Vapaaehtoinen voi olla
vaikka kalakaveri
Vapaaehtoistyö: Käydään esimerkiksi moikkaamassa naapuria, kannustaa
diakoni Maija-Liisa Halme
SAMULI KINNARI

Samuli Kinnari

Vapaaehtoiseksi toisen ihmisen vierellä kulkijaksi tullaan
eri reittejä pitkin. Mira Ranta
on tehnyt vapaaehtoistyötä
seurakunnassa vuoden 2010
syksystä.
– Otin yhteyttä Maikkuun.
Diakoniakahvila oli juuri
aloittamassa ja sinne sujahdin, Ranta kertoo.
– Tässä rikastuu henkisesti, ja olen saanut toisista vapaaehtoisista hyviä ystäviä,
hän sanoo.
Syksyllä Sastamalan seurakunnassa alkaa vapaaehtoistyön koulutus. Yksi jo ilmoittautuneista on tuore sastamalalainen Mervi Girsén.
Työelämästään sairaalamaailmassa hänellä on kokemusta organisoidusta vapaaehtoisuudesta.
– Sitoutuminen on tärkeää
minulle, vaikka se olisi pientäkin, Girsén kertoo.
Mervi muistaa pääkaupunkiseudulta osuvan esimerkin vapaaehtoistyöstä:
naapurustossa oli nuoripari,
joka vei uusille muuttajille
sämpyläpussin tervetulotoivotukseksi.
Kynnys tulla mukaan seurakunnan vapaaehtoistyöhön on matalalla, sillä tehtäviä on tarjolla aina pienestä
jutusta pitempiaikaiseen tekemiseen.
– Ihmiseen luotetaan. Ystäväksi sitoutuminen on pitkäaikaista, mutta vapaaehtoinen voi myös vaikkapa leipoa kakun myyjäisiin tai tulla
auttamaan rollaattoriralliin,
Maija-Liisa Halme vinkkaa.
Mutta missä miehet luuraavat? Seurakunnassa on nimittäin pulaa erityisesti va-

FAKTA
■■Ihminen ihmiselle -kurssiinfo ti 27.8. klo 18, Keikyän srktalo
■■Kokoontuu kuudesti syksyllä
Vammalan srk-talossa ti
24.9.–8.10. klo 17.30: 24.9. Sielunhoito, kriisit, to 26.9. Mitä
vapaaehtoistyö on, to 3.10.
Muistisairaan kohtaaminen, la
5.10. klo 9-15 Yleiskatsaus
mielenterveyteen, su 6.10. klo
10-15 Kiitospäivä ja ti 8.10.
Kristillinen ihmiskäsitys
■■Ilmoittaudu viim. pe 13.9.
p. 050 314 9042, maikku.halme@evl.fi, tai diakoniatoimisto
p. (03) 521 9040

Vapaaehtoisia on kaiken ikäisiä samassa veneessä. Reilun 8 kuukauden ikäinen Martti Hannonen on äitinsä Mira Rannan (kesk.)
mukana hommissa diakoniakahvilassa. Marttia sylittelee Mervi Girsén, joka on jo ilmoittautunut vapaaehtoiskoulutukseen. Diakoni Maija-Liisa, Maikku, Halme (vas.) on yksi syksyn vapaaehtoiskoulutuksen vetäjistä.

A

Astu
peremmälle
friskaantumaan.
Pastori Reijo Ylimys s.6

Etsi rakkautta: pyyteetöntä,
kärsivällistä ja lempeää. Kun
sen löydät, löydät Kristuksen. Hänen ruumiinsa ja verensä, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Sait
myös vapaan tahdon, sillä
pakkoa ei rakkaudessa ole.
Tarja Kopalainen

En haluasi sanoa Jumalasta
enkä elämästä mitään, mikä
kuulostaisi lattealta aforismilta tai puhkikäytetyltä kliseeltä. Siksi sanon vain: ”Jumala on elämä. Jumala on
rakkaus”. Saatoin epäonnistua.
Risto Herranen

Ymmärrämmekö me
2000-luvun ihmiset, että ilman Taivaan Isän johdatusta
kylvetty siemen ei itäisi, eikä
syksyllä antaisi runsasta satoa. Elämme yhä, kuten aina,
Jumalan kämmenellä. Hänen armonsa varassa.
Tarmo Seppä

paaehtoisista lähimmäisistä
ja miehistä.
– Haluaisimme tuulettaa
ajatusta, että vapaaehtoiset
ovat yleensä naisia, MaijaLiisa Halme sanoo.
– Voisiko vaikkapa kalakerhosta löytyä apua miespulaan?, Halme pyörittelee kontakteja.
Kaikkia vapaaehtoistyön
muotoja ei ole keksitty ja uudet avaukset seurakuntalaisilta ovat ter vetulleita.
– Sanoisin, että hyvät ideat
ovat tulleet ihmisiltä. Monia
asioita voi tehdä ilman rahaakin, Maija-Liisa Halme toteaa.
Pohdimme vielä porukalla, voisiko jumalanpalveluksessa olla vapaaehtoinen
kirkkokyttääjä tai tervetulotoivottaja.
– Jumalanpalvelukseen
saattaa tulla joku uusi, joka
kaipaisi jutustelua. Hän lähtee yhtä tyhjänä kuin tulikin,
jos ei saa mitään kontaktia,
Girsén miettii.

A

Koska,
jos seurakunta
ei huutaisi, kivet
huutaisivat.

Samuli Suonpää, s. 7
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URPO VUORENOJA

PÄÄKIRJOITUS

Meidän
Herramme
muurahaisia

J

uttelin nuoren papin
kanssa,
kuinka kerromme Jeesuksesta rippikoululaisille. Pastori oli ottanut esimerkiksi
muurahaispesän.
Kuinka kertoisin
muurahaisille, että
rakastan heitä?
Voimme toki huolehtia muurahaisten hyvinvoinnista kaikin tavoin; suojella pesää säältä ja
tuholaisilta, tarjota ravintoa ja huolehtia muurahaisista muutenkin. Tämä ei kuitenkaan riitä. Hyvät olosuhteet olisivat muurahaisille pian itsestäänselvyys, eivätkä rakkautta. Rippikoulussa tämä keskustelu on johtanut ajatukseen, että pitäisi tulla itse muurahaiseksi voidakseen kertoa ja osoittaa rakkautta muurahaisille. Esimerkki johdattaa ymmärtämään
Jumalan rakkautta Jeesuksessa, mutta myös
pohtimaan rakastamisen vaikeutta ja kaipuuta.
Meitä kristittyjä kutsutaan tässä maailmassa jatkamaan Jumalan rakkauden osoittamista. Se on kristittyjen tehtävä. Meitä kristittyjä
ei kutsuta tähän tehtäväämme yksin, vaan yhdessä seurakunnan kanssa. Rakkaus ei ole yksilösuoritus. Seurakunnassa koetaan iloa
oman paikan löytämisestä, mutta myös kaipausta ja rakastamisen vaikeutta.
Pidät kädessäsi lehteä, joka kertoo seurakunnan toiminnasta Sastamalassa. Toisinaan
kaikkea on hengästyttävä määrä, mutta sitä
omaa ja oikeaa voi silti jäädä kaipaamaan. Yhteenvetona voin vain sanoa, että seurakunta
pyrkii tarjoamaan Jumalan rakkauden osoittamisen ja kokemisen hetkiä. Yksin emme voi
paljokaan. Yhdessä olemme kuitenkin enemmän kuin osien summa.
Muurahaiset tekevät yhdessä paljon enemmän kuin monta muurahaista yhteensä. Olkaamme siis meidän Herramme muurahaisia.
Ari Paavilainen
kirkkoherra
Sastamalan seurakunta

Lähde sunnuntaina 17.11. sanan kuuloon Karkun kirkkoon, jonka juhlamessussa saarnaa piispa Kaarlo Kalliala. Messun ja kahvin
jälkeen on vuorossa 100-vuotisjuhla vailla vertaa.

Marraskuussa juhlitaan
100-vuotiasta
Karkun kirkkoa
Kotoinen: Kirkon penkissä istuessaan tuntee
olevansa Jumalan hoidossa
Maiju Vuorenoja

Vuoden sankari - Karkun
kappeliseurakunnan pääkirkko seisoo jyhkeänä Rautaveden ja Riippilänjärven
välisellä kannaksella. Kirkon
satavuotinen historia on pala
koko Suomen historiasta aina autonomiasta itsenäisyyden vaiheisiin. Sen tarinaan
kietoutuu seurakuntalaisten
elämä, jossa olivat vahvasti
mukana ajanjakson kolme
kirkkoherraa - kolme Karkun
kanuunaa: Karl Emil Bergroth, Kaarlo Eemil Rinne ja
Arto Jaatinen.
Kirkon paikasta käytiin ai-

koinaan pitkää, vilkasta keskustelua. Asian ratkaisi Kosken kartanon omistaja kapteeni Alfons Ekholm, joka
lahjoitti kirkon tontin ja hautausmaa-alueen. Seurakunnan uusi kirkko rakennettiin
arkkitehti Oiva Kallion piirustusten mukaan. Lopulta
adventtina 1913 piispa Juho
J. Koskimies vihki kirkon
Kristuksen tulemuksen kirkoksi.
Professori O.I. Meurman
on määritellyt tyylin näin:
”Karkun kirkko on uusklassisen kirkkotaiteen kaunein rakennus Suomessa. Se on ulkoasultaan jykevä ja harmaa-

kivisenä rakennuksena selvästi vanhaan kirkkorakennustaiteeseemme nojautuva,
vankalla perustuksella seisova Herran huone. Sisältä
kirkko tekee valoisan klassistisen vaikutuksen. Siinä toteutuu Engelin ajan henki.”
Karkun kirkossa on monia
mielenkiintoisia ja historiallisia yksityiskohtia. Urkuparvi
on alttarin yläpuolella, ja siellä sijaitsevat Kangasalan urkutehtaan 12-äänikertaiset
pneumaattiset urut alkuperäisessä asussaan. Disposition eli urkujen äänikerrat teki säveltäjämestari Oskar
Merikanto, joka vihkimis-

päivänä piti urkukonsertin
kirkossa. Vanhasta Sastamalan kirkosta tuotiin kauniit
barokkikruunut sekä tornissa
kumahtelevat kolme 1700-luvun kirkonkelloa. Meurmansuku lahjoitti krusifiksin, jonka on tehnyt Ateneumin veistonopettaja, itävaltalaissyntyinen Johan Friedl. Kirkon
pääoven portaalin enkeliveistokset suunnitteli kuvanveistäjä John Munsterhjelm.
Kuitenkin Karkun kirkko on
seurakuntakirkko.
Se on kaunis ja kotoinen ja
sen penkissä istuessaan tuntee olevansa Jumalan hoidossa.

Julkaisija
Sastamalan seurakunta
Aittalahdenkatu 12, 38200 Sastamala
p. (03) 521 9090
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MERJA-LEENA TÖRMÄLEHTO

TERVEISIÄ
TIEDOTUKSEN KOPPEROSTA

Vietämme Suodenniemen seurakuntatalon 30-vuotistaivalta sunnuntaina 22.9.2013 Patakunkkujen valmistaman aterian äärellä,
oivalla ohjelmalla höystettynä. Saarnasta vastaa entinen kirkkoherra Antti Koivisto, tervetuloa mukaan humuun! Ilmoittaudu 16.9.
mennessä p. 050 314 9105, Seija Luoma.

Suodenniemen
seurakuntatalo 30 vuotta
Ponnistus: Seurakuntatalon rakentaminen vaikutti
koko kirkonkylään
Hannu Järventaus

Vähän yli 30 vuotta sitten
kirkkoneuvoston jäsenet
takasivat omilla nimillään
seurakunnalle lainan papin
palkkaa varten. Köyhyydestä
huolimatta Suodennimellä
ryhdyttiin valmistelemaan
seurakuntatalon
rakentamista.
Ensimmäisessä mietinnössä
pappilasta aiottiin
seurakuntataloa, kuten
Laviassakin oli tehty. Tähän
arkkipiispa Mikko Juva
vastasi: ”Älkää jääkö

Suodenniemelläkään kiinni
entiseen aikaan. Saatte
avustusta 80 prosenttia
rakennuskustannuksista,
kun rakennatte kokonaan
uuden seurakuntatalon
kirkon viereen.”
Kirkon alapuolella oleva
tontti kuului kunnalle. Kyseinen tontti päätettiin saada
vaihtokaupassa kunnalta siten, että kunta saisi pappilan
pellon, johon tulivat nykyiset
Niemen tehtaat. Kirkkohallitus vaati kuntaa antamaan
vielä Alisen Vehkajärveltä 16

Vauhdilla
aikuisuuteen
Merja-Leena Törmälehto

Sastamalan seurakunta ja
kaupunki löivät pennoset ja
viisaat päänsä yhteen, jälleen
kerran. Täräyksestä syntyi
noin 11–15-vuotiaiden vanhemmille ja huoltajille suunnattu Vauhdilla aikuisuuteen
–esite, jonka tarkoituksena
on tukea vanhemmuutta sekä jakaa tietoa murkkujen
maailmasta. Sastamalan kaupungin nuorisotyön päällikkö
Kirsti Köykkä nyökkäilee
seurakunnan johtavan nuorisotyöntekijän, Salme Kuukan, puoleen ja toteaa, miten
Salmesta kaikki lähti liikkeelle.
– Näin Vauhdilla aikuisuu-

teen –vihon työkavereillani ja
totesin, että vitsit, tämähän
on tosi hyvä, koska siitä löytyi ensilukemalla nuorten
vanhempia koskettavia aihepiirejä, Kuukka hymyilee.
Alun perin esitteen sisältö
ja kuvat ovat syntyneet Espoon kaupungin ja seurakunnan yhteistyönä.
– Onneksi pyörää ei tarvinnut keksiä uudelleen,
vaan vihkosta on voinut painattaa muuallakin Suomessa. Kuitenkin Kirstin kanssa
päivitimme esimerkiksi linkit
ja yhteystiedot paikallisiksi.
Miten vanhemmat hyötyvät reppupostina kotiin kuljetettavasta Vauhdilla aikuisuuteen –esitteestä?

hehtaaria metsäpalstaa, minkä rantaan tuli partiokämppä. Kunta suostui, koska siten saatiin paikkakunnalle
rakennustoimintaa ja avustusrahaa.
Kyseisen 80 prosentin
avustushuumassa Suodenniemellä suunniteltiin uutta
seurakuntataloa kirkon viereen.
Sen oheen aiottiin tehdä
myös papin asunto, mutta
onneksi kirkkohallitus kielsi
sen - aika fakiiri se nykyajan
pappi olisikin, joka suostuisi
asumaan seurakuntatalolla!

Seurakuntatalo tuli maksamaan 1, 4 miljoonaa markkaa. Avustuksen jälkeen seurakunnan kontolle jäi 30
0000 mummon markkaa.
Euroina summa on 50 000,
inflaation jälkeen kyse olisi
10 0000 eurosta.
Talkoitakin tarvittiin. Seurakuntalaiset keräsivät tempauksilla rahat pöytiin, tuoleihin ja astiastoon. Pianon
lahjoitti yksityinen taho. Siunauksen pyytäminen, vastuunkanto ja arkkipiispan
ohjeet olivat onnistuneen
hankkeen osatekijät.

Luterilainen
harmaus häikäisee

H

einäkuisen räsäskohun lyödessä
rantoihin mietin, minkä takia kuulun evankelisluterilaiseen kirkkoon. Tässä tuloksia: vanhempani
järjestivät kastetilaisuuden, jossa
sain nimen ohella seurakuntajäsenyyden ja anteliaan kummitädin.
Lapsena isä ja äiti olivat mukana seurakunnan luottamustoimissa. Samalla minä kävin lapsikuoroa, kerhoa ja
väkisin pyhäkoulua. Kesäisin olin naapuriseurakunnan
tyttöleirillä. Teininä pääsin ripille ja opiskelujen ahdistaessa sain sielunhoitoa ja soitin seurakuntien Palvelevaan puhelimeen. Myöhemmin kiekaisin ”tahdon” pyhätössä ja lapseni liitettiin kasteessa kirkon jäseniksi.
Ja mihinkäs minä, Jeesuksen tyttö, kotoani lähtisin?
Toki voit todeta aatteellisella olevan helppoa, vaan sitä
se ei ole. Olisin voinut liittyä vapaan suunnan seurakuntaan tai erota kirkosta käytännöllisyyden takia, koska
välillä hengelliset rientoni olivat minimissä.
Pysyn kirkossa senkin vuoksi, sillä arvostan sen työntekijöiden koulutusta ja ammattitaitoa. He kohtaavat
päivittäin ihmisiä samalta viivalta, olipa kyseessä sitten
herra tai narri. Se luterilainen harmaus tarjoaa turvaa ja
konkreettista apua sinnekin risukasaan, minne aurinko
ei ole paistanut valovuosiin.
Kaikesta tästä voit lukea näpeissäsi olevasta Sananjalasta, jonka teemana on Ihmiseltä ihmiselle. Samuli
Kinnarin jutussa Halmeen Maikku etsii uusia ideoita ja
toteuttajia vapaaehtoistyöhön, kun taas Suonpää Samuli lataa tiskiin 101 syytä kuulua kirkkoon. Ylimyksen
Reijo puolestaan tarjoaa faktaa sielunhoidosta sivulla
kuusi. Ja hei, vilkaise keskiaukeaman Sattuu & tapahtuu
–sivua. Sieltä voit löytää uuden harrastuksen sekä yhteyden ihmisiin että Yläkerran Isäntään.
Merja-Leena Törmälehto
Seurakunnan vs. tiedotussihteeri

MERJA-LEENA TÖRMÄLEHTO

Haluamme rohkaista vanhempia olemaan äiteinä ja isinä, vetämään nuorille rajoja, mutta myös tarpeen tullen joustamaan,
toteavat Salme Kuukka (vas.) ja Kirsti Köykkä.

– Vaikka kotona kaikki olisi mallillaan, niin vanhemmat tajuavat, miten he olevat
samassa asemassa muiden
murrosikäisten huoltajien
kanssa. Lisäksi esite antaa
tietoa tämän päivän nuorten
tilanteesta ja haasteita, jotka
ovat erilaisia kuin kymmenen vuotta sitten, Köykkä
miettii.
– Mukana on myös yhteistietoja eri palveluihin, mistä
vanhemmat voivat tarvittaessa hakea apua ja kysyä neuvoa, Kuukka jatkaa.
Lopuksi juttelemme nykyajan isistä, äideistä ja huoltajista.
– Suurin osa Suomen nuorista voi hyvin, mutta olisi
suotavaa, että vanhemmilla
olisi työkiireistä huolimatta
enemmän aikaa viettää lasten kanssa, Kirsti pohtii.
– Vanhemmuus on lahja ja

ESITE
■■Syntyi Espoon kaupungin ja
seurakunnan yhteistyönä
■■Vauhdilla aikuisuuteen jakaa
tietoa, miten suhtautua nuorten päihteiden käyttöön, vuorokausirytmiin, pelaamiseen
ja seurustelusuhteisiin
■■Vihkosta on sittemmin painettu eri puolilla Suomea
■■Yhteystiedot ja linkit on
muokattu vastaamaan sastamalalaisten tarpeita
■■Esite jaetaan syyskuun alussa reppupostina Sastamalan
5.-6. luokkalaisille sekä yläkoululaisille

tehtävä. Haluammekin tukea
perheitä eri tilanteissa, jotta
isät ja äidit jaksaisivat positiivisesti kannustaa nuoria
eteenpäin, Salme päättää.
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kerhoja, kuoroja & kokoontumisia syksyllä 2013
katso verkosta lisätietoja sekä seuraa lehti-ilmoitteluamme.
kaikki uudet ja vanhat osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita toimintaamme.

Perhekerho

on lasten ja vanhempien tai isovanhempien
yhteinen kerho. Perhekerhot käynnistyvät
viikolla 35.
Vammalan srk-talo Asemakatu 6
ti klo 9.30–11.15
Sileekallion kerhotila Linjakatu 18
pe klo 9.30–11.15
roismalan kerhotila Katajistonkuja 4
ke klo 9.30–11.15
karkun srk-talo Passinmäentie 14
pe klo 9.30–11.15
keikyän srk-talo KERHO ALKAA 3.9. Pehulankaari 6
ti klo 9.30–11.15
kiikan Lastentalo Länsitie 3
ke klo 9.30–11.15
Mouhijärven srk-koti Kinkerikuja 2
ma klo 10–11.45
Suodenniemen srk-talo Koippurintie 6
pe klo 10–11.45
Sammaljoen rukoushuone Sammaljoentie 588
ke klo 13–15
Illon rukoushuone Punkalaitumentie 1632
to klo 9.30–11.15

AVoIMeen PäIVäkerhoon

lapset tulevat yhdessä aikuisten kanssa,
jotka vastaavat kerhossa omista lapsista
koko kerhon ajan.

Salokunnan kirkon kerhohuone, ALOITUS VKOLLA 35
Kärppäläntie 226, ti klo 9.30–11.30
keikyän srk-talo KERHO ALKAA 5.9. Pehulankaari 6
to klo 9.30–11.15
Sastamalakoti KERHO ALKAA 4.9. Hossantie 3
ke klo 9-10.30
ps. Perhe- ja avoimien päiväkerhojen kahviraha on 2€.
Lisätietoja outi-Tuulia haavistolta p. 050 314 9061.

PäIVäkerho

on seurakunnan 3-6-vuotiaiden
kerhotoimintaa ilman lasten vanhempien
läsnäoloa. Päiväkerhot aloittavat toiminnan
viikolla 34.
Vammalan srk-talo Asemakatu 6
3-vuotiaat pe klo 9-11
4-5-vuotiaat ma ja to klo 13–15.30
Sileekallion kerhotila Linjakatu 18
3-vuotiaat ma klo 9-11
4-5-vuotiaat ma ja to klo 13–15.30
roismalan kerhotila Katajistonkuja 4
3-vuotiaat ma klo 9-11
4-vuotiaat ti klo 13–15.30 ja to klo 9-11.30
5-vuotiaat ma klo 12.30–15 ja to klo 13–15.30
karkun srk-talo Passinmäentie 14
3-5-vuotiaat ke klo 9-12
Salokunnan kirkko Kärppäläntie 226
3-5-vuotiaat to klo 9-11.30
Suodenniemen srk-talo Koippurintie 6
3-5-vuotiaat ti klo 13–15.30
kiikan lastentalo, KERHOT ALKAVAT VIIKOLLA 35
Länsitie 3, 3-vuotiaat pe klo 9-11
4-vuotiaat ti klo 13–15.30
5-vuotiaat ke klo 12.30–15.30
Mouhijärven srk-talo Kinkerikuja 2
3-vuotiaat ti klo 9-11
3-4-vuotiaat ke klo 9-12
4-5-vuotiaat ke klo 13–16
keikyän srk-talo, KERHO ALKAA VIIKOLLA 35
Pehulankaari 6, 3-5-vuotiaat ma klo 12.30–15
kiikoisten seurakuntatalo Kiikostentie 292
3-4-vuotiaat ke klo 9.30–11.30
5-vuotiaat to klo 9.30–11.30
Sammaljoen rukoushuone Sammaljoentie 588
3-5-vuotiaat to klo 9-11.30
kysy päiväkerhojen vapaita paikkoja
outi-Tuulia haavistolta p. 050 414 9061.

DIAkonIAn VIIkko- jA
kuukAuSIkokoonTuMISIA

Vammala

Lähimmäisten työnohjausryhmä to 5.9., 17.10 ja 7.11.
klo 13.30, Vammalan srk-talo
Yhden vanhemman perheiden olohuone
ma 16.9., 21.10 ja 18.11. klo 18, Vammalan srk-talo
hengellinen keskustelupiiri ke 18.9., 16.10. ja 20.11. klo 15,
Pajamäkikeskus (Tampereentie 18)
uusi Toivo –lounas to 19.9., 17.10. ja 14.11. klo 12,
Vammalan srk-talo
usko & unelma 17.9. alkaen klo 13 aina 3. viikon välein,
Vammalan srk-talo
näkövammaisten hengellinen kerho ti 5.11. klo 13,
Vammalan srk-talo

karkku

karkun kamari maanantaisin 2.9.–14.10. ja
4.-18.11 klo 12.00, Karkun srk-talo
heinoon diakoniapiiri ma 16.9. klo 13 Heinosella
(Heinijärvent. 47)
karkun kamari retkeilee pe 1.11.
Toivolan Helvi vetää jouluaskartelua to 14.11.
klo 17, Karkun srk-talo

LAPSeT jA LAPSIPerheeT

kouluikäisten tyttöjen ja poikien kerhotoiminta käynnistyy viikolla 37
kiikan klubit aloittavat ma 2.9. klo 14–17 ja ti 3.9.
klo 14–17, Kiikan srk-talo
kerhonohjaajakurssi 30.–31.8. Leirimajalla. Ilmoittautumiset ma 26.8. mennessä Salmelle p. 050 314 9081
koko perheen kalastus- ja melontailtapäivä su 1.9.
klo 15, Houhajärven Leirimaja. Ohjelmassa kirkkohetki,
ohjattua melontaa ja ongintaa (omat onget mukaan),
letunpaistoa ja sauna kuumana
retkeile: koko perheen retki pääkaupunki-seudulle
ma 14.10. Lähtö klo 8.00, paluu n. klo 22.00. Ohjelmassa
hetki Hyvinkään kirkossa, vierailu Fazerin tehtaalla ja käynti
Itäkeskuksen uimahallissa. Retken hinta: yli 12 v. 35 €, 4-12
v. 30 €. (Sis. matka, ruoka ja uintilippu.) Ilmoittautumiset
Salmelle p.050 314 9081
Leirimajan yöretket kouluikäisille tytöille ja pojille
18.–19.10. ja 19.–20.10, ilmoittautumiset netissä

PYhäkouLujA

kings kids –pyhis kouluikäisille su 25.8. klo 17–19,
Roismalan kerhohuone, (Katajistonk. 4)
kaakaopyhäkoulu kouluikäisille alkaa ti 3.9. klo 14.30–16,
kiikka
Karkun srk-talo, (Passinmäent. 14)
Vertaiset (invalidien kerho) kuukauden 1. tiistai 3.9.
keikyän pyhäkoulu alkaa su 15.9 klo 11, Keikyän srk-talo
lähtien klo 13, Kiikan srk-talo
(Pehulankaari 6)
eläkeikäisten iltapäiväkerho kuukauden joka toinen
Lantula-talon pyhäkoulu alkaa su 15.9
tiistai, alkaen 10.9. klo 13, Kiikan srk-talo
uusi Toivo –lounas 17.9., 15.10. ja 19.10. klo 12, Kiikan srk-talo klo 11 (Vatajantie 396)
uutta! joulun odotus –periodipyhäkoulu
keikyä
Ikäpiste (järj. Sotesi) to 29.8., 26.9. ja 31.10. klo 13, Keikyän srk-talo to 14.11–12.12. klo 17–18, Vammalan srk-talo
uusi Toivo –lounas ke 4.9., 2.10. ja 6.11. klo 12, Keikyän srk-talo

kiikoinen

Tiistaikammari vanhustentalon kerhohuoneessa 17.9. ja
22.10 klo 12.30 sekä 19.11. klo 14
Tukitupa ti 24.9., 15.10. ja 12.11. klo 14, Kiikoisten srk-talo

Mouhijärvi

Vanhemman väen kerho ke 4.9., 2.10. ja 6.11. klo 13,
Oravanpesä (Hopuntie 1)
häijään vanhemman väen kerho ke 25.9. Otamussillalla ja
30.10 Häijään Nesteen kabinetissa klo 15
uutta! kyläparkki-kahvila perjantaisin 6.9. lähtien
klo 9-12, Oravanpesä
Teresapiiri ti 17.9. klo 13, srk-koti (Kinkerikuja 2)
omaishoitajat ti 15.10. ja 19.11. klo 13, Oravanpesä

Suodenniemi

Vanhemman väen virkistyspäivä to 24.10. ja 28.11. klo 11,
Suodenniemen srk-talo (Koippurint.6)

kuoroT LAuLAVAT

Vammala

Laulupiiri Virsikannel ke 21.8. lähtien klo 16, Luther-talo,
(Valkamak. 4)
Lapsikuoro ke 4.9. lähtien klo 14.30–15.15, Vammalan
srk-talo
Gospelkuoro aloittaa ke 4.9. klo 18–20, Vammalan srk-talo
Tyrvään kirkkokuoro to 12.9. lähtien klo 16–17.30,
Vammalan srk-talo

karkku & Mouhijärvi

karkun kirkkokuoro ti 3.9. lähtien klo 17–19, Karkun srk-talo
Mouhijärven kirkkokuoro to 12.9 lähtien klo 18.30–20,
Mouhijärven srk-koti (Kinkerikuja 2)

kiikka, keikyä & kiikoinen

kappelilaulajat Kiikan Leiriaholla ke 4.9. klo 17
Iltapäiväkuoro aloittaa to 5.9. klo 13, Keikyän srk-talo
Veteraaniveljien aloitus to 5.9. klo 14, Keikyän srk-talo
kiikoisten lauluryhmät aloittavat vkolla 37
kiikoisten lapsikuoro ke klo 17, Kiikoisten srk-talo
(Kiikostentie 292)
kiikoisten kirkkokuoro ke klo 18.30, Kiikoisten srk-talo
Pienten lasten muskari to klo 9.30, Kiikoisten srk-talo

rIPPIkouLuT

Tervetuloa rippikouluun nuoret vuosimallia -99 tai sitä
aiemmin syntyneet. Vuonna 1999 syntyneille lähetämme kirjeen rippikoulu-vaihtoehdoista ja ilmoittautumisohjeet. Rippikoulun alkajaisia vietetään su 6.10. klo 18 Tyrvään kirkossa.

PIIreISSä jA henGen
rIennoISSA TAVATAAn

kiikan lähetyspiiri to 26.9., 31.10 ja 28.11. klo 13, Kiikan
srk-talo
Miesten saunailta ti 27.8. klo 18 ja to 12.9. klo 17, Houhajärven leirimaja, ke 2.10. ja ke 6.11. klo 17 kaupungin
rantasaunalla
rukousilta, Prayer meeting in finnish and English, ma 2.9.,
7.10., 4.11. klo 19, Karkun srk-talo
kiikan naistenpiiri aloittaa ma 2.9. klo 18, Kiikan srk-talo
Mouhijärven raamattupiiri aloittaa 3.9. klo 18, Mouhijärven srk-koti, jatkossa parillisilla viikoilla
kiikoisten raamattupiiri aloittaa ti 10.9. klo 13, Kiikoisten
srk-talo
Lähetystyön käsityöpiiri aloittaa to 19.9. klo 12, Vammalan srk-talo

trastui!

Lähde seurakunta-matkalle Pietariin!
Matkaohjelmaan sisältyy tutustuminen seurakunnan
nimikkolähettien, Hannu ja Elina Heikkilän, työhön Kelton
koulutuskeskuksessa, kiertoajelu Pietarissa sekä
tutustuminen Iisakin kirkkoon ja Venäläisen taiteen
museoon. Matkanjärjestäjänä toimii Pekka Palmgren.
Mahdollisesti järjestämme visiitin teatteriin tai jääkiekkopeliin.

Matkan hinta on 350 € /henkilö. Viisumi sisältyy hintaan.
(Hinnat edellyttävät 25 lähtijää.)
Matkan hintaan sisältyy bussimatkat, majoittuminen Kelton Teologisessa
instituutissa kahden/kolmen hengen huoneissa, ruokailut majapaikassa
sekä opastus- ja pääsymaksut.

Ennakkomaksu 100 euroa maksetaan 5.9. mennessä ja
loppumaksu 15.9. mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
lähetyspappi Olavi Sorva
p. 050 314 9005 tai olavi.sorva@evl.fi
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messut 1.9. – 17.11.2013

su 1.9.

tyrvään kirkko klo 10
kiikoisten kirkko klo 10, Varttuneen väen kirkkopyhä
mouhijärven kirkko klo 10
sammaljoen kirkko klo 13
keikyän kirkko klo 18

ke 4.9.

motoristien kiitoskirkko, Mouhijärven kirkko klo 18

su 8.9.

tyrvään kirkko klo 10, Vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen
karkun kirkko klo 10
kiikan kirkko klo 10
kiikoisten kirkko klo 13
sanajumalanpalvelus, suodenniemen srk-talo klo 18

to 12.9. ja pe 13.9.

ti 5.11.

Partion lupauskirkko, Tyrvään kirkko klo 18

su 10.11.

tyrvään kirkko klo 10
karkun kirkko klo 10
kiikan kirkko klo 10
kiikoisten kirkko klo 13
suodenniemen srk-talo klo 18

su 17.11.

tyrvään kirkko klo 10
karkun kirkon 100-vuotisjuhlajumalanpalvelus, Karkun
kirkko klo 10
keikyän kirkko klo 10
sammaljoen kirkko klo 13
kiikoisten kirkko klo 18
mouhijärven kirkko klo 18

Vammalan alueen koulujen syyskirkot, Tyrvään kirkko klo 10

su 15.9.

tyrvään kirkko klo 10. Kaupungin työntekijöiden kutsujumalanpalvelus
sammaljoen kirkko klo 13
jumalanpalvelus Pirjon pirtillä (Heinimaant. 29) klo 16
kiikoisten kirkko klo 18
mouhijärven kirkko klo 18

su 22.9.

tyrvään kirkko klo 10
sanajumalanpalvelus, suodenniemen srk-talo klo 10,
srk-talon 30-vuotisjuhla
salokunnan kirkko klo 13
karkun kirkko klo 18
kiikan kirkko klo 18

su 29.9.

tyrvään kirkko klo 10
kiikan kirkko klo 10
Perhekirkko, mouhijärven kirkko klo 10
keikyän kirkko klo 18
suodenniemen srk-talo klo 18

su 6.10.

Diakonian vapaaehtoisten kiitosmessu, Tyrvään kirkko klo 10
kiikoisten kirkko klo 10
mouhijärven kirkko klo 10
sammaljoen kirkko klo 13
keikyän kirkko klo 18
su 13.10.
tyrvään kirkko klo 10
karkun kirkko klo 10
kiikan kirkko klo 10, Vammalan seudun sotaveteraanien
kirkkopyhä
kiikoisten kirkko klo 13, Eläkeläisten viikon viettoon
liittyvä messu
suodenniemen srk-talo klo 18

su 20.10.

konfirmaatiomessu, Tyrvään kirkko klo 10
keikyän kirkko klo 10
sammaljoen kirkko klo 13
kiikoisten kirkko klo 18
mouhijärven kirkko klo 18

su 27.10.

tyrvään kirkko klo 10, konfirmaatio
suodenniemen srk-talo klo 10, lähetysjuhla, vieraana
lähetystyöntekijä Kaija Pett
salokunnan kirkko klo 13
karkun kirkko klo 18
kiikan kirkko klo 18
la 2.11. Pyhäinpäivä, vainajien muistamiset
sammaljoen kirkko klo 10
kiikoisten kirkko klo 10
mouhijärven kirkko klo 10
iltakirkko, karkun kirkko klo 16
iltakirkko, kiikan kirkko klo 16
iltakirkko, tyrvään kirkko klo 18
iltakirkko, keikyän kirkko klo 18
suodenniemen srk-talo klo 18

su 3.11.

tyrvään kirkko klo 10, Sastamalan Sotaveteraanien kirkkopyhä
kiikoisten kirkko klo 10
mouhijärven kirkko klo 10
sammaljoen kirkko klo 13
keikyän kirkko klo 18

Vesitimantti Välkehtii
lohdun helmet pisaroi -lauluyhtye Pisara
konsertoi Ke 28.8. klo 18.30 Sammaljoen kirkossa
ja su 1.9. klo 18 Kiikan kirkossa

”tuli kirkkoon
mies ja laPsi”
lähde fiilistelemään teen
ääreen kaikenikäisten
riparilauluiltaan, missä
laulamme toivelauluja punaisesta kirjasta Kiikan Leiriaholla
to 29.9 klo 18 ja Houhajärven
leirimajalla su 25.8 klo 18

syksyn sato Valmiina
Vammalan lähetystorilla
pe 13.9.2013 klo 10-14

Tule maistelemaan Vammalan torille lähetyspuffetin
herkkuja, hernekeittoa tai ohrapuuroa (myös kotiin vietäväksi).
Samalla voit ostaa käsitöitä, arpoja ja muita ruokatarvikkeita.
Tiedossa myös lähettien haastatteluja, musiikkia ja ohjelmaa
perheen pienimmille. Tavataan torilla!
Päivän tuotto menee Sastamalan seurakunnan
lähetystyön hyväksi.
kaipaamme: rakentajia akkuporakoneineen
pystytystalkoisiin pe 13.9. klo 6-10 ja purkuun klo 14–18.
Lisäksi tarvitsemme logistiikkavastaavia sekä
reippaita myyjiä kahvi- ja makkarapisteisiin.
kutsumme väkeä vielä leipomistalkoisiin
Vammalan srk-talolle ma-pe 9.-13.9. ja pakkaajiksi
ke-pe 11.–12.9. Vapaaehtoisten palaveri pidetään ke 4.9.
Vammalan srk-talossa klo 17.00 alkaen.
Lisätietoja: Minna Järvinen p. 050 314 9008,
minna.elina.jarvinen@evl.fi
Tervetuloa talkoisiin - pienikin apu on paljon

sastamalan seurakunnassa
sattuu & taPahtuu
elokuu

Poimintoja tulevasta

To 22.8. klo 18 lantin jäähyväiset Häijään Lantissa
klo 19 lyhtylaulelot Kutalan kasinolla (Kutalantie 783),
ota oma lyhty mukaan
Ti 27.8. klo 10–14 sotainvalidien virkistyspäivä, Kiikan srk-talo
klo 18 hengellisten laulujen ilta, Sammaljoen kirkko

syyskuu

Su 1.9 klo 17 Pyhän olavin kirkon opastusta Raamatun tekstein. Esittelyn lomassa musiikkia, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Ti 3.9. klo 17.30 naisten saunailta, aiheena Raamatun
nainen Martta, Kiikoisten kirkkotupa
Ke 4.9. klo 18 motoristien kiitoskirkko Mouhijärven kirkossa, päätöskahvit srk-kodilla
To 5.9. klo 18.30 arkivaatteissa-ilta, mukana Pekka Laihia,
Vammalan srk-talo
La 7.9. klo 8.30 - 21 naisten leiripäivä Kiikan Leiriaholla,
vieraana Maija Nyman
Su 8.9. klo 15 lauluseurat ja kaffia Kiikan-Illon Hakavuoren
laella, polku ent. Kiikan-Ilon koululta
Su 15.9. klo 18 majatalo-ilta, Kiikan kirkko, lauluyhtye
Pisara, Erkki Aaltonen ja Viinipuu
Ke 18.9. klo 19 lähetyksen lauluilta, Suodenniemen srk-talo
To 19.9. klo 18 ajattelijoiden klubi Pukstaavissa, vieraana
Kari Kulju, aiheena Luomu
Su 22.9. klo 12 suodenniemen srk-talon
30-vuotisjuhla, puhujana Antti Koivisto, ohjelmaa, ruokaa
ja kahvia, Ilm. 16.9. menn. p. 050 314 9105
La 28.9. klo 11- 13 lähetystori, Mouhijärven srk-talo
Su 29.9. klo 12 Profetaalisen sanan päivä, Kiikan srk-talo

lokakuu

La 5.10. klo 9- 16 hiippakunnan kappeliseurakuntien
tapaaminen, Mouhijärven srk-talo
Ke 9.10. klo 18 sastamalan seurakunnan lähetystoriväen
virkistyspäivä Leiriaholla. Ilm. 23.9. mennessä puh. 03 521
9090
To 10.10. klo 18.30 arkivaatteissa-ilta, Vammalan srk-talo
Su 13.10. klo 11.30–13.30 lähetyslounas, Vammalan srk-talo
Su 13.10. klo 18 hengellisten laulujen ilta,
Mouhijärven srk-talo
Ti 15.10. klo 10–14.30 maatalousyrityksen riskienhallintapäivä, Vammalan srk-talo
Ke 16.10. klo 18 lähetyksen lauluilta, Suodenniemen srk-talo
klo 18 hengellisten laulujen ilta, Mouhijärven srk-talo
Su 27.10. lasten tapahtuma klo 12–15, Vammalan srk-talo
Su 27.10. klo 18 Psalmien ja laulujen ilta Keikyän kirkossa
To 31.10. klo 18.30 arkivaatteissa-ilta, Psykologi Satu Eerola, Vammalan srk-talo

marraskuu

Ke 13.11. klo 18 lähetyksen lauluilta Suodenniemen srk-talo
Su 17.11. klo 12 karkun kirkon 100-vuotisjuhla, Karkun
srk-talo, tätä ennen klo 10 juhlajumalanpalvelus Karkun
kirkossa

konsertit

elokuu

To 22.8. klo 18.30 samuli saarinen -song for life, Vammalan srk-talo
La 24.8. klo 19 ”urkumusiikkia elokuun illassa”
János Gyulveszin urkukonsertti, Tyrvään kirkko
Ke 28.8. klo 18.30 lohdun helmet pisaroi -lauluyhtye
Pisaran konsertti, Sammaljoen kirkko

syyskuu

Su 1.9. klo 18 lohdun helmet pisaroi -lauluyhtye Pisaran
konsertti, Kiikan kirkko
Su 22.9. klo 19 Sastamalan ja lähiseudun alueen puhallinorkesterien konsertti, Tyrvään kirkko

lokakuu

Ma 7.10. klo 10 jukka salmisen lastenkonsertti, Mouhijärven srk-talo
klo 18 jukka salmisen kirkkokonsertti, Mouhijärven
kirkko

Tykkää meistä
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Sinä.. Olet..
sen arvoinen
– sielunhoito
Sinua varten

URPO VUORENOJA

Kuulolla: Pastori Reijo Ylimyksen mielestä kirkko on olemassa, koska
täällä kuollaan, mutta myös siksi, että
täällä eletään.
Reijo Ylimys

Kristillisen kirkon sielunhoito on kokonaisen ihmisen
auttamista, koko ihmisen
kohtaamista, auttamista hänen iloonsa, hänen elämäänsä, ihmissuhteitaan ja jumalasuhdettaan koskevissa kysymyksissä. Kirkon sielunhoidon ihmiskäsitys lähtee
luomisen todellisuudesta.
Maasta ihminen on tullut ja
luonnon lakien alainen fyysisessä maailmassa, sisällisessä ja ulkoisessa olemisessaan. Ihminen on myös ikuisuusolento, varten taivasta
luotu. Fyysinen, psyykkinen,
mutta myös hengellinen
olento, homo religiosus, uskonnollinen ihminen. Huomattavaa on, että kirkkomme
sielunhoidossa, Jumalan ja
ihmisten palvelijana, voidaan
toimia vain pyyteettömästi,
vailla käännytystä tai muita
taka-ajatuksia.
Sielunhoito on yleisimmin
henkilökohtaista keskustelua
papin, muun työntekijän tai

maallikon kanssa. Palveleva
puhelin ja netti ovat myös nykyajan väyliä ja välineitä.
Yleisesti sielunhoito tietty toteutuu seurakunnan viikkotoiminnassa ja jumalanpalveluksissa. Astu peremmälle
friskaantumaan.
Keskustelusuhde on tavallisin. Jo se auttaa ja huojentaa, että saa ääneen sanottua
kipuilunsa. Että on joku, joka
kuuntelee ja kuulee, on siinä
läsnä, juuri minua varten.
Kuorma kevenee, taakan alta
vapautuu elämän voimaa.
Uusi oivallus on mahdollinen. Mielen laki kun tuntuu
olevan, että yksinään pähkäillessä kaivautuu vain yhä
syvemmälle yhden ja saman
ympyrän ja uran kiertämiseen. Pukahda pois. Ja hämmästy.
Vakavasti otettavia terapiasuuntauksia on kymmenittäin. Sielunhoidossa työntekijän koulutuksesta ja osaamisesta riippuen niiden viisautta kyetään hyvin hyödyntämään ihmisen par-

Anteeksiannolla
jokainen voi tehdä
Jumalan työtä
Juttusarja: Rippi – kun
vaikeneminen on kultaa
Samuli Suonpää

Rippi muodostuu syntien
tunnustamisesta ja synninpäästöstä eli anteeksiannosta. Kun kristitty on syntinsä
tunnustanut, on ripin vastaanottajan lausuma synninpäästö ehdoton. Myös oma

anteeksianto on tärkeä. Voidakseen antaa itselleen anteeksi, on tiedostettava mitä
on tehnyt väärin. Synnin tunnustaminen itselle ja Jumalalle on tärkeintä.
Ja usein auttaa, kun sen sanoo ääneen.
Alkuseurakunnan jäsenet

haaksi. Ja kaikkeen voidaan
liittää Raamatun lukemista,
rukousta, rippi ja ehtoollinen.
Se tiedä, että sielunhoitoon
kuuluu aina vaitiolovelvollisuus. Papille ripittäytyessä se
on ehdoton.
Niin, varoituksen sana on
sekin tarpeen. Monenmoisia
kavahdettavia niin sanottuja
parantajia, suuria sielunhoitajia on aina vaan liikkeellä
Suomenkin siionissa. Heitä
varokaamme. Kirjoitusten
mukaan Mestarikaan ei järjestänyt ainuttakaan tolppailmoituksin mainostettua parantumisiltaa.
Terapeutti-nimike on vapaa, kenen tahansa otettavissa. Kuka vain voi terapeutiksi
alkaa, pistää lehteen ilmoituksen, että päitä, sieluja ja
ruumiita hoidetaan. Ahdinkoonsa kannattaa apua hakea, mutta katsoa tarkkaan
keneltä. Terapiabisneksessä
ei aina kuluttajansuojaa tunneta.
Kirkkomme sielunhoito ja
terapia on yleisesti ottaen

ripittäytyivät toisilleen ja saivat toisiltaan ohjausta. Hyvin
varhainen ripin muoto oli julkirippi, jossa synnit tunnustettiin koko seurakunnalle,
eikä rippisalaisuudesta ollut
tietoa. Rippisalaisuus tuli
vasta myöhemmin kun oivallettiin, että seurakunnan
edessä tunnustettiin vain vähäisempiä syntejä. Rippisalaisuutta tarvitaan, jotta voin
puhua siitäkin, mistä pelkään
tulevani hylätyksi.
Ripittäytyä voi papille, kirkon työntekijöille tai toiselle
seurakuntalaiselle. Jokainen
seurakunnan jäsen voi vastaanottaa ripin. Kuunnella,
olla lähimmäinen. Ripin vastaanottajaa sitoo myös moraalinen vaitiolovelvollisuus.
Papeilla velvollisuus on mui-

Sinun kirkkosi, sinun seurakuntasi ihmisineen, ammattilaisineen on sinua varten. Missä oletkin
elämässäsi, minne menetkin elämäsi kanssa. Sydämellisesti tervetuloa, kiteyttää Reijo Ylimys.

mallikasta ja tukevaa, raitista
ja rehellistä, koulunsa käyneiden tasapainoisten ihmisten tekemää. Ja jos elämän
solmu on sellainen, että auttajan taidot ja ymmärrys eivät riitä, niin asianmukaisesti
ohjataan toisaalle avun pariin.
Uskon maailmakin noudattaa yleisiä mielen lainalaisuuksia, jotka Luoja luomisen aamussa on ihmiseen
laittanut. Sielunhoito ja terapia ovat lähisukulaisia paljossa. Vähintä on, että terapeutteina ja ylipäätään hoitajina

FAKTA
■■Papin puheille pääsee jokaisessa seurakunnassa
■■Myös puhelinrippi on mahdollinen
■■Kirkon palvelevan puhelin
on 01019 0071

ta maallikkoja tiukempi ja sitoo oikeudessakin.
Kristillisessä opissa Jeesus
ei vapahtanut vain silloisia ja
jo tehtyjä syntejä, vaan tulevatkin tekemisemme. Ripissä
painolastista pääsee eroon ja
sen kantaa Vapahtaja. Toisin
kuin maallisessa oikeudessa,
tärkeintä ei ole rangaistus
vaan anteeksianto. Riittää,
että ymmärrän mitä olen tehnyt, ja ainakin yritän olla syntiä tekemättä.

esiintyvät ja toimivat ovat syvällisesti perehtyneet ihmispsyyken kehityshistoriaan ja yleisiin toimintaperiaatteisiin.
Harrastelijoille, joilla on
enemmän intoa kuin tietoa ja
taitoa, erotusdiagnoosin tekeminen on ylivoimaista: onko kyse uskonnollisesta kokemuksesta ja sen seurannaisista vai psyykkisestä häiriöstä. Pirun piikkiin kun laittaa,
ollaan pahasti hakoteillä.
Luterilainen yhteisen pappeuden käsitys on upea. Jokainen kastettu kirkon jäsen

Poimintoja
Kiitos Yhteisvastuuenkeleille ja lahjoittajille
Valtakunnallinen Yhteisvastuu 2013 –keräys tuotti Sastamalassa toukokuun loppuun
mennessä 20 828 euroa. Seurakuntaan summasta jää 10
prosenttia.Kutsumme yhteisvastuukerääjiä diakonian
vapaaehtoisten kiitos- ja koulutuspäivään Vammalan srktaloon sunnuntaina 6. lokakuuta 2013.
Ihahhaa! Toisen turhake on
toisen tarvike
Lahjoita nuorisotyölle tilkkuja, nappeja, villalankoja tai
paljetteja. Materiaalit saavat
uuden elämän keppihevosten harjoina, silminä ja loimi-

on kutsuttu yleiseen pappeuteen. Sielunhoito on siinä
merkittävä osa, sydämin,
suin ja kätten töin. Siunata ja
varjella, siinä kyllin tehtävää
ihmiseltä ihmiselle. Ihan tavallisista ihmisistä on huutava pula. Kapakan rippituolikaan, jossa sielut tiskiin lyödään, ei ole pöhlömpi paikka.
Se muista, sinä, joka olet ”sielunhoitajan, rippi-isän tai -äidin” paikalla - suu suppuun.
Asiallista ja oikein on vaieta.
Yhteisen pappeuden vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia.

na. Nappi- ja tilkkupussit voit
toimittaa Sastamalan seurakunnan kirkkoherranvirastoon.
Kierrätä vaatteita Inkerin
seurakuntalaisille
Pietariin menijät toimittavat perille 12.–15.10. keräysvaatteita. Vie vaatteet Vammalan, Kiikoisten tai Suodenniemen lähetyskirpputoreille. Laita matkaan hyväkuntoisia, puhtaita vaatteita
lapsille tai aikuisille. Lajittele
vaatteet pieniin pusseihin tai
pakkauksiin iän ja sukupuolen mukaan. Kirjoita maalarinteippiin sisältö esim.
”140cm tyttöjen vaatteita” ja
kiinnitä merkkaus pussin- tai
pakkauksen kylkeen.
Lisätietoja Olavi Sorvalta
p. 050 314 9005.
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Samuli Suonpää

1 Kirkossa on tilaa (joka vuosi enemmän)

2 Eroamalla voi protestoida
kerran, jäsenenä vaaleissa
muutaman vuoden välein

Koska kirkko toi Suomeen puuceen

21 Koska kirkko vie Afrikkaankin puuceita

22 Kannatuksen vuoksi

3 Lapsityö

23

4 Aikuistyö

24 Koska päätän itse

5 Perhetyö

25 Suvivirsi forever!

6 Työ

26 Koska tämä on länsimai-

7 Perinteet

27 Koska kirkko auttaa

8 Moderni usko

28 Kirjakieli syntyi kirkossa

Koska haluan kuulua
joukkoon

nen demokratia

9 Jotta liberaalit voittaisivat 29 Koska kirkko on porvarillinen

10 Koska vanhempani kuuluivat

11 Jotta lapseni voivat kuulua

12 Kirkkohäät

101 syytä
liittyä ja
kuulua
kirkkoon

20

30 Koska kirkko on työväen
asialla

31 Koska vaihtoehtona ovat
lahkot

18 Koska kirkko toi Suo- 37 Via Dolorosan Pontius
meen lukutaidon

19 Koska kirkko toi Suomeen viinin

Pilatus

38 Jotta usko eläisi

42 Tämän lehden vuoksi
43 Leirit
44 Vanhustyö

47 Koska se on pysyvä, vanha ja turvallinen

48 Koska kirkko on tasa-arvon puolella

Raamattua luetaan ja tutkitaan tiedon, sielunhoidon ja
hengellisen kasvun vuoksi.
Puhdasoppisuus toi aikanaan esiin tarpeen ja vaatimuksen tutkia Raamattua,
jotta se avautuisi ihmisille
henkilökohtaisella tasolla.
Sanoohan Jeesus: ”…minä
olen lammastarhan portti…”
Joh. 10:7 ja Ilm. 3:20 ”Minä
seison ovella ja kolkutan”.
Tapasin kesällä 2013 Rans-

kassa eteläafrikkalaisen pyhiinvaellusystäväni Terryn.
Hän kertoi työskentelevänsä
Open the Door -nimisen kirjan parissa.
Hänen tarinansa sytytti minut välittömästi ja kotiin palattuani hankin tuon kirjan.
Kiikan naistenpiiri on tutkinut vuosia Raamattua yhdessä, ja heillä on paljon tietoa
sekä ymmärrystä.
Mielestäni oli hyvin hedelmällistä alkaa työskennellä
heidän kanssaan kyseisen

54 Jotta kirkko kehittyisi
55 Kirkon penkissä on hyvä
levähtää

56 Kirkko hoitaa kirkkoja ja
ihmisiä

57

Bileamin aasi ja Elian
kalsarit – Sana on hauskaa

58 Kirkkotaide

69 Konsertit
70 Leipä ja viini, ravintoa
koko viikoksi

86 Koska meillä on yhtei-

nen usko, kaikkine eroineenkin

87 Koska olen sen arvoinen
88 Minä uskon
89 Kirkko on pyhä – minä
saan olla oma itseni

synti tunnetaan

72 Kirkkopyhät
73 Seurakunnan arki
74 Pappivitsit ja Jeesuskaskut

75 Kolehti
76 Ateriayhteys – porttojen
ja tullimiesten kanssa

77 Koska ei ole pakko
78 Kirkon rauha kiireen keskellä

59 Vaivaisukot
60 Kirkko on osa suomalai- 79 Kappeliseurakunnat
suutta

61 Isänmaallisuuden vuoksi

49 Jotta kirkko olisi tasa-ar- 62 Kaikille tilaa riittää, kai-

80 Lähetystyö
81 Kirkkovene

von puolella

kille paikkoja on

82 Koska kirkossa mieskin

50

63 Hoosianna
64 Joulukirkko

83 Koska nainen ei vaikene

Koska ihminen ei elä
pelkästään leivästä

Avaa ovi,
kehotetaan
Kiikassa
Auli Airas-Laitila
Merja-Leena Törmälehto

mahdollista

nua

46 Jumalanpalvelus

36 Lapsikerho

misesta

41 Koska kirkko tarvitsee si- 53 Jotta seurakunta eläisi

33 Punainen laulukirja

17 Se on kannanotto

68 Kirkkokuorot

Koska maailmassa on
myös jotakin pysyvää

52 Koska Suomessa se on

Koska kirkko rukoilee
rauhaa

14 Naispapit

35 Isoset

Sastamalan seurakunnan mahtavat kanttorit

85

40

45 Hiljaisuuden retriitit

16 Koska se ei ole muotia

67

kuisillekin lapsille

51 Koska usko tulee kuule- 71 Synnintunto – kirkossa 90 Armon vuoksi

Koska kirkko rukoilee
sotilaittemme puolesta

32 Kirkolla on sanoma

34 Ripari

66 Enkelikirkko

84 Lapsille tilaa riittää, ai-

39

13 Kirkkohautajaiset

15 Miespapit

65 Tuomaankirkko

MERJA-LEENA TÖRMÄLEHTO

saa suunvuoron

seurakunnassakaan

91 Koska jos seurakunta ei
huutaisi, kivet huutaisivat

92 Koska Kristus armahti
ryövärin

93 Koska kirkko huolii minutkin

94 Pyhäkoulu
95 Jeesus
96 Perkele
97 Ruumis ja veri, meidän
edestämme annettu ja vuodatettu

98 Anteeksianto
99 Nöyryys ja hiljaisuus
100 Tyhjä hauta
101 Iankaikkinen elämä

Kuka koputtaa?
Pastori Auli Airas-Laitilan
vetämä Avaa ovi –teema
käynnistyi Kiikassa viime
tammikuussa, ja siitä alkoi
naistenpiirin ihmeellinen retki ovien kanssa.

Kiikkalaiset iloitsevat siitä, että seurakunta on antanut työntekijän pienen naistenpiirin vetäjäksi, vaikka kaikki iso tuntuu
olevan trendikästä. Sanan ääressä ovat Seija Ojansivu (vas.),
Auli Airas-Laitila, Liisa Mäkinen (oik.), Eila Yli-Sipilä, Aili Riihimäki, Marja Raukko sekä Irja Vienola.

– Ennen vanhaan kotona
pidettiin sananselitysiltoja ja
myöhemmin luin Raamattua
yksin vuosikaudet. Kuitenkin
täällä keskustelemme yhdessä eri aiheista. Tutustumme
Raamatun kohtiin etukäteen
ja piirissä pappi nostaa esiin
käsiteltäviä asioita, Marja
Raukko kertoo.

Aili Riihimäki on samoilla linjoilla.
– Olen tottunut olemaan
Jumalan sanan äärellä, mutta
Avaa ovi –jaksossa on ollut
vaikea ymmärtää, kenestä on
kyse. Olenko minä avaamassa ovea vai jyskytänkö taivaan ovea, minkä Jumala
avaa minulle? Pohdin tätä
kauan ja arvelen molempia
tapahtuvan samaan aikaan.
Seija Ojansivu puolestaan
kokee yhteyden tärkeänä.
– Nautin etenkin piirin
ihanasta, hoitavasta lopputapahtumasta.

kirjan parissa. Jokainen sai
hankkia itselleen vihon tai
tyhjän kirjan, joka toimii työkirjana.
Suuret teemat kattavat
kuusi viikkoa, ja niiden aiheita ovat: Sydämemme ovi,
Ovelle koputtaminen, Oven

dämemme ovi, alkaa ensimmäisen päivän aiheella Oven
tunnistaminen. ”Ovi on ihmeellinen asia.
Kun sen sulkee, se eristää,
pitää ulkopuolella, kun sen
avaa, siitä tulee kutsu, se yhdistää sen, mikä aikaisem-

min oli erotettua.”
Työkirjaan voi kirjoittaa
omia ajatuksia, liimata kuvia,
runoja, lehtileikkeitä, kaikkea mikä koskettaa teemaa
sekä piirtää oman sydämen
oven. Millainen on sinun sydämesi ovi?

avaaminen, Kynnyksellä seisominen, Oven sulkeminen
ja Oven takana.
Nämä aiheet jakautuvat
seitsemään pienempään
osaan. Esimerkiksi ensimmäisen viikon iso teema, Sy-

8
Leena ja Marjatta
päästettiin eläkkeelle
Merja-Leena Törmälehto

Iloiset Sastamalan seurakunnan rouvat, toimistosihteeri
Leena Miika ja johtava diakoniatyöntekijä Marjatta
Karimäki, jäivät elokuussa
ensiksi lomille, ja sen perästä
ansaituille eläkepäiville. Marjatta aloitti uransa seurakuntasisarena Kiikan seurakunnassa maaliskuussa 1971.
– Kirkkoherra Antti Heikkilä, muut työntekijät ja seurakuntalaiset ottivat lämmöllä vastaan nuoren diakonissan koulun penkiltä, muistelee Marjatta.
Kiikan jälkeen Karimäki
toimi vuodesta 1975 aina
huhtikuuhun 2008 asti Sastamalakodin johtajana. Tämän jälkeen hän aloitti työt
heti Vammalan seurakunnan
johtavana diakoniatyöntekijänä. Vuosien työputki katkesi 18.8.2013 Vammalan seurakuntatalolla vietettyyn läksiäisjuhlaan.
– Työalajohtajuus on ollut
mielenkiintoinen ja haastava
uudistus. Sain astella uutta
polkua pitkin sekä toteuttaa
diakoniatiimin ja yhdessä va-

paaehtoisten kanssa yhtä
seurakunnan perustehtävää,
Marjatta kiittelee.
Leena Miika puolestaan valittiin vuonna 1975 Keikyän
kirkkoherranvirastoon osaaikaiseksi toimistoapulaiseksi. Uudet tuulet puhalsivat
vuodesta 1997 lähtien, jolloin
Leena puursi sekä Keikyän
että Kiikan kirkkoherravirastoissa. Juuri ennen 2000-lukua toimistosihteerin työstä
tuli kokoaikainen.
Edellä mainittujen paikkakuntien ohella Leena toimi
myös Äetsän seurakunnan
taloustoimistossa, kunnes
vuoden 2009 kuntaliitosten
myötä Leenan työpiste löytyi
Sastamalan seurakunnan
kirkkoherranvirastosta. Elokuun toisella viikolla oli vuoro juoda Leenan läksiäiskahvit.
– Jään eläkkeelle hyvillä
mielen ja olen onnellinen siitä, että minulla on ollut aivan
ihania työkavereita. Lisäksi
koen esimiehien luottaneen
ja kannustaneen minua
eteenpäin antamalla uusia
haasteita, kiittelee Leena.
MERJA-LEENA TÖRMÄLEHTO
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Ilolla kohti ihmistä –
runokilpailun syyssatoa
Jumalan kämmenellä
Jumalan kämmenellä
lepää maapallo.
– Isolla lämpimällä
kämmenellä
Ja armon aurinko paistaa
Jumalan kasvoilta
kun hän tarkkailee
kättensä tekoa!
Ei tarvitse ihmisen pelätä
maapallon pinnalla
– Ei Jumala pudota palloa
eikä heitä sitä luotaan!
Päinvastoin.
Hän laittaa toisenkin
kätensä pallomme suojaksi
kun avaruudessa
jäinen tuuli puhaltaa…
Näin hän suojaa
kättensä tekoja.
– Suojaa ja antaa
hölmöilymme anteeksi
poikansa kautta,
jonka lähetti ihmisenä elämään
– ihmisen elämää.
Kunnes kaikki oli täytetty!
Siihen saamme luottaa
ja taapertaa iloisina
pallomme pinnalla,
päiviemme loppuun asti,
turvassa!
Luojamme valvovain
silmien alla.

Yksiösi on hämärä
Suuret kuuset ikkunan takana
humisevat.
Lepäät pois pitkiä yksinäisiä
päiviä.
Kotien rukouskirja on avoinna
vuoteellasi.
Kun tapaamme, katsot pitkään –
tunnet.
Puhellaan. Lastenlapsista kerrot.
Laulaisinko, kysyn.
Ojennat virsikirjan:
Päivä vain ja hetki kerrallansa,
siitä lohdutuksen aina saan.

Aili Riihimäki

Tankaruno
Reput selässään
kyläkoulun portilla.
Sisaruksestaan
kumpikin etsii turvaa
opintiensä alussa.

Kalle Virta

Raija

Tulin tyhjään kotipihaan.
Naapurin kissa juoksi ohitse.
Se oli portaillani ennen minua.

Aili Riihimäki

Tässä Leena Miika istuu vielä tutulla työtuolilla Marjatta Karimäen poseeratessa takana. On lohdullista ajatella, että kirkkoon ei vain tulla töihin, vaan Jumala itse kutsuu ihmisiä seurakuntaansa. Toivotammekin Leenalle ja Marjatalle hyviä eläkepäiviä.

KANANJALKA

