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Arkiehtoo: Tilaisuus!
ARI PAAVILAINEN

Ari Paavilainen

Anneli Mäki-Laurila istuu
pöydän äärellä ja vilkaisee välillä ikkunan takana kiireisenä
hyörivää katua.
Työpäivä ei katkea lounaallakaan, vaan sekin käytetään
hyödyksi työkaverin kanssa
työasioiden miettimiseen.
Lounaspaikka on harvakseltaan täynnä, ilmassa on keittiön ääniä ja vaimeaa keskustelua.
Unelma…
Ovella odottaa jo ihmisiä.
Ruokapöydän ja kahvipöydän
ääressä kuuluu iloista puheensorinaa. Lapset saavat
juosta ja leikkiä. Illan päätteeksi lapset rauhoittuvat
kuuntelemaan iltasatua. Ympärillä on levollisia, hymyileviä kasvoja.
Näitä kuvia Anneli MäkiLaurila näki mielessään, kun
hän mietti millaista työtä seurakunnassa hän halusi tehdä.
Hänen mielestään seurakunnasta puuttui jokin tällainen
kerho.
Omassa arjessaan Anneli
kaipasi myös paikkaa, joka
voisi auttaa arjen puristuksessa. Lastenhoidon, harrastusten ja työn välissä sukkuloidessa mieleen nousi myös
ajatus, voisiko seurakunnassa
olla paikka, jonne mennä suoraan töistä ja istua valmiiseen
pöytään. Lapset voisi päästää
vapaasti kirmaamaan ja hengähtää itse kaikessa rauhassa.
Anneli ajatteli myös satunnaisen tulijan ajatuksia: Onhan ovella joku vastassa, joka
opastaa? Onko paikalla opasteita, että asiat löytyvät kysymättäkin? Missä ovat naulakot ja vessat? Saanko oikeasti
olla rauhassa? Saavatko lapset
temmeltää rauhassa? Onko
lapsille ja muille jotain, mihin
voisi osallistua? Onko täällä
jotain hengellistä?
… ja toteutus
Anneli Mäki-Laurila jutteli
tästä työtovereilleen. Hän
avasi suunsa myös palaverissa, missä mietittiin seurakun-

nauttii käsin tekemisestä.
Vakinaista työtä oli kuitenkin vaikea löytää ja eniten
Anneli teki keittiöhommia.
Mielenkiinnosta Anneli
osallistui seurakunnassa
Salme Kuukan kerhonohjaajakurssille.
Pätevää ja luotettavaa kerhonohjaajaa pyydettiin tuuraamaan seurakunnan päiväkerhossa. Lopulta Annelia
tultiin kotoa asti pyytämään

lastenohjaajan sijaiseksi, eikä hän voinut muuta kuin
suostua.
Yhteistyö Mouhijärvellä
Marketta Pelanderin työparina oli silmiä avartavaa ja
lämminhenkistä. Työ seurakunnassa sai jatkua.
Piia Jaatinen toi Annelille esitteen lastenohjaajan
oppisopimuskoulutuksesta.
Se lensi roskiin.
Vasta muutaman kuukauURPO VUORENOJA

karaa, lättyjä, leipiä, ruokia, hernekeittoa sekä ohrapuuroa ja rusinakeittoa torilla syötäväksi ja
kotiin ostettavaksi.
Lähetyslounas
Vammalan seurakuntatalossa
sunnuntaina 12. lokakuuta kello
11.30–14.
Lähetyskirppis Oravanpesä
Asemakatu 6 (Vammalan srk-

Fanni Vilen ja Helmi Nieminen herkuttelivat munkeilla lähetystorilla vuosi sitten.

Iltisparkki
alkaa
Tarja Kopalainen

Ari Paavilainen

talon vieressä) avoinna ma ja to
kello 11–16 sekä la kello 10–14.
Tervetuloa hyville ostoksille!
Nimikkolähetit:
Elina ja Hannu Heikkilä, Inkerin kirkon työ Keltossa.
Jenni Haunia, Tankin sairaalassa Pakistanissa.
Antti Saarenketo, Etelä-Sudan.
Tiina Latva-Rasku, Internet-työ Japanissa.
Henry ja Tuula Liivola, Ja-

pani.
Nimikkokohteet:
Orpotyö, Keniassa.
Afrikan ev.lut. kirkko, Sambia.
Heprealainen radiolähetystyö, Israelissa.
Kiinankielinen radiolähetystyö, Kiinassa.
Raamattutyö suomensukuisten kansojen parissa.
Mongolian työtä.
Kuurojen lähetys.

Anneli on omalla alallaan
Anneli Mäki-Laurila oli
16-vuotias, kun hänen äitinsä sanoi: ”Sinusta tulisi hyvä
lastenohjaaja.”
Äiti oli itsekin lastenohjaaja, joten lausahdus sai
nuoren kapinallisen purskahtamaan nauruun. Ei ikinä!
Anneli valmistui peräti
kahteen ammattiin lukion
jälkeen. Hän on pukuompelija ja puuseppä. Anneli

Iltisparkki aloittaa Marttilan
koulussa Vammalassa.

Marttilan koulun kolmosilla
koulu loppuu tänä syksynä
keskiviikkoisin jo kahdeltatoista.
Vanhemmat ehtivät töistä
kotiin ehkä viideksi. Viisi
tuntia on pitkä aika pienelle
koululaiselle tehdä itse voileipänsä ja keksiä puuhansa.
Monen äidin ja isän puhelin
soi töissä toisenkin kerran,
kun koululaisella käy iltapäivä pitkäksi.
Sastamalan seurakunta
haluaa tuoda turvaa pienten
yksinäisiin iltapäiviin aloittamalla iltapäivätoiminnan
3–4-luokkalaisille. Iltisparkki
on avoinna Marttilan koululla 17.9. alkaen keskiviikkoisin
kello 12–16 ja Vammalan seurakuntatalossa perjantaisin
kello 12–14, alkaen 19.9.
– Lapsilla on koulupäivä jo
takana, mitään tiukkaa ohjelmaa ei ole, kertoo johtava
nuorisotyönohjaaja Salme
Kuukka.
– Ohjattua askartelua, pelejä, leikkejä ja kirkkohetki
on tarjolla, ja läksyjenluvussa
avustetaan. Seurakunnan iltapäivätoimintaa toteutetaan
kristilliseltä arvopohjalta,
lapsilähtöisesti. Vapaaseen
leikkii ja oleiluun on tilaa.
Omat eväät kannattaa pakata
lapselle mukaan. Iltapäivätoimintaa ohjaavat Tuomas
Tyynelä ja Heidi KallioVänskä. Tuomas suorittaa siviilipalvelusta Sastamalan
seurakunnan nuorisotyössä.
Heidi on seurakunnassa aktiivinen vapaaehtoistyöntekijä.
Ilmoittautumisia ottaa
vastaan Salme Kuukka puh.
050 314 9081.

Anneli Mäki-Laurila löysi oman alansa. Hän työskentelee oppisopimuksella lastenohjaajana Sastamalan
seurakunnassa.

Lähetystorilla tavataan!
Huomenna perjantaina 12. syyskuuta kello 10–14 tavataan Vammalan torilla herkkujen, hyvien
ostosten ja hyvän ohjelman merkeissä. Nyt jo 37. kerran järjestettävä toripäivä tarjoaa lähettien
haastatteluja, musiikkia ja lasten
esityksiä. Ilonsilta esiintyy kello
12, perhe- ja päiväkerholaiset
kello 13. Myynnissä on kahvia, ja
kastettavaa, leivonnaisia, mak-

nan toimintaa tämän päivän tilanteessa. Hän huomasi, ettei ole ajatustensa kanssa
yksin.
Idea oli monen
mielestä toteuttamisen arvoinen.
Kaiken ikäisten ihmisten parissa
työskentelevät innostuivat tämän
tyyppisestä toiminnasta. Seurakunnan kaikki työmuodot halusivat
ilman muuta olla
mukana. Lapsiperheiden lisäksi tällainen paikka voisi
palvella monia ihmisiä.
Ensin Anneli
Mäki-Laurilaa hirvitti, että idea oikeasti toteutuu.
Nyt häntä hirvittää
löytävätkö ihmiset
oikeasti Arkiehtooseen Vammalan
seurakuntatalolle
keskiviikkoisin
kello 16 jälkeen.

den päästä Annelin oli
myönnettävä itselleen äidin
olleen oikeassa.
Lastenohjaajan tehtävä
tuntui omalta ja kiinnostavalta työltä, johon hän halusi
kouluttautua.
Nyt Anneli on oppisopimuskoulutuksessa seurakunnassa ja hoitaa lastenohjaajan osa-aikaista sijaisuutta.

PÄÄKIRJOITUS

”Ei kauheesti
kiinnosta”

”

Ei kauheesti
kiinnosta istua
miettimässä mikä seuraavaksi
myydään.”
Jotakin tällaista ovat
kuulleet kaikki seurakuntavaaliehdokkaiden
kerääjät. Kovin kauheaa
intoa asettua ehdokkaaksi ei ole. Ilmiö koskee oikeastaan kaikkea yhteiskunnallista osallistumista.
Lause kuvaa valitettavan hyvin seurakunnan luottamuselinten päätöksenteon arkea.
Meidänkin seurakuntamme on myynyt monta
kiinteistöä. Laineet loiskuvat edelleen. Omansa myyminen ei ole perinne tämän seudun ihmisille.
Samalla kuulen tuossa lauseessa kaipausta.
Haluan osallistua johonkin hyvään!
Mutta juuri sitä hyvää seurakunnan päättäjät ovat toteuttamassa. Luottamushenkilöt
ovat strategisia johtajia. He päättävät mikä on
tärkeää, mitä kohti tulee pyrkiä ja miten sinne
mennään. He asettavat tavoitteet, suuntaavat
resurssit oikein ja luopuvat turhasta painolastista. Juuri he päättävät, mikä on tärkeää. He
päättävät, mihin seurakunta käyttää varansa.
Mielipide-eroista huolimatta täytyy saavuttaa
hyväksytty yhteinen näkemys.
Nykyiset luottamushenkilöt osallistuivat tämän toimintasuunnitelman rakentamiseen ja
sitoutuivat sen toteuttamiseen. Tärkein tehtävä oli saavuttaa taloudellinen tasapaino sekä
asettaa seurakunnan varsinainen tehtävä etusijalle. Turhista kiinteistöistä luopumalla oli
mahdollista järjestää enemmän resursseja
seurakunnan varsinaiseen toimintaan. Siksi
olemme myyneet kiinteistöjä. Nämä tunteita
herättävät päätökset porautuvat hyvin mieleen.
Asetettu tavoite saavutettiin etuajassa. Harvassa seurakunnassa päämäärä on ollut yhtä
kirkkaana mielessä ja sitä kohti on pyritty yhtä
tinkimättömästi. Tällaisia tavoitteita on liki
mahdoton saavuttaa tilanteessa, jossa talouden vaikeudet yhä syvenevät. Tulevien luottamushenkilöiden on hyvä jatkaa tältä vakaalta
pohjalta.
Kaikki haluavat tehdä hyvää. Hyvän tekeminen vaatii kuitenkin kärsivällisyyttä ja asioihin perehtymistä. Hyvää ei tapahdu ilman oikeaa työntekoa ja oikeita päätöksiä. Hyvän tekeminen voi olla vaikeaa.
Nykyiset luottamuselimet ansaitsevat hyvin
tehdystä hyvän tekemisestä kaikkien seurakuntalaisten parhaimmat onnittelut ja nöyrän
kiitoksen!
Ari Paavilainen
kirkkoherra

Diakoni Irmeli
Lehikoisen muistolle
Irmeli Lehikoinen, o.s.
Heiskanen, syntyi Joroisissa
28.9.1946.
Hän eli turvallisen lapsuuden mumminsa ja tätinsä
hoivissa. 17-vuotiaana hän
lähti opiskelemaan Järvenpään seurakuntaopistoon.
Kansankorkeakoulun jälkeen
hän suoritti Luther-opistossa
diakonin tutkinnon. Työharjoittelussa Keuruulla hän tapasi seurakunta-aktiivi Seppo Lehikoisen. Heidät vihittiin avioliittoon 1968. Avioliittovuosia kertyi kunnioitettavat 46 vuotta.
Irmeli sai ensimmäisen
diakonin viran Kylmäkosken
seurakunnasta. Siellä syntyi
esikoispoika Juha. Sepon
työn myötä perhe muutti Nokialle, missä syntyivät Timo
ja Jaakko.
Perheen pitkäaikaisin kotipaikka oli Mouhijärvi, missä koti sijaitsi Irmelille tärkeän luonnon ja joen läheisyydessä.
Irmeli toimi diakonin sijaisena Nokialla ja Mouhijärvellä, kunnes 1988 hän sai diakonin viran Vammalasta.
Siellä Irmeli työskenteli eläkkeelle jäämiseen saakka vuoteen 2010.
Irmelin työajan merkittävin vaihe osui 1990-luvun alkuun. Silloin Suomessa vallinnut lama suisti monet ahdinkoon. Perinteisen diakoniatyön ohella Irmeli oli
perustamassa Vammalaan
velkaneuvontaa, käynnisti
rovastikunnallisen ruokapankin ja torstailounaat sekä
lähimmäispalvelun. Hän piti
hengellistä keskustelupiiriä
mielenterveyskuntoutujille
ja oli työparina sururyhmissä
ja hiljaisuuden retriiteissä.

Irmeli Lehikoinen teki laaja-alaista diakoniatyötä. Tämä kuva
on otettu Liberian matkalla.

Yhteisvastuukeräys vei Irmelin opintomatkalle Liberiaan. Matkan antia hän jakoi
vierailuillaan eri seurakunnissa.
Irmelillä oli kykyjä hyvin
monitahoiseen diakoniatyöhön. Voimia riitti myös seurakunnan, kunnan ja Akavan
luottamustoimiin. Lukemattomat seurakuntalaiset ja
työtoverit muistavat häntä
kiitollisina.
Sanaa Sastamalasta -kirjassa Irmeli kirjoittaa ajatuksistaan: ”Jumala on ensin rakastanut ihmistä, sinua ja minua. Kun tiedämme sisimmässämme, että olemme rakastettuja, lääkittyjä, Jumalan parantamia, voimme välittää tästä jotain eteenpäin.
Rakkaus ja laupeus, joka virtaa lävitsemme, hoitaa myös
meitä itseämme. Annamme,
jotta voisimme ottaa vastaan

– otamme vastaan, jotta
voimme antaa.”
Myös perhe oli Irmelille
kallisarvoinen. Työtoverien
kesken iloitsimme poikien
kasvusta ja menestyksestä.
Lastenlapsia Irmeli ehti nähdä jo 11. Eräs heistä kiteytti
tuntonsa Irmeli-mummin
kuolemasta sanoihin: ”Aina
ei ymmärrä miten mummi
voi olla poissa maan päältä,
kun hän on aina sydämessä.”
Toinen lapsenlapsista ilmensi iankaikkisen elämän uskoa
sanoen: ”Nyt mummi voi auttaa Jeesusta taivaassa.”
Irmeli sai läksiäislahjaksi
keinutuolin. Kysyin Sepolta,
ehtikö Irmeli keinuttelemaan. Vastaus oli myönteinen.
Rauhallista, kiireetöntä
eläkeaikaa kesti vähän yli
neljä vuotta. Yllättäen tuli tilanne, jota on vaikea uskoa

todeksi. Irmeli menehtyi nopeasti levinneeseen syöpäsairauteen.
Hän jätti kauniin, jopa esimerkillisen muiston kuolemaan valmistautumisesta.
”Katsotaan, mitä Taivaan Isä
on suunnitellut”, Irmeli sanoi
minulle kerrottuaan yhteisistä syntymäpäiväsuunnitelmista Jaakon kanssa parin
vuoden kuluttua. Omat suunnitelmat eivät toteutuneet.
Taivaan Isä oli suunnitellut Irmelille syntymäpäivän
heinäkuun 28. päiväksi 2014.
Se oli päivä, jolloin Irmeli sai
syntyä kirkkauteen. ”Taivaassa tavataan”, olivat hänen valoisat jäähyväissanansa.
Läheisten omaisten ja ystävien kanssa saatoimme Irmelin hänen viimeiselle matkalleen elokuun 28. päivänä
Mouhijärven kirkossa.
Kiitollisina muistamme
kaikkea sitä, mitä olemme
hänen kauttaan saaneet elämäämme. Muistamme kiitollisina myös Jeesusta Kristusta, joka kärsimisellään, kuolemallaan ja ylösnousemisellaan on valmistanut meille
asuinsijan Taivaan kotiin.
Jeesus lupaa: ”Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni,
jotta saisitte olla siellä missä
minä olen.”
Tuntui hyvältä yhtyä siunaustilaisuuden virteen 623:
”Taivaassa on valmiina nääntyneelle rauhan maja. Porttina on kuolema, siitä kuljit,
Vapahtaja. Siitä myöskin minua kotiin kerran taluta.”
Mirja Tenkanen ja
Maija-Liisa Halme
Irmeli Lehikoisen työtoverit

Uusi Toivo- lounas uudistuu
Marketta Lahdenmaa

Uusi Toivo- lounas on monen
seurakuntalaisen kohtaamispaikka.
Syödään hyvää ruokaa, tavataan tuttuja ja vietetään
mukavasti aikaa yhdessä.
Keväällä Marja ”Mallu”
Wiikari teki kyselyn kävijöil-
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le. Hän halusi kartoittaa kävijöiden toiveita siitä, miten
Uusi Toivo- lounasta voitaisiin uudistaa.
Kyselyn tuloksena päätettiin kokeilla kolmea erilaista
harrasteryhmää, jotka kokoontuisivat kaksi kertaa
kuukaudessa osallistujien
toiveiden mukaan.

Nämä suunnitteilla olevat
harrasteryhmät olisivat: musiikki, liikunta ja kirjoittaminen. Musiikkiryhmässä voitaisiin laulaa, soittaa ja muuten tuottaa musiikkia, liikuntaryhmässä olisi jumppaa,
kävelyä ja muuta kevyttä liikuntaa. Kirjoittajaryhmässä
osallistujat voisivat kirjoittaa

luovasti runoja, ajatelmia ja
näytelmiä. Sana olisi sananmukaisesti vapaa, ja nämä
tuotokset voisi pitää itsellään, tai mieluusti jakaa muiden kanssa.
Tervetuloa mukaan suunnittelemaan, luomaan, viihtymään ja vaikka ohjaamaan.
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Koko elämäntyö kirkkoherranvirastossa
TARJA KOPALAINEN

Tarja Kopalainen

On 15. päivä heinäkuuta
vuonna 1968 ja Eila Lähdeniemiä jännittää.
17-vuotias, keväällä kauppaopistosta valmistunut neitonen on 50 hakijan joukosta
tullut valituksi töihin Tyrvään seurakunnan kirkkoherranvirastoon.
On ensimmäinen työpäivä
ja matka tuntuu taittuvan liiankin nopeasti. Tyrvään pappila häämöttää jo puiden takana, Eila vetää syvään henkeä ja astuu ovesta sisään.
Eilaa vastassa on Anni
Leppänen. Anni on jäämässä eläkkeelle ja viimeinen
työpäivä on varattu vahdinvaihtoon.
Eilan työkaveriksi ja tueksi
virastoon jää Ritva Mäkipää.
Paljon tulee asiaa yhdessä
päivässä ja Eila yrittää pysytellä skarppina. Kirkolliset ilmoitukset pitää kirjoittaa
kirkkoherra Kolarin sanelusta. Anni Leppäselle on tehtävä virkatodistus. Päivän päätteeksi Eila saa kutsun Leppäsen läksiäisiin pappilaan.
Eila Seppä luovuttaa työpaikan avaimet kiinteistöpäällikkö Jouko Lundénille Sastamalan kirkkoherranvirastossa.

Maanantaina 4. päivä elokuuta vuonna 2014 Sastamalan kirkkoherranviraston toimistonhoitaja Eila Seppä tekee lähtöä töihin, kun pihaan
kaartaa komeasti entisöity
vanha kuorma-auto.
Kuljettajanpukuun pukeutunut herrasmies tulee ovelle
ja vaatii Eilaa kyytiinsä. On
Eilan viimeinen työpäivä, ja
työkaverit ovat järjestäneet
yllätyksen.
Kuorma-autolla hurutellaan Tyrvään pappilan pihaan. Kukkaseppele ja työkavereiden halaukset aloittavat
aamun. Pihassa kahvitellaan
ja sitten kierretään pappilassa.
– Tuossa oli minun pöytäni ja tuossa Eijan. Taloustoimisto oli tässä näin, muistelee Eila.
– Tuossa pienessä eteiskopissa söimme eväitämme, oli
se aikaa, työkaverukset muistelevat.

TARJA KOPALAINEN

Kirkkoherranvirastossa
Aittalahdenkadulla Eila Sepän päivä jatkuu leppoisasti
keinutuolissa kiikutellen.
Räsymatot koristavat lattiaa ja kynien ja kännyköiden
sijaan pöydällä on hyviä kirjoja ja suklaata. On tullut aika
hellittää. Iltapäivällä työtoverit kokoontuvat juhlimaan Eilan kanssa hänen läksiäisiään
seurakuntatalolle. Peräti 3 Eilan esimiehenä toiminutta
kirkkoherra lausuu kauniit
kiitoksensa. Muistellaan
hauskoja sattumuksia ja
kommelluksia Eilan peräti 46
vuotta kestäneen työuran
varrelta. Silmissä ovat sekä
naurun että haikeuden kyyneleet.
On hyvin harvinaista nykyään, että koko työura tehdään saman työnantajan palveluksessa. Eila Seppä teki,
mutta muuttumatonta ja va-

kaata työ ei ollut.
Paljon on mahtunut näihin työvuosiin. Asiat ja työtavat ovat muuttuneet, seurakuntarajatkin moneen kertaan. Pyhän Olavin kirkon
palo ja jälleenrakennus on ollut oma lukunsa.
Perusta työssä on kuitenkin ennallaan: lapsia syntyy
ja kastetaan, pariskuntia vihitään ja vainajat siunataan
hautaan. Eilan rauhallinen ja
turvallinen olemus on helpottanut tuhansien ja taas tuhansien surussa tai ilossa asiaansa hoitavien oloa.
Hyvin on Eila huolehtinut
myös omasta väestä. Apu on
löytynyt niin pastorin sukkahousujen silmäpakoon siunauksen edellä, kun hukassa
olevan kastekodin etsintään.
Aika on tehdä työtä ja aika
jäädä eläkkeelle. Ikävä tulee,
puolin ja toisin. Sellaista elä-

Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Eija Kuusisto asettelee
kukkaseppeleen Eila Sepän kutreille.

mä on.
Nyt on Eilan aika aloittaa
uusi elämänvaihe. Me työtoverit esitämme Eilalle kau-

neimmat kiitoksemme ja toivotamme Taivaan Isän runsasta siunausta eläkepäiviin.

Leskien klubi alkaa
Vammalan seurakuntatalossa kokoontuu maanantaisin
22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12. kello
13–15 Leskien klubi. Klubi on
kohtaamispaikka kaiken ikäisille leskille. Tapaamisissa tärkeintä on keskinäinen keskustelu. Ohjelmaa ei ole, mutta
työntekijä on paikalla ja kahvia
tarjolla. Klubissa on mukana
vuorottain johtava diakoniatyöntekijä Jouni Kivimaa ja
diakonissa Marketta Lahdenmaa. He opastavat jos vaikkapa
vapaaehtoistyö seurakunnassa
kiinnostaa. Puolisonsa hiljattain menettäneille tarjoaa tukea
myös sururyhmä, joka alkaa
Vammalan seurakuntatalossa
torstaina 6.11. kello 18.
Sammaljoella juhlitaan kirkkoa
Sammaljoen kirkon 90-vuotisjuhlaa vietetään Mikkelinpäivänä 5.10. Perhemessu
Sammaljoen kirkossa alkaa kello 10 ja sen jälkeen on kirkkokahvit ja juhla seurakuntasalissa. Mukana ovat Minna Järvinen ja Päivi Vuoristo, Pirjo
Turunen ja Retrotytöt.
Ilmari Launiksen suunnittelema kaunis puukirkko rakennettiin vuonna 1923 talkootyönä. Juhlaa varten kerätään
kirkkoon liittyviä vanhoja valokuvia ja tarinoita vuosien varrelta. Niitä pyydetään toimittamaan kirkkoherranvirastoon
syyskuun loppuun mennessä.
Sinikka Tuori Mouhijärven
papiksi
Mouhijärven vt. kappalaisena aloitti syyskuun alussa Sinikka Tuori. Vammalasta kotoisin oleva Tuori on vihitty papiksi kesäkuussa 2011. Hän on
työskennellyt Turun Mikaelin
seurakunnassa lapsityön pappina ja viimeksi 2 vuotta Helsingin seurakuntayhtymän yhteisessä diakoniatyössä diakoniapappina. Työhön on kuulunut kehitysvammaistyötä, vapaaehtoistyön koordinointia ja
kouluttamista. Sinikka Tuori
asuu Tampereella. Mouhijärvi
on hänelle tuttu ja mieluisa
paikka, sillä siellä hän kävi lapsena mummolassa.
Mouhijärven kappalainen
Lasse Hautala on virkavapaalla
vuoden ja hoitaa Lavian seurakunnan kirkkoherran virkaa.

Tuuli ja Jenni, tervetuloa Sastamalaan!
Tarja Kopalainen

Tuuli
Muraja,
36, siirtyi Tampereen
Messukylän
seurakunnan
kanttorin virasta
Sastamalan
johtavaksi kanttoriksi heinäkuun alussa.
Mikä tehtävässä kiinnosti?
– Työalajohtaminen on

kiinnostava haaste. Työhyvinvointi on tärkeää, sitä voidaan edistää työaikasuunnittelulla ja järkevillä käytännöillä. Suurempi työyhteisö
ja kanttoritiimi antaa lisää
mahdollisuuksia työhön.
Myös yhteistyön edelleen kehittäminen alueen musiikinharrastajien kanssa kiinnostaa.
Tuuli on papin tytär ja harrastanut musiikkia lapsesta
asti. Harrastus johti luontevasti kanttori-opintoihin.
Hän valmistui ensin C-kanttoriksi, suoritti sitten lastenhoidon ohessa muusikon
AMK-tutkinnon, ja vuonna
2013 vielä musiikin maisterin

tutkinnon Sibelius-akatemiassa.
Sastamala on Tuulille ennestään tuttu monista sukukokouksista. Murajan suku
kun on lähtöisin Vammalan
seudulta.
– Voin sanoa, että 1/16 esivanhemmistani on täältä kotoisin, nauraa Tuuli.
Vapaa-aikanaan kahden
lapsen kanttoriäiti harrastaa
ikonimaalausta ja ulkoilua.
Luonto ja lintujen bongaus
tuovat lisämielenkiintoa ulkoiluun. Oman huomionsa
vaatii perheen kissa Siru.
Virsisävelmien käyttöä
päiväjumalanpalveluksissa
pro gradussaan tutkineen

Tuuli Murajan oma lempivirsi vaihtuu tilanteen mukaan,
puhuttelevia virsiä on virsikirja täynnään.
Savolaista verta Sastamalaan
Jenni Lahti, 30,
vakinaistettiin Sastamalan
seurakunnan
nuorisotyönohjaajan
virkaan

kesäkuussa. Sitä ennen hän
teki samaa työtä viransijaisena syyskuusta 2013 alkaen.
Etelä-Savossa, Joroisissa
syntynyt ja kasvanut Jenni
asustaa tätä nykyä Tampereen Raholassa kolmen viljakäärmeensä kanssa. Sastamalassa Jenni on tykännyt
olla töissä.
– Tämä on oikein pirteä
pikkukaupunki, jonka nuoriso on avointa ja innokasta.
Lenkkipolut, kuntosali ja
ystävät kutsuvat Jenniä vapaa-aikana. Nuori nainen
tykkää asettaa itselleen haasteita. Tällä hetkellä tavoitteena on nousta jouhevasti Mustavuoren eturinne ylös py-

sähtymättä kertaakaan ja lukea Stieg Larssonin kirja
Miehet jotka vihaavat naisia
ruotsiksi. Jenni on kasvissyöjä ja edistää kestävää kehitystä. Intohimona hänellä on
juustokakkujen tekemisen.
Nuorisotyönohjaaja Jennistä tuli luonnollisen jatkumon seurauksena. Hän toimi
isosena kunnes syksyllä 2004
aloitti sosionomin ja kirkon
nuorisotyönohjaajan opinnot
diakonia-ammattikorkeakoulussa Pieksämäellä.
– Tässä työssä tärkeää on
tuoda ilmi, että jokainen kelpaa Jumalalle juuri sellaisena
kuin on. Jumalan silmissä
kaunis on työmottoni.

Korjattavaa riittää aina
JOUKO LUNDÉN

JOUKO LUNDÉN

Karkun kirkon katto korjattiin kesällä.

Jouko Lundén

Seurakunnan tämän vuoden
talousarviossa on varauduttu
kaikkiaan 600 000 euron investointimenoihin.
Suuressa kiinteistömäärässä riittää jatkuvasti korjattavaa ja kesä on vilkasta korjausaikaa, jolloin sää, varsinkin tänä kesänä, suosi kiinteistöjen ulkopuolisia korjauksia.

Karkun kirkon vesikaton
uusiminen oli yksi kohteista.
Kattotiilet uusittiin vanhan
mallin mukaisesti. Rakennusurakoitsijana oli Kerabit
Oy ja urakkasumma oli 115
000 euroa.
Pyhän Marian kirkon läheisyydessä sijaitsevan
vuonna 1792 rakennetun kellotapulin katto uusittiin
vuonna 2013 ja tänä vuonna
vuorossa oli ulkovuorauksen

korjaaminen, työt suoritti
Uudenkaarlepyyn Paanukatto. Korjaukseen käytettiin 35
500 euroa.
Pyhän Olavin kirkon viime
kesänä aloitettu katon tervaus sai tänä vuonna jatkoa,
kun katon etelä- ja länsilappeelle siveltiin kolmas tervakerros. Myös kirkon aluetta
rajaavat puuaidat uusittiin.
Alkuvuodesta Salmin leirikeskuksessa Suodenniemellä

saatettiin loppuun pitkälti
paikallisen talkooväen voimin toteutettu yläkerran
kunnostus.
Lisäksi on tehty korjauksia
muun muassa Keikyän kirkon alustatilassa, Karkun
hautausmaan aitoja on uusittu ja pienempiä korjauksia ja
muutostöitä on tehty useissa
seurakunnan kiinteistöissä.

1700-luvulla rakennetun kellotapulin kunnostus jatkui kesällä,
kun ulkovuori laitettiin uusiksi. Tapuli sijaitsee Pyhän Marian
kirkon lähellä.

Kesäduunigospel soi duurissa
Samuli Kinnari

Sastamalan seurakunnan kesätyöntekijöistä suurin osa
oli hautausmaiden hoitajina.
Heitä oli myös Pyhän Marian ja Pyhän Olavin kirkkojen oppaina, ulkoalueiden ja
kiinteistöjen hoitajina, leirikeskusten keittiöillä ja isosina. Osalla pesti jatkuu pitkälle syksyyn.
– Työpanoksen lisäksi
seurakunta saa kesätyöntekijöiltä arvokasta tietoa siitä,
mitä kehittämistä ja parannettavaa työkohteissa on työtapojen ja -välineiden suhteen, kertoo talouspäällikkö
Raimo Kemppi.
Nuorille seurakunta haluaa antaa mahdollisuuden
työelämään tutustumiseen ja
totuttautumiseen.
Tänä vuonna seurakunnalla oli 55 kesätyöpaikkaa,
joita tavoitteli 305 hakijaa.
Työsuhteet vaihtelivat kolmesta viikosta kuuteen kuukauteen.
– Ensi vuoden kesätyöt tulevat haettavaksi helmikuussa, joten on hyvä seurata ilmoittelua kotisivuillamme ja

SAMULI KINNARI

paikallislehdissä, vinkkaa
Kemppi.
Suuren joukon matkailijoita tapasi reilun kuukauden
aikana 15-vuotias Sini Mäensivu, joka myi Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa muun
muassa kirjoja ja kortteja.
– Ihmisten kanssa jutteleminen oli parasta. Oli hauskaa, kun sai puhua ulkomaalaisille englantia, Mäensivu
kertoo.
Vaikeinta oli hintojen kalkuloiminen.
– Opin kanssakäymistä ja
täsmällisyyttä sekä tietenkin
kirkon historiasta, hän ynnää
kesän antia.
Seurakunnalle Sini Mäensivu on ajatellut hakea ensi
vuonnakin.
– Ja voin suositella kavereillenikin, hän sanoo.

Sastamalan kirkkojen historia
tuli Sini Mäensivulle kesän aikana tutuksi.

SAMULI KINNARI

Johanna Rummukaisen
työpäiviin kuului hautojen
hoitamista. Sateen sattuessa
työtä tehtiin sateessa ja hellekaudella taasen kastelukierroksia oli monena päivänä
viikossa.
– Monipuolista. Kivan porukan kanssa oli mukava tehdä töitä, Rummukainen
luonnehtii.
– Kukkien nimiä tuli tutuksi ja useita käytännön juttuja puutarhanhoidosta.
– Bonuksena tuli hyvä rusketus. Moni on kysynyt, olenko käynyt ulkomailla, Rummukainen kertoo.
SAMULI KINNARI

Johanna Rummukainen oli
kesätöissä Mouhijärven
hautausmaalla.

Ulkona olemisen nimeää
16-vuotias Johanna Rummukainen kesätyönsä parhaimpiin puoliin.
Hän työskenteli 5 viikkoa
Mouhijärven kirkon hautausmaalla sekä vanhalla hautausmaalla.

16-vuotias Arttu Aronoja
oli isosena kolmella rippileirillä ja yhdellä lastenleirillä.
Tie leireille kulki isoskoulutuksen kautta.
– Aamupala ja joillakin leireillä -jumis, lipunnosto.
Raamiksia, iltaohjelman ja
-hartauden suunnittelua.
Ruokaa saadaan aika monessa välissä, ottaa Aronoja poimintoja isosen työpäivän rytmistä.
– Sai olla erilaisten ihmisten kanssa ja tutustui uusiin
ihmisiin, hän ynnää työnsä
parhaita puolia.
Joskus haastavaa oli iltaohjelmien valmisteleminen,
jos idealamppu ei heti syttynyt.
– Kanssakäymisen taitoa
opin työssäni paljon ja itsevarmuutta, Arttu Aronoja toteaa.

Arttu Aronoja oli seurakunnan leireillä isosena.

Kirkkovaltuutetun ajatuksia
VALOKUVAAMO STUDIO-86

”Ensimmäinen kausi Sastamalan kirkkovaltuustossa alkaa olla kohdallani päättymässä.
Ehdokkaaksi asettuminen
tapahtui 4 vuotta sitten hiukan yllättäen, kun Rasimuksen Päivi tiedusteli olisinko
halukas.
Olen melko epäpoliittinen
henkilö, mutta ajatus ehdokkuudesta alkoi kuitenkin
kiinnostaa. Vaimokin kannusti kovasti, hänellä itsellään oli kokemusta kuntapäättäjänä olemisesta jo parilta valtuustokaudelta. Kun
vaalit oli käyty, niin saamani
äänimäärä 60 yllätti itseni
täysin. Olin varautunut paljon vähempään.
Valtuustotyö alkoi. Kokouksia on yleensä 4–5 vuodessa. Kokouspaikatkin ovat
vaihdelleet, enimmäkseen
on oltu Vammalan seurakuntatalolla, mutta on käyty
myös Kiikassa, Kiikoisissa ja
Mouhijärvellä. Hyvä niin, sillä onhan meidän valtuutettujen syytä oppia tuntemaan
seurakuntaamme.
Työ on talkootyön tyyppistä, vain matkakorvaus maksetaan. Kokoukset ovat sujuneet hyvässä hengessä. Talouspäällikkö ja muut viranhaltijat sekä kirkkoneuvosto
ovat tuoneet asiat käsiteltäväksi hyvin valmisteltuina.
Luottamushenkilöitä on ollut
mukana myös erilaisissa toimikunnissa, joiden tekemä
selvitystyö on auttanut päätösten teossa.

Kirkkovaltuuston käsittelemät asiat ovat valtaosin rahaan liittyviä, kuten seuraavan vuoden budjetti, edellisen vuoden tilinpäätös, kirkollisveroprosentin määrä,
suuret investoinnit ja mahdolliset kiinteistöjen myynnit.
Seurakunnalla on paljon
kiinteää omaisuutta ja sen
hallinnoiminen vaatii vastuullisuutta myös päättäjiltä.
Pelkästään kirkkoja on 11, lisäksi 2 kappelia.
Jokainen kirkko on tärkeä
sen alueen ihmisille. Kirkkoja
en halua olla myymässä, pappiloita tarvittaessa kyllä. Viimeksi myytiin Tyrvään pappila. Tämäkin kauppa valmisteltiin huolella. Ostaja oli
luotettava paikkakuntalainen
ja kauppahinta riittävä. Kaupan toteutuminen vaati, että
määräenemmistö 2/3 valtuutetuista kannattaa myymistä. Näin myös tapahtui,
äänestys 22–10.
Muutamat valtuutetut
ovat valittaneet tuosta kaupasta. Ihmettelen: jos ei määräenemmistön tekemä päätös osoita valtuuston tahtoa,
niin miten päätöksiä pitäisi
tehdä? Olisiko köyden veto
parempi tapa…
Uusi kausi alkaa taas, jos
äänestäjät niin haluavat.”

FAKTA
n Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy
15.9. 2014 kello 16.
n Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10.2014.
n Äänestää voi kirkkoherranvirastossa joka päivä
kello kello 9–18. Ennakkoäänestyspaikkoja on lisäksi seurakunnan tiloissa,
kouluissa ja kauppakeskuksissa eri puolilla seurakuntaa.
n Varsinainen vaalipäivä
on isänpäivänä 9.11.2014.
Äänestyspaikkana on
Vammalan seurakuntatalo kello 11–20.
n Sananjalan ylimääräinen vaalinumero ilmestyy
torstaina 16.10.

Mauri Kaaja

Mauri Kaaja.

Ex-toimittaja: Olen tunteellinen siili
Jouni Pihlajamaa

Kirkon pitää olla reilu
Sirpa Mähkä toimi peräti
34 vuoden ajan Lauttakylälehden Äetsän alueen asioihin erikoistuneena toimittajana.
Nyt, hyvin tutuksi tulleen
toimittajan jäätyä juuri eläkkeelle, uskallan jo tunnustaa:
muutamia kertoja olen pakoillut terrierimäisen sinnikkääksi haastattelijaksi tietämääni toimittajaa. Hän ei
päästänyt koskaan haastateltavaansa helpolla, mutta
mielestäni hänen seurakuntien asioita käsittelevät juttunsa olivat poikkeuksellisen
hyvin tehtyjä.
Niissä näkyi aito kiinnostus kirkollisia asioita kohtaan. Itselleni olikin melkoinen yllätys, kun hiljattain sattumalta tuli ilmi, että Mähkä
ei ole kirkon jäsen.
– Suhtauduin melkoisella
intohimolla alueeseeni: sen
asukkaille tärkeät asiat, kuten seurakunta, olivat myös
minulle tärkeitä asioita.
Muutamissa asioissa kirkko
on ollut mielestäni epäreilu ja
ne ovat aiheuttaneet suuttumusta. Läheiseksi kokemal-

MERJA MÄHKÄ

lani kirkolla on arkkipiispa
Kari Mäkisen ja piispa Irja
Askolan kasvot.
Kirkko ei ole vain sanoja
Kun kysyn Mähkältä, mitä
hän on seurakuntien toiminnassa ihmetellyt, hän vastaa:
”Seurakuntien tekemä avustustyö on jäänyt minulta
huomaamatta, vaikka apua
tarvitsevia on varmasti paljon. Jos avustustyöstä kerrottaisiin enemmän, seurakunnat voisivat tuntua nykyistä
läheisemmiltä. Toinen läheisyyttä ja kodikkuutta lisäävä
tekijä on mielestäni yhteisöjen pienuus. Koon kasvattaminen tuo mukanaan lisää
byrokratiaa. Isossa yhteisössä palvelut tapaavat karata
keskuksiin ja nettiin. Minulle
pieni on edelleen kaunista.”
Mähkä toivookin, että tulevissa seurakuntavaaleissa
valittavat luottamushenkilöt
pitäisivät rohkeasti omien
kotikulmiensa ja kappeleidensa puolta.
– Väitteitä suurten yhteisöjen edullisuudesta ei pidä
purematta niellä.
Seremoniat koskettavat
– Olen huono kestämään

Sirpa Mähkä mummailee kaksivuotiaan Juhon kanssa Hakaniemen rannoilla Helsingissä.

seremonioita, oli kyse sitten
ilosta tai surusta: ne saavat
minut melkein aina itke-

mään. Vaikkei kirkko olekaan
enää samalla tavalla kuin ennen kaikessa mukana, sillä

on edelleen tärkeä merkitys
tälle seudulle. Ennen kaikkea
odotan kirkon alleviivaavan

sanomaansa rohkeiden ja
tuntuvien tekojen kautta.

www.sastamalanseurakunta.i

Kerhoja, kuoroja & kokoontumisia syksyllä 2014
Lämpimästi Tervetuloa mukaan toimintaan!

______ ARKIEHTOO ______

Vammalan srk-talo joka keskiviikko klo 16-20.
Tule hengähtämään päivän päätteeksi, yksin tai perheen
kanssa. Tarjolla kotiruokaa, maksu omantunnon mukaan.
Lapsille tekemistä ja leikkipaikka. Mukana seurakunnan työntekijöitä. Saat olla vaan tai osallistua. Lämpimästi Tervetuloa!

LAPSET JA PERHEET __________

Pe 17.10. Koko perheen retki Helsinkiin, kirkkovierailu,
Fazer ja käynti Itä-Keskuksen uimahallissa
Pe-la 10.-11.10. Kokkileiri Houhajärven leirimaja
La-su 11.-12.10. Yöretki Houhajärven leirimaja
Su 13.10. Luontoretki Otamukselle, kokoontuminen laavulla
klo 13, yhdessä partiolasten kanssa
Pe-la 24.-25.10. Keppiheppaleiri Houhajärven leirimaja
Ma 13.10. ja ti 14.10. Toimintahetket Vammalan srk-talo
klo 13-16
Ti 14.10 Toimintahetket Mouhijärven srk-koti klo 13-16
Su 16.11. Koko perheen tapahtuma Vammalan srk-talo
klo 12-15, askartelua, muusikko Matti Mäkinen esiintyy klo 13,
ruokailumahdollisuus
Leireistä ja retkistä lisätiedot Salme Kuukka p. 050 314 9081

ALAKOULUIKÄISTEN KERHOT ____
käynnistyvät 8.9. alkavalla viikolla jos ei toisin
mainittu

Vammalan srk-talo (Asemak. 6)
Kokkikerho, joka toinen ti klo 17.30-19, 10 nopeinta mahtuu
mukaan, ilm. p. 050 314 9081
Monitoimikerho, ma klo 17–18
Iltisparkki (3-4 –luokkalaiset), pe klo 12-14 (alkaa 19.9.)
Kässäklubi (12-14 v.), joka toinen ti klo 16-18, työtupa
(alkaa 16.9.)
Sileekallion kerhotila (Linjak. 18)
Taidekerho, joka toinen ti klo 17–18.30 (alkaa 23.9.)
Käsityö- ja askartelukerho, ma klo 17-18
Roismalan kerhotila (Katajistok. 4)
Tyttökerho, ma klo 17-18
Kaukolan koulu (Kaukolant. 133)
Kerho tytöille ja pojille, ke klo 13–14
Marttilan koulu (Marttilank. 22)
Kädentaitokerho, joka toinen to klo 15.30–17
Iltisparkki (3-4 -luokkalaiset), ke klo 12–16 (alkaa 17.9.)
Muistolan koulu (Nuupalank. 28)
Liikuntakerho, ke klo 17.30–18.30 (alkaa 17.9.)
Stormin koulu (Stormint. 94)
Kerho tytöille ja pojille, to klo 14–15 (1-3 luokkalaiset) ja 1516 (4-6 luokkalaiset)
Illon rukoushuone (Punkalaitument. 1632)
Kerho tytöille ja pojille, joka toinen to klo 17.30-19
Karkun srk-talo (Passinmäent. 149
Kaakaopyhäkoulu, ti klo 14.45 - 16.15 (alkaa 2.9.)
Keikyän srk-talo (Pehulankaari 6)
Kokkikerho, joka toinen ti klo 14.15–16,
12 nopeinta mahtuu mukaan, ilm. p. 050 3062804
Kiikan srk-talo (Länsit. 3)
Klubi 36 (3-6-luokkalaisille), ma klo 14-17
Askartelukerho, ma klo 17–18 Kiikan lastentalo
Mouhijärven Holvi (Uotsolant. 54 B 1)
Avoimet ovet (3-7-luokkalaisille), to klo 15–17
Mouhijärven srk-koti (Kinkerikuja 2)
Monitoimikerho, ma klo 17-18 (alkaa 22.9.)
Suodenniemen srk-talo (Koippurint. 6)
Kokkikerho, ti 7.10. 4.11. 2.12. klo 15-17

www.tekstaritupu.net
050 520 3718

_______ NUORET _______

Vammala
Autopaja (Vihattula) joka toinen ke klo 17-19 (Alkaa 17.9.)
Pelivuoro Ammattikoulun sali to klo 20-21
Lautapeli-ilta Ammattikoulun Cellari ti 18.11. ja 2.12. klo 19
Nuortenilta FISU pe klo 19 Nuakkari (3.10. ja 7.11. ilta alkaa messulla, jatkot Nuakkarilla)
Raamis riparin käyneille, parittomien viikkojen la klo 19
lokakuun alusta Nuakkari
Nuorten aikuisten raamis, parillisten viikkojen la klo 18
lokakuun alusta Nuakkari
Mouhijärvi
Nuortenilta to klo 18-20 Holvi
Suodenniemi
Nuortenilta 7.10. ja ti 2.12. klo 18-20 Salmi
Kiikka
Klubi 7-9 ti klo 14.30-17, iltaklubi parittoman viikon ke
klo 17-19 srk-talo
Riparilauluilta ti 30.9., 28.10., 18.11. ja 9.12. klo 19-20.30
Monttu
Keikyä
Riparilauluilta ma 6.10., 20.10. 10.11. ja 1.12. klo 18-19.30
Puuhala
Kiikoinen
Riparilauluilta to 16.10. 6.11. ja 27.11. klo 18-19.30
Kirkkotupa
Muuta
Nuorten messu Vammalan srk-talo pe 3.10. ja 7.11.
klo 18
La 11.10. Syysloman valvojaiset raamiksen jälkeen Nuakkarilla
Pe-su 31.10.-2.11. Nuorten ja nuorten aikuisten leiri
Leiriksellä, alkaa pe 18.30, päättyy su klo 14
Pe 24.10. Katse-bändi FISUssa Nuakkarilla klo 19
Pe-su 14.-16.11. Retki MN-festareille Turkuun, ilm. ja
lisätiedot Risto Herranen p. 050 314 9010

KUOROT JA LAULURYHMÄT _____

Tyrvään kirkkokuoro to klo 14.30-16, Vammalan srk-talo
Gospelkuoro ke klo 18-20, Vammalan srk-talo
Virsikannel ke klo 16-17.15, Vammalan Luther-talo
Karkun kirkkokuoro ti klo 17-19, Karkun srk-talo
Lapsikuoro Stella ke klo 14.30-15.15, Vammalan srk-talo
Suodenniemen lapsikuoro to klo 11-11.45, Suodenniemen
koulu
Kappelilaulajat ke klo 17.30-19 Keikyän srk-talo (parittomat
viikot) ja Kiikan srk-talo (parilliset viikot)
Veteraaniveljet to klo 12-13, Keikyän srk-talo
Iltapäiväkuoro to klo 13-14, Keikyän srk-talo
Mouhijärven kirkkokuoro to klo 18-19.30, Mouhijärven
srk-koti
Kiikoisten kirkkokuoro ke klo 18.30, Kiikoisten srk-talo
Kiikoisten lapsikuoro to klo 11.30-12.15, Toukolan koulu

PERHEKERHO _____________

on lasten ja vanhempien tai isovanhempien yhteinen kerho.
Vammalan seurakuntatalo Asemakatu 6
ti klo 9.30–11.15
Sileekallion kerhotila Linjakatu 18
pe klo 9.30–11.15
Roismalan kerhotila Katajistonkatu 4
ke klo 9.30–11.15
Karkun seurakuntatalo Passinmäentie 14
pe klo 9.30–11.15
Keikyän seurakuntatalo Pehulankaari 6
ti klo 9.30–11.15, to klo 9.30-11.15
Kiikan Lastentalo Länsitie 3
ke klo 9.30–11.15
Mouhijärven seurakuntakoti Kinkerikuja 2
ma klo 10–11.45
Suodenniemen seurakuntatalo 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
Salokunnan kirkon kerhohuone Kärppäläntie 226
parittomien viikkojen to klo 9.30–11.15
Sastamalakoti Hossantie 3
ke klo 9-10.30

PÄIVÄKERHO _____________
on seurakunnan 3-6 –vuotiaille järjestämää
kerhotoimintaa
Vammalan seurakuntatalo Asemakatu 6
3-vuotiaat pe klo 9.30
4-5 -vuotiaat ma ja to klo 13
Sileekallion kerhotila Linjakatu 18
3-vuotiaat ma klo 9
4-vuotiaat ma klo 9 ja to klo 13
5-vuotiaat ma ja to klo 13
Roismalan kerhotila Katajistonkuja 4
3-vuotiaat ti klo 13
4-vuotiaat ti klo 13 ja to klo 9
5-vuotiaat ma klo 9 ja to klo 12.30
Karkun seurakuntatalo Passinmäentie 14
3-5 -vuotiaat ke klo 9
Salokunnan kirkko Kärppäläntie 226
3-5 -vuotiaat ti klo 9
Suodenniemen seurakuntatalo Koippurintie 6
3-5 -vuotiaat ti klo 13
Kiikan lastentalo Länsitie 3
3-vuotiaat pe klo 9
4-vuotiaat ti klo 13
5-vuotiaat ke klo 12.30
Mouhijärven seurakuntatalo Kinkerikuja 2
3-vuotiaat ti klo 9
3-4 -vuotiaat ke klo 9
4-5 -vuotiaat ke klo 13
Keikyän seurakuntatalo Pehulankaari 6
3-5-vuotiaat ma klo 13
Kiikoisten seurakuntatalo Kiikostentie 292
3-vuotiaat ke klo 9.30
4-5-vuotiaat to klo 9.30
Sammaljoen rukoushuone Sammaljoentie 588
3-5 -vuotiaat to klo 9

DIAKONIAN SÄÄNNÖLLINEN
TOIMINTA _______________

Vammala
Uusi Toivo –lounas, srk-talo to 4.9., 9.10., 6.11., 4.12. klo 12
Näkövammaisten hengellinen kerho, srk-talo ke 1.10. klo 13
Hengellinen keskustelupiiri VoiMia ry:n tiloissa (Marttilank.
1) ke 17.9., 22.10., 5.11., 17.12. klo 15-16
Usko ja Unelma, srk-talo ti 6.9., 1.10., 28.10., 18.11. klo 13-15
Leskien klubi, srk-talo ma 22.9., 20.10., 17.11., 15.12. klo 13-15
Lähimmäisten työnohjausryhmä, srk-talo to 28.8., 2.10., 6.11.,
11.12. klo 13.30-15.30
Vertaisryhmä alkoholia tai muita päihteitä käyttävien läheisille kokoontuu 6 kertaa syksyn aikana srk-talossa, lisät.t ja ilm.
viim. ti 23.9.20140 Maija-Liisa Halme p. 050 314 9042
Diakoniakahvila srk-talon alakerran kahvio ti klo 9-11.30,
kahvia, kahvileipää ja puuroa, minihartaus klo 9
Laulupiiri päihdeklinikan päiväkeskus (Asemak. 9) ma 29.9.,
27.10., 24.11., 22.12. klo 12-13
Suodenniemi
Vanhemman väen virkistyspäivä, srk-talo to 25.9., 30.10.,
27.11. klo 11-13.30, lounas 5 e
Karkku
Karkun kamari, srk-talo (Passinmäent. 14) ma klo 12–14.30,
15.9. syysretki Karjalaisten huvilalle Horniolle ja 29.9. retki Ansa
Puntalon lahjatavarataloon/näyttelyyn
Kiikka
Vertaiset - invalidien kerho, srk-talo ti 2.9., 7.10., 4.11.
klo 13-15.
Eläkeikäisten iltapäiväkerho, srk-talo ti 9.9., 14.10., 11.11.
lo 13-15
Uusi Toivo –lounas, srk-talo to 18.9., 16.9., 13.11., 18.12.
klo 12-13
Kirkon ulkomaanavun yhteyshenkilöpäivä srk-talo 25.9.
klo 10-16
Kiikoinen
Arkilounas, srk-talo to 11.9., 9.10., 13.11. 11.12. klo 12.-13.30
Tukitupa, srk-talo to 4.9., 16.10., 20.11., 18.12. klo 14 -15.30
Kammari, vanhustentalon kerhohuone, pe 12.9., 17.10., 14.11.,
19.12. klo 13 -14
Mouhijärvi
Vanhemman väen kerho, Oravanpesä to 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.
klo 13
Häijään vanhemman väen kerho, Häijään Nesteen kabinetti
to 25.9., 30.10., 27.11., 18.12. klo 15-16.30
Kyläparkki, Oravanpesä pe klo 9-12
Keikyä
Uusi Toivo –lounas, srk-talo , ke 10.9., 8.10., 5.11., 3.12. klo 12

www.sastamalanseurakunta.i

PIIRIT JA SEURAT ___________
Lähetyksen käsityöpiiri,
Vammalan srk-talo, joka to klo 12-15
Kuurojen lähetyspiiri,
Vammalan srk-talo to 18.9., 16.10., ja 20.11. klo 12
Merimieskirkkopiiri,
Vammalan srk-talo ma 13.10. ja 10.11. klo 13
Inkeripiiri,
Roismalan päiväkerhotila ke 17.9., 15.10., ja 19.11. klo 18
Miesten saunailta
Houhajärven leirimaja ma 22.9., 13.10., ja 17.11. klo 17-21
Naisten saunailta kaupungin rantasauna ke 15.10. klo 18
Seurakuntapiiri
Lantula-talo, parillisten viikkojen pe klo 13.15
Sammaljoen kirkon keskiviikkokerho,
parillisten viikkojen ke klo 13
Rukousilta – Prayer meeting in innish and English,
Karkun srk-talo joka kk ensimmäinen ma klo 19
Kappeliseura,
Keikyän srk-talo parittomien viikkojen to klo 18.30
Kiikan lähetyspiiri, Kiikan srk-talo to 30.10. ja 27.11. klo 13
Naisten raamattupiiri,
Kiikan srk-talo ma 13.10. ja 10.11. klo 18
Raamattupiiri,
Kiikoisten palvelutoimisto to 11.9., 9.10. ja 6.11. klo 13
Naisten piiri,
Mouhijärven srk-koti parillisten viikkojen pe klo 18.30
Raamattupiiri, Mouhijärven srk-koti parillisten viikkojen ti
klo 18.30 (alkaa 16.9.)
Miesten saunailta
Mouhijärven srk-koti pe 26.9., 24.10. ja 21.11. klo 18
Lähetysilta, Suodenniemen srk-talo ke 24.9. klo 19, 22.10.
(lauluilta) ja 19.11. klo 18

MESSUT JA KIRKKOPYHÄT ______
11.9.-16.11.2014

Alakoulujen syyskirkko
To 11.9. klo 10, Tyrvään kirkko, Jokinen-Lundén, Ojala
Pe 12.9. klo 10 Tyrvään kirkko, Jokinen-Lundén, Naukkarinen,
Ojala Riitta
Pe 19.9. Stormin koulun syyskirkot, Stormin rukoushuone klo
9.15 ja 9.50, Jokinen-Lundén, Naukkarinen
Su 14.9., Lähimmäinen
Tyrvään kirkko klo 10
Karkun kirkko klo 10
Kiikan kirkko klo 10, Evankelinen lähetysyhdistys ELY:n kirkkopyhä, Kopalainen, Pihlajamaa, Mattila A., Lähetyslounas ja lauluseurat Kiikan srk-talo klo 13, Maria Pitkäranta, Kari Lähdesmäki, Jouni Pihlajamaa, Reino Nummi, lausunta Anneli Lähdesmäki, yksinlaulu Pirkko Pihlajamaa.
Järj. ELY:n Pirkanmaan tiimi ja Sastamalan srk.
Suodenniemen kirkko klo 10
Sanajumalanpalvelus Pirjon Pirtillä (Heinimaant. 29, Keikyä)
klo 11, Sorva, Mattila J., Veteraaniveljet, kalasoppatarjoilu,
ohjelmaa ja kakkukahvit kappalaisen 60 v -juhlien merkeissä
Ke 17.9. Iltamessu
Tyrvään vanha siunauskappeli klo 18, Airas-Laitila, Kopalainen, Naukkarinen
Su 21.9. Kiitollisuus
Merisunnuntain messu, Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila,
Ojala, Diakoniajohtaja, pastori Jarmo Karjalainen Suomen
merimieskirkosta saarnaa, Kirkkokahvit kirkossa, oma kirkkokuppi mukaan
Keikyän kirkko klo 10
Kiikoisten kirkko klo 13
Sammaljoen kirkko klo 13
Kiikan kirkko klo 18
Mouhijärven kirkko klo 18
Su 28.9. Jumalan huolenpito
Sadonkorjuun kiitosmessu, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
klo 10, Airas-Laitila, Paavilainen, Naukkarinen, Pispa Maija
Suodenniemen kirkko klo 10, Mouhijärven, Lavian ja Suodenniemen alueen kirkkopyhä, messun jälkeen ruokailu ja ohjelmaa srk-talossa, järj. Eläkeliiton Suodenniemen yhdistys
Salokunnan kirkko klo 13
Karkun kirkko klo 18
Pe 3.10. Perjantaimessu
Vammalan srk-talo klo 18
Su 5.10. Mikkelinpäivä
Tyrvään kirkko Perhekirkko klo 10
Kiikoisten kirkko klo 10, Jumalan perheväen, kaikenikäisten
kirkkopyhä, Airas-Laitila, Hänninen, Haavisto Outi-Tuulia,
Ruusuvuori Irja
Mouhijärven kirkko klo 10, perhekirkko, Tuori, Ojala, Pelander
Marketta
Sammmaljoen kirkko klo 10, Sammaljoen kirkon 90-vuotisjuhla, Järvinen, Vuoristo, Retrotytöt, jumalanpalveluksen jälkeen juhla ja kirkkokahvit
Keikyän kirkko klo 18

Su 12.10. Kristityn vapaus
Tyrvään kirkko klo 10
Karkun kirkko klo 10
Kiikan kirkko klo 10
Kiikoisten kirkko klo 13, lähetypyhä, Airas-Laitila, Muraja
Suodenniemen kirkko klo 18
Su 19.10. Rakkauden kaksoiskäsky
Tyrvään kirkko klo 10
Keikyän kirkko klo 10
Kiikoisten kirkko klo 13, Eläkeliiton alueellinen kirkkopyhä,
Airas-Laitila, Hänninen, kirkkokahvit
Sammaljoen kirkko klo 13
Mouhijärven kirkko klo 18, Lähetyspyhä, kirkkokahvit
Su 26.10. Usko ja epäusko
Tyrvään kirkko klo 10
Suodenniemen kirkko klo 10
Salokunnan kirkko klo 13
Kiikan kirkko klo 18
Pe 31.10. Lasten pyhäinpäiväkirkko
Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus Pohjola Ulla
La 1.11. Pyhäinpäivä
Kiikoisten kirkko klo 10
Sammaljoen kirkko klo 10
Suodenniemen kirkko klo 10
Karkun kirkko klo 16
Keikyän kirkko klo 16
Kiikan kirkko klo 18
Mouhijärven kirkko klo 18
Tyrvään kirkko klo 18
Su 2.11. Jeesuksen lähettiläät
Tyrvään kirkko klo 10, Veteraanien kirkkopyhä
Ke 5.11. Partion lupauskirkko
Tyrvään kirkko klo 18
Pe 7.11. Perjantaimessu
Vammalan srk-talo klo 18
Su 9.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Tyrvään kirkko klo 10
Karkun kirkko klo 10
Kiikan kirkko klo 10
Suodenniemen kirkko klo 18
Su 16.11. Valvomisen sunnuntai
Tyrvään kirkko klo 10
Keikyän kirkko klo 10
Kiikoisten kirkko klo 13
Sammaljoen kirkko klo 13
Lättykirkko, Mouhijärven srk-koti klo 16

SATTUU & TAPAHTUU ________
Arkivaatteissa-illat, Vammalan srk-talo klo 18.30
To 2.10. Henkimaailman juttuja... ”Älkää kaikkia henkiä
uskoko” pastori Jouni Pihlajamaa
To 30.10. Elämä: kaari vai spiraali? pastori Kari Koivu
To 20.11. Kotona vai kylässä - meikäläisenä vai muukalaisena? Paneelikeskustelussa mukana: Laina Tenkanen, Steven
Buckingham, Sandi Mäki-Soini, Leena Sherazer
Majataloillat, Kiikan kirkko klo 18
Su 28.9. Musiikkivieraana Bondfolkin perhe
Su 23.11. Musiikkivieraana Lavrenchukin musiikkiperhe
Ajattelijoiden klubi, Pukstaavin kahvila klo 18
To 11.9. Raamattuja kaikilla kielillä, vieraana rovasti Terho
Hämeenkorpi
La 13.9. haimaalainen ilta, Vammalan srk-talo
hai-kulttuurin esittely alkaa klo 17 ja juhla klo 18, liput myy
ennakkoon Tyrvään kirjakauppa. Loput liput myydään ovella.
Pe 19.9. Lähetystapahtuma Kiikoisten torilla klo 14-18,
myynnissä hernekeittoa, leivonnaisia, käsitöitä ja syksyn satoa
lähetyksen hyväksi
La 20.9. Naisten leiripäivä Kiikan leiriaholla klo 13-20,
teemana ”Kiltteydestä kipeät”, vieraana kirjailija ja teologi
Anna-Liisa Valtavaara. Ilm. viim. 15.9. klo 16, Aili Riihimäki
p. 050 5118 884 tai kirkkoherranvirasto p. 03 521 9090
To 25.9. Yhteiskristillinen sanan ja rukouksen ilta Kiikoisten srk-talo klo 18, vieraana protestanttinen sisar Helvi Pulla
La 27.9. Lähetystori, Mouhijärven srk-koti klo 11
Su 28.9. Vammaisten kulttuuriviikon pääjuhla
Vammalan srk-talo, kahvitus klo 16 alkaen, ohjelma klo 17
Su 5.10. Palavan sydämen raamattupäivä
Kiikan srk-talo klo 12-18, mukana Outi ja Tommi Cappel
To 9.10. Virsiä ja viiniä -ilta Liekorannassa klo 18
Ke 15.10. Hengellisten laulujen ilta
Mouhijärven srk-koti klo 18
To 23.10. Yhteiskristillinen sanan ja rukouksen ilta
Kiikoisten srk-talo klo 18, mukana pastori Jani Lindroos ja
laulaja Milaja Lindroos Huittisten Vapaakirkosta
Ke 29.10. Kristityt yhdessä rukousilta
Vammalan srk-talo klo 18

KONSERTIT _______________
La 18.10. klo 16 Lauri Voipio ja Lauri Väinmaa,
Tyrvään kirkko
Su 26.10. klo 18, Schola Sancti Henrici,
Pyhän Henrikin legenda, Karkun kirkko
Su 2.11. Seniorilaulajien konsertti klo 18, Tyrvään kirkko
Su 16.11. Tyrvään kirkkokuoron 90-vuotisjuhla,
Tyrvään kirkko klo 18, Sastamalan suurkuoro esittää Franz
Schubertin saksalaisen messun, kuoroa johtaa kanttori Riitta
Ojala, konserttikahvit Vammalan srk-talo

RIPPIKOULU ALKAA!

Vuonna 2000 syntyneet Sastamalan seurakunnan
jäsenet saavat rippikouluista kertovan kirjeen kotiin viikolla 39. Kirjeessä kerrotaan tarjolla olevista
rippikouluvaihtoehdoista sekä rippikouluun ilmoittautumisesta.
Nuorisotyönohjaajat kertovat rippikoulusta:
Pe 19.9. Mouhijärven yhteiskoulu
Ma 22.9. Sylvään koulu
Ma 22.9. Äetsän koulu
Kaikille rippikouluille yhteinen rippikoulun aloitustilaisuus
Su 5.10. Tyrvään kirkko klo 18

Lämpimästi Tervetuloa rippikouluun!

TYRVÄÄN
KIRKKOKUORO
90 VUOTTA!
Juhlakonsertti

sunnuntaina 16.11.
klo 18 Tyrvään kirkossa
Sastamalan suurkuoro esittää Franz Schubertin saksalaisen messun, kuoroa johtaa kanttori Riitta Ojala.
Konsertin jälkeen kahvit Vammalan srk-talossa.

Tervetuloa!

Gregoriaaniseen musiikkiin lauluyhtye
Schola Sancti Henricin

KONSERTTI
PYHÄN HENRIKIN LEGENDA
sunnuntaina 26. lokakuuta klo 18
Karkun kirkossa.
Ohjelma 10 euroa.
Tervetuloa nauttimaan gregoriaanisen musiikin
lumosta!

Yhteistyöllä virkistystä tukiperheille Rippikoulu käyty,
TARJA KOPALAINEN

Tarja Kopalainen

Kaikkea ei seurakunnassakaan
tarvitse, eikä aina edes kannata tehdä itse.
Sastamalan seurakunta tekee monenlaista yhteistyötä
paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kaupungin
kanssa yhteistyötä tehdään
esimerkiksi lapsityön sekä
koulu- ja sosiaalitoimen kanssa.
Kiikkalainen Kiutun perhe
osallistui heinäkuussa kaupungin ja seurakunnan yhteistyönä järjestämälle tukiperheiden leirille Houhajärven leirimajalla.
Kaksipäiväisellä leirillä tavattiin muita tukiperheitä,
nautittiin valmiista ruokapöydästä sekä ulkoilusta ja uimisesta helteen helliessä. Halukkaat saivat osallistua projektiin, jossa jokainen perhe sai
itsestään persoonallisen valokuvan haluamassaan ympäristössä. Alunperin lastensuojelun piirissä kehitetty voimauttava valokuvaus perustuu nähdyksi tulemiseen. Ihmisen ainutlaatuisuus ja kauneus tuodaan näkyväksi valokuvan keinoin.
Outi ja Henri Kiuttu ovat
olleet mukana tukiperhetoiminnassa viitisen vuotta. Heillä on ollut tukilapsia sekä lyhyissä että pidemmissä sijoituksissa ja tukisuhteissa. Omia
lapsia Kiutuilla on 6, joista 2 jo
aikuisia.
Tukiperheeksi Kiuttuja on
vetänyt lapsirakkaus ja halu
auttaa.
– Tähän työhön motivoi se,
kun näkee kuinka huonosti
toisilla on asiat. Se, että tietää
kuinka paljon tuen tarpeessa
olevia lapsia on, kertoo Outi
Kiuttu.
Kiuttujen omat lapset ovat
sopeutuneet tukilapsiin hyvin.
Outi-äiti on työskennellyt
myös perhepäivähoitajana, joten vieraiden lapsien läsnäoloon on perheessä totuttu.
Toisaalta hoito- ja tukilapset
ovat mahdollistaneet kotiäitiyden, Kiutun kaikki lapset on
hoidettu kotona.

mitä sen jälkeen
Marketta Lahdenmaa

Rippikoulu on edelleen
eräänlainen virstanpylväs
nuoren elämässä, sillä se
merkitsee askelta kohti aikuisuutta.
Rippikoulu on jättänyt
mukavia muistoja, minkä
myötä halu osallistua seurakunnan toimintaan on kasvanut. Näille nuorille seurakunta tarjoaa monenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia,
isoskoulutuksesta kerhonohjaajien koulutukseen.
Tämän syksyn isoskoulutus ja kerhonohjaajakoulutus
ovat jo alkaneet.
Tänä vuonna Sastamalan
seurakunnan kerhonohjaajakoulutus on ollut erityisen
suosittu. Kysyin neljältä koulutukseen ilmoittautuneelta
nuorelta, miksi he valitsivat

seurakunnan koulutuksen ja
aikovatko he osallistua myös
muihin nuorille suunnattuihin tilaisuuksiin.
Veera Haapaniemi, Anne-Mari Mielonmäki, Anette Lehtinen ja Tuuli KoskiVähälä olivat kaikki sitä
mieltä, että ohjaajakoulutuksesta on hyötyä myös jatkossa. Lisäksi heistä jokainen oli
kiinnostunut isosen tehtävistä rippikoulussa.
– Isosena oleminen riparilla on melkeinpä kivempaa
kuin riparilaisena oleminen,
sanoo Tuuli Koski-Vähälä.
Näille nuorille oli luonnollista hakeutua mukaan seurakunnan toimintaan rippikoulun jälkeen.
Kaikki nuoret eivät kuitenkaan halua osallistua koulutuksiin, minkä seurakunta
on ottanut huomioon. Nuo-

rille on varattu pelivuoro ammattikoulun salissa torstaisin
kello 20–21. Lisäksi nuoret
voivat perjantaisin tulla
nuorteniltaan Nuakkarille
kello 19 alkaen.
Lisäksi seurakunta järjestää 3. lokakuuta ja 7. marraskuuta nuorten aikuisten
messun Vammalan seurakuntatalon yläkerrassa ja
messujen jatkot Nuakkarilla.
Muita nuorille suunnattuja tilaisuuksia ovat joka toinen viikko järjestettävä Raamis, joka on suunnattu rippikoulun käyneille sekä Nuakkarilla pidettävä nuorten aikuisten ilta, joka myös järjestetään kahden viikon välein.
Muista nuorille tarkoitetuista
tilaisuuksista kerrotaan tarkemmin tämän lehden tapahtumatiedoissa.
SALME KUUKKA

Outi ja Henri Kiutun perhe toimii tukiperheenä sijaislapsille.

Tukiperhetyö on sellaista,
että ikäviä asioita ei voi välttää.
Yhteistyö lasten vanhempien
kanssa ei aina suju hyvin, ja
lapsilla voi olla paljon ongelmia. Kiutut ovat kuitenkin tyytyväisiä siihen, että työtä ei tarvitse tehdä yksin.
– Parasta tukea ovat tukiperhetapaamiset, kertoo Henri
Kiuttu.

Vertaistapaamisia on kerran
kuussa. Tukea ja ohjausta perhe on saanut myös työntekijöiltä aina kun sitä on tarvittu.
Seurakunnan mukanaoloa
tukiperhetyössä Kiutut pitävät
hyvänä.
– Houhajärvellä on hienot
olosuhteet ja tilat olla leirillä.
Tulemme mielellämme ensi
vuonnakin, Kiutut kiittelevät.

FAKTA
n Tukiperheeksi sopii aikuinen ihminen, pariskunta tai
lapsiperhe, jolla on oma elämäntilanne vakiintunut, valmius sitoutua toimintaan ja sellainen koti johon on mahdollista ottaa lapsia tukiviikonlopuiksi.
n Lapset ovat tukiperheessä pääsääntöisesti 1 viikonlopun
kuukaudessa, mutta tuen tarve voi olla tiheämpikin.
n Tukiperheen aikuisilta tarkistetaan rikostaustaote.
n Jos tukiperheenä toimiminen kiinnostaa, yhteyttä voi
ottaa: natalia.kettunen@sastamala.fi

KANANJALKA

Rippikoulu on yksi tärkeä etappi nuoren elämässä kohti aikuisuutta. Riparin jälkeen moni nuori
jatkaa toimintaa seurakunnassa.

