupu

on paikallisseurakuntien ja Tyttöjen ja
Poikien keskuksen tarjoama
tukipuhelin kouluikäisille.
Syyskuun alussa Tekstaritupu aloittaa toimintansa myös
Sastamalan seurakunnassa
numerossa 050 520 3718.
Tekstaritupu vastaa koulupäivinä lasten ja nuorten tekstiviestillä lähettämiin kysymyksiin. Jokaisella paikkakunnalla on oma
Tekstaritpu-numero, johon
vastaavat paikallisen seurakunnan nuorisotyöntekijät.
Sastamalassa tukipuhelimen
toimintaa ovat tukeneet Etelä-Satakunnan Puhelin Oy,
Vammaspaino Oy sekä paikallinen Säästöpankki.
Tekstaritupu tarjoaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuden aikuisen kontaktiin vaikeissa kysymyksissä. Tupulta voi normaalin
tekstiviestin hinnalla kysyä
kaikkea, mikä mieltä askarruttaa. Vastauksen saa vuorokauden kuluessa. Palvelu
on luottamuksellista ja nimetöntä. Koulujen loma-aikoina myös Tupu lomailee.

 Miltä kuulostaa hauskanpito, kohellus, rauhallisuus,
epärauhallisuus sekä paljon
kavereita? Tietenkin Sastamalan seurakunnan Nuorten
aikuisten toiminnalta. Nuorten aikuisten toiminta on
suunnattu seurakuntanuoriin jämähtäneille tyypeille,
jotka ovat jo kasvaneet rippikouluiästä pois, eivät välttämättä henkisesti, mutta fyysisesti. ”Virallinen ikähaarukka” on kahdeksantoista
ja kuoleman välissä, eli riittää, kun tuntee itsensä nuoreksi aikuiseksi.
NA-toiminta on hyvin samantyyppistä kuin seurakunnan muukin nuortentoiminta, mutta hieman vapaampaa. Saamme itse suunnitella toimintamme. Toimintaa on järjestetty noin kerran
kuukaudessa, siten että kaikki halukkaat pääsisivät mukaan. Hyviä esimerkkejä toiminnasta on pulkkailureissu, johon kuului itse pulkkailu, ruokailu, opetus sekä hengailu. Yleensä ottaen kaikki
NA-toiminta on tämäntyyppistä, rentoa hengailua pienellä opetuksella höystettynä. Toimintaan kuuluu saunailtoja ja leirejä mukavassa
porukassa, johon jokainen on
tervetullut.
Kuten mainittu, me nuoret
aikuiset saamme itse vaikuttaa ohjelmistoomme. Yleensä jokaisen toiminnan jälkeen pidetään pientä kokoustelua siitä, mitä haluaisimme seuraavalla kerralla tehdä. Myös Nuorten aikuisten
leirit ovat olleet pitkälti nuorten aikuisten itse toteuttamia
ja suunnittelemia. Tämä tekee toiminnasta mielenkiintoisempaa. Onhan aina mukavampaa tehdä asioita, joi-

ta on päässyt itse suunnittelemaan.
Opetus on lähtökohtaisesti syvemmälle luotaavaa kuin
rippikouluikäisille. Haastavammat aiheet tekevät opetuksesta yhä mielenkiintoisempaa. Uuden asian sisäistäminen on aina paljon kiinnostavampaa, kuin samojen
asioiden uudelleen läpikäyminen. Emme silti unohda
opetuksen kivijalkaa ja perustusta.
Jos kiinnostuit Nuorten aikuisten eli entisten nuorten
toiminnasta, ota yhteys Maria ”Maaria” Nurmiseen ja
pääset osaksi sähköpostilistaa, jossa kerrotaan kaikki
tapahtumat NA-toiminnasta. Tervetuloa mukaan ”härväämään” osaksi Sastamalan
iloista joukkoa!
Ville Kuusisto ja
Pekka Peuramäki

KOHELLUSTA,
hengailua ja hiljentymistä sopivassa
suhteessa, sitä on
nuorten aikuisten
toiminta, Ville ja
Pekka kertovat.

Syyskausi

Nuorten aikuisten menot
Syyskuu

Marraskuu

 la 1.9. klo 19 Raamishetki ja saunailta, Houhajärven

 la 24.11. n. klo 17 alkaen Manifesti eli raskaamman

leirimaja
 pe 7.9. klo 20 Torigospel Vammalan tori, Tommi Kalenius
band
 la 22.9. Frisbeegolﬁa Äetsässä, sauna Kiikan Leiriaho

Lokakuu
 12.-14.10. Nuorten ja nuorten aikuisten leiri, Houhajärven

leirimaja

gospelmusan tapahtuma, Vammalan lukio

Joulukuu
 su 9.12. klo 17 Joulumusaa ja sanaa, Nuakkari
 la 22.12. klo 19.30 Tuomaan kirkon valvojaiset, Nuakkari
 pe 21.12. klo 19 joulujuhla, Vammalan srk-talo
 Ilmoittaudu sähköpostilistalle: maria.nurminen@evl.ﬁ tai

soita 050-314 9082. Saat tietoa Nuorten aikuisten toiminnasta.

VALINNANVARAA

Paljon vaihtoehtoja rippikouluun
 Rippikoulussa

nuori oppii omasta uskosta, saa elämän eväitä ja uusia kavereita. Lähes vuoden kestävään
rippikouluun kuuluu ryhmätapaamisia, ”nimien hakua” eli itsenäistä tutustumista seurakunnan toimintaan sekä rippileiri tai päivärippikoulujakso.
Nuori osallistuu rippikouluun yleensä sinä vuonna kun hän täyttää 15 vuotta. Tänä syksynä rippikoulunsa aloittavat 1998 syntyneet. Seurakunta tiedottaa
rippikoulusta kouluilla järjestettävissä info-tilaisuuksissa.
Rippikoulun ilmoittautumislomakkeet postitetaan jokaiselle kotiin.
Rippileirille haluavalle
löytyy vaihtoehtoja, sillä lei-

rejä on yhteensä kymmenen.
Ne pidetään pääosin seurakunnan omissa leirikeskuksissa Houhajärvellä ja Leiriaholla.
Lisäksi on kaksi Lapin leiriä ja yksi leiri Virossa. Päivärippikoulua pidetään yhdelle ryhmälle.
Rippikoulu on seikkailu,
joka kuuluu nuoruuteen. Se
on mahdollisuus oppia tuntemaan paremmin itseään,
toisia ja Jumalaa. Monelle
rippikoulu on hieno kokemus, jota muistellaan vielä vuosien ja vuosikymmentenkin päästä.
Lisätietoja rippikouluun
liittyvistä asioista antavat
rippikoulupappi Paula Kallio p. 050 314 9010 ja johtava
nuorisotyönohjaaja Salme
Kuukka p. 050 314 9081.

Aikataulut

Sastamalan seurakunnan rippileirit
ja konﬁrmaatiot vuonna 2013
 Tunturikeimiö 23.2.–2.3.2013, Tyrvään kirkko su 10.3.2013
 Houhajärvi Pääsiäinen 22.–24.3. ja 28.3.–1.4.2013,

Tyrvään kirkko su 14.4.2013
 Houhajärvi Kesä I 3.–10.6.2013,

Mouhijärven kirkko su 16.6.2013
 Leiriaho Kesä I 3.–10.6.2013, Keikyän kirkko su 16.6.2013
 Lapinleiri, kesäkuussa, Tyrvään kirkko,

konﬁrmaation ajankohta avoin
 Leiriaho Kesä II 24.6.–1.7.2013, Kiikan kirkko 7.7.2012
 Houhajärvi Kesä II 4.–11.7.2013, Tyrvään kirkko su 14.7.2013
 Leiriaho Kesä III 3.–10.7.2013, Kiikoisten kirkko su 14.7.2013
 Houhajärvi Kesä III 22.–29.7. 2013,

Tyrvään kirkko su 4.8.2013
RIPPIKOULU on nuorelle
ihmiselle vuoden mittainen
matka elämän suurten kysymysten äärelle.

 Viro 22.–30.7.2013, Tyrvään kirkko su 11.8.2013
 Päivärippikoulu, alkujakso kevättalvella ja yhtenäinen

opiskelujakso syyslomalla 14.–17.10.2013 Vammalan srk-talo,
Tyrvään kirkko 20.10.2013

