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TUOMAANKIRKKOON vaelletaan kynttilälyhtyjen valossa.

TUOMAANKIRKKO KUTSUU 18.12.

Hyvä Tuomas
joulun tuopi...
Ite kukin tuokoon
valkeeta, etä näkee veisata.

”

Eläkkeellä olevat papat
ovat tervetulleita.

”
”

rovasti Timo Kökkö
sivut 4–5

”

johtava nuorisotyönohjaaja Salme Kuukka
sivu 3

Työtoverit hehkutivat,
muta en tiennyt mistä.

”

”

kirkkoherra Ari Paavilainen
sivu 5
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SANA JOULUKSI
PÄÄKIRJOITUS

Lähimmäisyyden
vuosikertomus

K

irkon työssä on vuoden aikana hetkiä,
jotka ovat erityisiä kokonaisuuksia, kuten
pääsiäinen ja joulu. Useimmiten tulee kaivettua esiin
vanha kalenteri ja otettua
mallia, kuinka viime vuonna on tehty. Muistammeko
mitä tapahtui viime jouluna?
Joulunaika oli hyvin talvinen. Talvea oli riittänyt jo
marraskuusta lähtien. Seurakunnan tapahtumista nousee esiin diakoniatyö. Seurakuntamme diakoniatyössä havahduttiin ensimmäisistä lumista
lähtien siihen, että monilta ihmisiltä puuttuvat talvikengät ja talvivaatteet.
Joulun alla järjestetyssä joulukuusi-keräyksessä ihmisten auttamishalu yllätti meidät iloisesti.
Osa Ihmistä hankki lahjan jollekin tietylle henkilölle. Lahjoja ja vaatteita kertyi paljon. Jouluna sydämemme avartuvat ajattelemaan muita ihmisiä.
Moni lahjan saanut sai tarvitsemansa helpotuksen ankeaan arkeensa.
Tänä jouluna keräys järjestetään uudelleen, tosin keskitymme enemmän ruokaan. Se on välttämätön tarve. Myös kolehtikonsertilla kerätään varoja lähimmäisten auttamiseksi.
Kulunut vuosi on entisestään kärjistänyt eroja ihmisten elinolosuhteissa. Näennäisesti hyvinvoiva kaupunkimme pitää sisällään paljon hätää
ja avuntarvetta. Tilanne ei ole ainakaan helpottumassa.
Diakonian tehtävä on auttaa niitä, joita kukaan
muu ei auta. Diakonian haasteet kasvavat koko
ajan. Kahteen edelliseen lauseeseen sisältyy paljon tietoa yhteiskunnallisesta tilanteesta, mikä ei
lupaa hyvää.
Kulunut vuosi toi myös iloisia uutisia. Seurakuntamme diakoniakahvila vapaaehtoisineen on
osoitus siitä, että yhdessä toimimalla voimme tehdä paljon hyvää.
Sokerina pohjalla on Maikku Halmeen valitseminen vuoden diakoniatyöntekijäksi. Hänen
myötävaikutuksellaan ja Arto Satosen sinnikkyydellä saatiin aikaan parannus omaishoitajien
asemaan.
Olkoot kaikki edellä mainittu rohkaisemassa
meitä auttamaan. Se ei ole turhaa.
Siunattua adventtia ja joulun aikaa!
Ari Paavilainen
kirkkoherra

Rakkauskirje

T

oivottavasti olet kokenut sen
miltä tuntuu, kun postilaatikossa jonakin päivänä laskujen lisäksi onkin aivan oikea kirje.
”Ihanaa, tämä on juuri minulle! Joku on ajatellut juuri minua tätä kirjoittaessaan! Kerrankin jotakin muuta kuin laskuja!”
Olet saattanut saada kirjeen ystävältä, sisarelta, äidiltä tai joltakulta muulta, kenties parhaassa tapauksessa rakastetulta. Todennäköisesti luet joka
sanan keskittyneesti ja kiinnität myös
huomiota ulkoasuun.
Käsiala on persoonallinen ja lähettäjänsä näköinen, ehkä postimerkin
aihekin on lähettäjän tarkoin valitsema.
Paperiset kirjeet ovat harvinaistuneet nykytekniikan aikakautena, mikä
ehkä on jopa lisännyt niiden painoar-

voa. Tekstiviestit ja sähköpostit hukkuvat usein nopeasti bittiavaruuteen
tai roskapostien sekaan, mutta vanhanaikaista kirjettä saatat hyvinkin
säilyttää pitkään juuri harvinaislaatuisuuden ja tunnearvon vuoksi.
Mikä onkaan upeampaa, kuin lukea
saamastaan kirjeestä olevansa ihana ja
toiselle rakas! Voit lukea sen moneen
kertaan ja kokea yhä uudestaan tekstin tuottaman ilon.
Raamattua on kuvattu Jumalan rakkauskirjeeksi ihmisille. Se kuitenkin
eroaa tavallisesta rakkauskirjeestä siten, että tuo kirjeen lähettäjän meidän
luoksemme. Raamattu tuo elävän Jumalan meidän tykömme.
Meidän luoksemme tulee Jumala, joka lähetti Jeesuksen maailmaan.
Hän on rakastanut meitä kirjeen saajia
niin paljon, että kuoli vuoksemme ris-

tillä. Kirjeessään meille ihmisille Hän
kertoo, että olemme Hänen lapsiaan, ja
että Hän haluaa osoittaa meille rakkauttaan (1.Joh.3:1).
Hän haluaa lähestyä jokaista henkilökohtaisesti. Mikään ei voi erottaa
sinua ja minua Jumalan rakkaudesta
(Room. 8:38–39). Voi miten ihana sanoma!
Monissa kohdissa kerrotaan siitä,
miten Jumala ei ole koskaan hylännyt
omiaan.
Jumala ei hylkää tänäänkään. Hän
haluaa olla kanssasi yhteydessä ja toivoo, että palaat yhä uudestaan lukemaan Hänen rakkauskirjettään. Hän
haluaa myös, että me ihmiset olemme
yhteydessä toisiimme.
Kirjoittelemisiin!
Maarit Junell
diakoniatyöntekijä

EMMA, Juho, Aino ja Katja Koivuniemi rakentavat joulua koko perheen voimin.
Pastori Anne Kauppinen jättää ainakin kinkun paistamisen miehensä huoleksi.

JOULUNODOTUS

Lapsiperhe tarvitsee perinteitä
Joulumieli tulee yhdessä siivoamisesta ja leipomisesta.
Myös aikuiset voivat ymmärtää joulun salaisuuden lasten kautta
JOUNI PIHLAJAMAA
u Lapsityön
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pastori Anne Kauppinen ja vs. lapsityönohjaaja Katja Koivuniemi tuntevat lasten joulun niin työnsä kuin omien
jälkeläistensä kautta. Katja
on 12-vuotiaan Emman, 10vuotiaan Juhon ja 8-vuotiaan Ainon äiti. Annen lapset, 21-vuotias Oskari ja 19vuotias Veera, ovat jo muuttaneet pois kotoa.

Lapset tuovat
jouluilon
Hiljattain Sastamalaan
muuttanut Anne harmittelee
sitä, ettei hän paljon aikaa ja
energiaa vaativan työnsä takia pysty aivan täysipainoisesti osallistumaan perheensä joulun rakentamiseen.
Hän kertoo miehensä selviävän erinomaisesti esimerkiksi joulukinkun paistamisesta, mutta lahjojen osta-

minen omille lapsille tuntuu
pastorista aina vain hankalammalta.
”Tuntuu aivan ihanalta,
että uuden työpaikkani myötä saan olla niin paljon tekemisissä lasten kanssa. Varsinkin nyt, kun omat lapset
ovat lähteneet maailmalle,
omiin kotijouluihin liittyvät
muistot ikään kuin kertautuvat jouluajan tilaisuuksissa kohtaamieni lasten kautta. He, jos ketkä, tuovat ainakin minulle jouluilon”, sanoo
Anne Kauppinen.
Katja kertoo kokevansa
lapsityöhön kuuluvat valmistelut jo marraskuun
puolella alkavaksi vaellukseksi. Hän on hämmästellyt
useita kertoja lasten osuvia
oivalluksia ja luovuutta, jota
jouluevankeliumi stimuloi.
”Eläydymme joka vuosi
voimakkaasti ensimmäisen
joulun tapahtumiin. Myös
me aikuiset voimme oival-

taa jotain uutta joulun salaisuudesta.”

Joulusanoma välittyy
kaikkien aistien kautta
Katja ja miehensä Hannu
pitävät tärkeänä, että jokainen heidän lapsistaan voi
tavalla tai toisella osallistua
yhteisen joulun rakentamiseen. Koivuniemet leipovat,
siivoavat ja koristelevat kotinsa yhdessä. Heidän jouluaan juhlistavat arjesta poikkeava touhu, herkuttelu ja
lahjat. Olennaisesti heidän
jouluunsa kuuluvat myös
hartaudet, oman lapsuuskodin perinteiden vaaliminen
ja yhdessä laulaminen.
”Ne ovat luonteva tapa välittää eteenpäin jotain siitä,
mikä itselle on uskossa keskeistä. Tuntuu hienolta, että omatkin lapset ovat mukana niissä joulunajan tilaisuuksissa, joita olen järjestämässä seurakunnalle”, Katja

Koivuniemi pohtii.
Anne ja Katja ovat samaa
mieltä siitä, että juhlan täytyy erottua selvästi arjesta. Joulusanoma voi välittyä kaikkien aistien välityksellä. Uskossa Jeesukseen ei
ole kysymys vain paperinmakuisesta opista tai historiasta, vaan ennen kaikkea
Jumalan tarjoamasta lahjasta, kumppanuudesta ja näkökulmasta. Usko tuo iästä riippumatta kestävää iloa
niin arkeen kuin juhlaan.
”Jouluna haluan yksinkertaisesti ja selkeästi puhua siitä, miten hyvä meidän Jumalamme on ja miten
Jeesus tuli kertomaan tuosta
hyvyydestä. Meille monella
tavalla rikkinäisille, rauhaa
ja sisältöä etsiville ihmisille,
on terveellistä edes kerran
vuodessa pysähtyä kuuntelemaan, katselemaan ja ihmettelemään evankeliumia”,
Anne toteaa.
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LAPSET JA NUORET

JOULU SOI

Kerhoihin kaikki tervetulleita

Konsertteja,
heavya &
laulua

Kerhonohjaajia kaivataan. Nyt ovat erityisesti papat hakusessa.
TIINA KAUPPINEN
uSastamalan

seurakunnalla on monipuolista lasten- ja
nuortenkerhotoimintaa, joka on syystä tai toisesta jäänyt hiukan pimentoon paikkakunnan nuorison ja erityisesti heidän vanhempiensa keskuudessa. Sastamalan
seurakunta järjestää monipuolisen kattauksen ilmaisia
kerhoja ympäri kaupunkia.
Usein kuulee vanhempien
tuskailevan miten hankalaa
on lapsiperheen elämä kun
lapset pääsevät aikaisemmin koulusta kuin vanhemmat töistään. Monet toivovat lapsille järjestettyä ja ohjattua toimintaa, johon lapset voisi päästää turvallisin
mielin iltapäivän tai alkuillan tunneiksi. Seurakunta
järjestää juuri tähän tarpeeseen vastaavia kerhoja, joihin kaikki halukkaat lapset
ja nuoret otetaan mukaan,
mutta niissä käy vain muutamia lapsia. Miksi seurakuntien kerhot eivät kelpaa vanhemmille?
Kerhonohjaaja Marja
Piirainen ihmettelee ovatko seurakunnan kerhot jotenkin outoja tai epäilyttäviä
vanhempien mielestä. Hän
kertoo kuulleensa tapauksista, joissa lapsi itse haluaisi
seurakunnan kerhoon, mutta vanhemmat ovat vastaan.
”Jos hartaus vie alusta tai
lopusta varttitunnin, ei se kovin kauheaa voi olla. Loppuaika kuitenkin pelataan tai
leikitään tai tehdään ihan
niitä samoja asioitakin kuin
muissakin kerhoissa”, Piirainen painottaa

Liikuntaa konsolipelien
vastapainoksi
Seurakunnan kerhovalikoimasta löytyy esimerkiksi liikuntakerhoja, keppihevoskerho, kuvataidekerho, kokkikerho sekä erilaisia puuhakerhoja, joissa leikitään ja askarrellaan. Kutakin kerhoa

vetää vapaaehtoinen nuori
tai aikuinen.
”Aloin pitää liikuntakerhoa koska minua huolestuttaa se, että monet eivät harrasta mitään liikuntaa, vaan
makaavat vain sohvalla tai
pelaavat Pleikkaa illat pitkät.
Liikuntakerhossa ollaan paljon ulkona ja leikitään ja pelataan liikunnallisia pelejä”,
liikuntakerhon vetäjä Annika Heinistö kertoo.
Usein seurakunnan kerhot alkavat kerhon vetäjän omasta kiinnostuksesta
tai ehdotuksesta. Näin kävi
myös kepparikerhon eli keppihevoskerhon kohdalla.
”Kepparikerho syntyi kolmen keppihevosista innostuneen tytön ehdotuksesta. Nyt kepparikerho toimii
vireästi, ja tytöt järjestävät
keppariaskartelua ja kepparikilpailuja kerhossaan”,
kertoo seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja Salme Kuukka.

Papat
hakusessa
Sastamalan seurakunnalla
on jatkuva tarve uusille ohjaajille. Erityisesti toimintaan kaivataan aikuisia miehiä, jotta myös pojat saataisiin mukaan kerhoihin. Kerhonohjaajan ei tarvitse olla
oman alansa huippuammattilainen tai asiantuntija, sillä kerhonvetäjän tärkeimmät ominaisuudet ovat kyky
kuunnella lasta ja halu puuhailla heidän kanssaan.
”Turvalliset aikuiset ovat
aina tervetulleita mukaan
toimintaan. Esimerkiksi
eläkkeellä olevat papat, jotka
voisivat opettaa vaikka nikkarointia tai jotakin elektroniikkatöitä, olisivat kovasti
tervetulleita”, Salme Kuukka miettii.
Jos haluat ryhtyä kerhon vetäjäksi, ota yhteys Sastamalan
seurakunnan johtavaan nuorisotyöohjaajaan Salme Kuukkaan: salme.kuukka@evl.fi

Lahjoita
joulu –
käy adventtiajan musiikkitapahtumissa
u Viidettä

kertaa järjestettävä raskaan musiikin gospeltapahtuma Manifesti jyrähtää käyntiin
lauantaina 28. marraskuuta.
Manifestissä esiintyvät Saraste, KLS, Dust Eater Dogs Punainen lanka ja
Deuteronomium.
u Sunnuntaina 4. joulukuuta kello 18 Tyrvään
kirkossa kuullaan Vammalan kamarikuoroa, kamarikuoro Trilliä, lauluyhtyeitä Lydiaa ja Pisaraa, sekä King´s kids
-ryhmää.
Konsertissa kerätään kolehti diakoniatyölle.
u Elina

KERHONOHJAAJIEN naisvaltaiseen joukkoon kaivataan myös rehtejä miehiä. Tätä mieltä
ovat Anneli Mäki-Laurila, Maria Piirainen, Petra Toivonen, Minna Häkkinen, Linda Bäckman,
Pirita Kirjavainen, Liisa Rantala, Annika Heinistö ja Salme Kuukka.

Vettenranta, Tuuli Suominen ja Pisara tunnelmoivat
Joulun tunnelma löytyy
Kiikan kirkosta keskiviikkona 14. joulukuuta kello 18.
Tuolloin esiintyvät Lauluyhtye Pisara, Elina Vettenranta ja jazz-pianisti Tuuli
Suominen.
u Marianne

Kerhot
u Nuorisotyöllä

on paljon
kerhoja kouluikäisille tytöille ja pojille:
-Sileekallion tyttökerho
-Liikuntakerho

-Kuvataidekerho
-Teatterikerho Valo
-Roismalan tyttökerho
-Stormin tyttökerho
-Kiikan klubi 36

-Kokkikerho
-Illon kerho
pojille ja tytöille
-Keikyän kerho
tytöille ja pojille

Fontaine ja
Lasse Rajalampi esittävät
joulun upeimpia lauluja
Yhdessä usein esiintyneet
Marianne Fontaine ja Lasse Rajalampi pitävät joulukuussa kaksi yhteiskonserttia. He esiintyvät 11. joulukuuta kello 18 Mouhijärven
kirkossa ja 16. joulukuuta
kello 18 Tyrvään kirkossa.

Yhteisvastuukeräys 2012

Sastamalassa
autetaan lähimmäistä
TIINA KAUPPINEN

VUODEN diakoniksi
valitun Maikku
Halmeen sydäntä
lähellä ovat
avuntarvitsijoiden
asiat.

u Sastamalassa asuu anteliasta ja avuliasta väkeä. Tätä
mieltä on Sastamalan seurakunnan diakoniatyön johtava työntekijä Marjatta Karimäki.
”Sastamalassa on noin 150
vapaaehtoista yhteisvastuukerääjää. Olemme ylpeitä siitä, että tämän vuoden keräyksessä sijoituimme valtakunnan tasolla viidenneksi
kerääjien määrässä. Ohitimme monta isoakin seurakuntaa”, Karimäki iloitsee.

Ensi vuonna yhteisvastuukeräyksen teema on ylivelkaantumisen ehkäiseminen pienluottohankkeen
avulla. Pienluotossa on halpa korko ja sitä voivat hakea
taloudellisissa vaikeuksissa olevat ihmiset, joilla ansiotulojen puuttuminen tai
menetetyt luottotiedot estävät tavanomaisten lainojen saamisen. Pienluoton
avulla pinteessä oleva pääsee vaikeimman ajan yli. Se
on myös parempi vaihtoehto kuin kalliiksi tuleva pikavippi. Hankkeen takana on

Takuu-Säätiö.
Diakonian
ulkomainen keräyskohde on Uganda, jonne myös kaavaillaan
pienluottohanketta. Avun
vie perille Kirkon Ulkomaanapu, joka toimii Ugandassa
yhdessä Luterilaisen Maailmanliiton kanssa. Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60
prosenttia käytetään Ugandassa pienluottotoiminnan
tukemiseen. Suomen luottohankkeeseen kohdistetaan
20 prosenttia. Yhteisvastuukeräys käynnistyy 5. helmikuuta 2012.
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ROVASTI Timo Kökkö saarnaa Tuomaankirkossa 1986. Tunnelma vanhassa puukirkossa on ainutlaatuinen. Seurakuntaväki vaelsi kirkkoon asehuoneen oven kautta omien lyhtyjen lämpimässä valossa.
präntättyä kirkonkirjaa. Toisin kuin tänä päivänä, lyhdyt ja kynttilät sai 25 vuotta sitten tuoda kirkkoon sisälle. Tuomaankirkkokuvat: STUDIO-86 / Jaakko Lampimäki

PERINNE

Timo Kökkö loi Tuomaankirko
Kirkkoherra piti sanansa. Pyhä Olavi sai arvoisensa kohtelun.
TIINA KAUPPINEN
u ”Jos

minä sen paikan saan, vanha kirkko otetaan käyttöön.” Näin lausahti nuori
Timo Kökkö vaimolleen Ellille haettuaan
Tyrvään kirkkoherran paikkaa 1970-luvun
alussa.
Kökkö sai kuin saikin hakemansa paikan ja tuore kirkkoherra piti myös sanansa. Vuonna 1974 ennen joulua Kökkö laittoi
Tyrvään Sanomiin ilmoituksen, jossa kerrottiin ensimmäisestä Tuomaankirkosta. Ilmoituksen lopussa luki ”Ite kukin tuokoon
valkeeta että näkee veisata”.
Kököllä oli tarkka näkemys siitä millaisen tapahtuman hän Tuomaan kirkosta aikoi luoda. Kökkö kertoo halunneensa tuoda tuoda vanhan joulusanoman joulunalusviikolle kaiken kiireen ja hässäkän keskelle.
Hän halusi myös tehdä jumalanpalveluksista vanhan kirkon henkeen sopivia.

”Seurakunnassa on upeat kokoelmat
vanhoja kirjoituksia, joten päätin penkoa niitä ja löysinkin iankaikkisen vanhoja kuulutuksia, joita sitten luin juhlallisesti saarnastuolista. Ihmiset pitivät siitä, joten perinne sai alkunsa”, Kökkö muistelee
myhäillen.

Olavi Sorvan nuoret
valaisivat reitin
Kökkö muistaa suntion panneen Tyrvään
kirkon pihalle lyhdyn palamaan kolmijalkaan Tuomaankirkon kokoontumispaikan
merkiksi. Kun aamuvirkkuja reippailijoita
oli kello kuudelta tarpeeksi, lähti satapäinen
joukko vaeltamaan kohti Pyhää Olavia.
Tuomaankirkon alkuvuosina tie kirkolle
oli pimeä. Muutaman pimeydessä vaelletun
kerran jälkeen tuli silloisen nuorisopappi
Olavi Sorvan mukana Tuomaankirkkoon
joukko nuoria, jotka sytyttivät lyhtyjä ja roi-

huja valaisemaan matkaa koko reitin mitalta. Sen jälkeen kelpasi kävellä.
”Mauri Kunnas osasi hienosti vangita
tuomaankirkon tunnelman kirjassaan Koiramäen joulukirkko. Vaikka oli kylmää ja
pimeää, oli kirkkoa kohti vaeltavalla joukolla lämmin ja valoisa mieli”, Timo Kökkö miettii.
Tuomaankirkon jouluinen perinne on
säilynyt läpi vuosien, vaikka tuhopolttajan liekit veivät 21.9.1997 mukanaan suuren osan kirkosta. Sinnikkäästi kaupunkilaiset pitivät kiinni perinteestään ja järjestivät Tuomaankirkon Pyhän Olavin kirkon
raunioilla, ehjinä säilyneiden seinien suojassa värjötellen.

Kirkkoherra herätti
uinuvan kaunottaren
Timo Kökköä voi perustellusti kutsua mieheksi, joka herätti vanhan kirkon ruususen-

unestaan. Kökköjen muuttaessa paikkakunnalle, oli upea kirkko vaipunut unoholaan ja sitä käytettiin mitä erikoisimpiin tarkoituksiin.
”Kirkon avain roikkui Sarkosen pirtin
seinällä ja kuka tahansa sai sen sieltä hakea.
Kirkkoa käytettiin milloin mihinkin tarkoitukseen, olipa se joskus Kallialan kylän heinälatonakin. Kukaan ei tullut ajatelleeksi, että Pyhän Olavin kirkko olisi täydellinen esimerkiksi juuri joulukauden avaamiseen”, Timo Kökkö naurahtaa.
Kökön kiinnostuttua kirkosta alkoivat
muutkin kiinnostua siitä. Pian kirkkoa oppi rakastamaan koko kaupunki.
”Ensin tuli Tuomaankirkko, sitten Pyhän
Olavin kirkolla alettiin pitää hartauksia, sen
jälkeen kirkko avattiin yleisölle kesäisin, pian tulivat oppaat kirkolle ja joidenkin vuosien kuluttua Pyhän Olavin tunsi koko Suomi”, Kökkö muistelee hymyillen.
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. Vedosta lepattavat steariinikynttilät valaisivat alttarilla fraktuura-

Elämys

Ensimmäinen Tuomaankirkko
oli viluinen kokemus
Tänä vuonna perillä odottaa kuppi kuumaa kaakaota
ARI PAAVILAINEN
u Ensimmäinen

Tuomaankirkkoni oli
melkoinen kokemus. Työtoverit hehkuttivat, mutta minä en oikein tiennyt,
mistä on kysymys. Tuomaan kirkko on
vanhan hyvän ajan kirkko josta ennen
vanhaan alkoi joulun aika. ”Hyvä Tuomas joulun tuopi…” Siksi Tuomaan päivää lähimpänä sunnuntaina vietetään
perinteistä kirkkohetkeä Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa.
Lähdin kävelemään aamuhämärissä kohti Pyhää Olavia. Keskustaan oli
jo aamukuudeksi kerääntynyt joukko lähtijöitä lyhtyineen. Taivaltaessani
kohti kirkkoa sain kokea, kuinka kylmä

ja tuulinen on kaupunkimme keskusta. Olin varannut mukaan lasilyhdyn,
mutta siinäkään kynttilä ei suostunut
pitkään palamaan kovassa tuulessa.

Timo Kökön
perintö
Kirkossa on aina lämmin tunnelma.
Pyhän Olavin kirkko on rovasti Timo
Kökölle sydämen asia, sillä hän aloitti paikallisen Tuomaan kirkko -perinteen. En voi kuin ihailla hänen syvällistä, mutta lämpimän huumorintajuista
sanailuaan. Tuolloin kuulemani saarna
oli vanhasta saarnakokoelmasta, mutta siitä luettiin vain osa. Nykyisin kokonainen jumalanpalvelus on lyhyempi

kuin silloin ennen pelkkä saarna.
Rovasti oli löytänyt seurakunnan arkistoista vanhoja kirkollisia ilmoituksia. Vanhassa kirkossa uutiset yli sadan
vuoden takaa heräävät henkiin. Ne tuovat tuulahduksen elämästä kauan sitten. Ilmoituksissa kerrottiin arkisista
asioista, sillä tuolloin ne olivat lähestulkoon ainoa tapa kuulla uutisia. Tutut nimet kertovat, että tällä paikalla ja
näillä ihmisillä on juuret syvällä tässä
maaperässä.
Mutta kyllä perinteet uudistuvatkin.
Vanha kunnon Tuomaankirkko on tänä vuonna uudistunut; paikallinen taiwanilaisyhteisö haluaa tarjota kirkolla
kuumaa kaakaota!

Kirkkotaide

Vuodet ja
seurakuntalaiset
loivat jotakin
ainutlaatuista
Löfmark, Rauhala ja Lavonen ovat suuria taiteilijoita.
Suurin on kuitenkin aika
u Timo Kökkö toteaa Anders Löfmarkin kirkkotaiteen olleen täysin erilaista kuin Kuutti Lavosen ja
Osmo Rauhalan. Löfmark
halusi sivistää kansaa ja siksi hän teki kuvia, joissa kerrotaan mitä Raamatussa tapahtuu. Lavonen ja Rauhala puolestaan näyttävät mitä
ihmisessä tapahtuu näiden
asioiden edessä.
Kökön mukaan Lavonen
ja Rauhala ovat erilaisesta lähestymistavasta huolimatta onnistuneet hämmästyttävän hyvin luomaan kirk-

koon lähes alkuperäisen tunnelman.
”Ajan vaikutusta ei tietenkään mitenkään pysty
toistamaan. Satojen vuosien aikana tuhansien seurakuntalaisten kulkeminen läpi kirkon oli tehnyt siitä ainutlaatuisen. Ihmiskäsien
kosketukset olivat hioneet
penkit silkinsileiksi, kirkon
lattia oli kulunut lukemattomista askelista epätasaiseksi
siten, että oksanpaikat olivat
koholla. Se näytti kauniilta ja
elävältä kynttilän valossa”,
Kökkö muistelee.

ANDERS Löfmarkin tyyli oli täysin erilainen kuin Lavosen ja
Rauhalan. ”Viimeinen tuomio” on yksi hänen harvoja valokuvattuja maalauksiaan.

kon, se tuo joulun

TIMO ja Elli Kökkö
joutunevat tänä
vuonna jättämään
Tuomaan kirkon
väliin. Kävely on
käynyt turhan
raskaaksi
molemmille.

KÖKKÖJEN seinältä löytyy todellinen harvinaisuus. Kuutti
Lavonen on tehnyt tämän hahmotelman eräästä Pyhän Olavin
kirkon teoksesta, joka löytyy kirkon yläparven kaariportista.
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MUISTOT

Vuosi elämästäni tässä seurakunnassa
Erään sivarikanttorin muistelmia
MARTTI SAVIJOKI
u Olin yrittänyt jonkin aikaa

saada siviilipalveluspaikkaa
Helsingin katolisesta hiippakunnasta, mutta päätös oli
kielteinen. Kuulin, että Sastamalan seurakunnassa oli
yhden kanttorin vajaus lakkautetun viran takia. Otin
oitis yhteyttä kirkkoherra
Ari Paavilaiseen, ja hän
ryhtyi heti järjestämään siviilipalvelusta.
Aloitin siviilipalveluksen työpalvelun Sastamalassa joulukuun alussa 2010.
Oli mukava tulla kotiseudulle. Pääsin aloittamaan kanttorin työt joulusesongin aikaan.
Joulukuu meni suureksi osaksi joululauluja lauleskellessa ympäri Sastamalaa.
Joululaulujen lisäksi hautajaiset ja muistotilaisuudet veivät ison osan kanttorin työajasta. Jouluruokien
ja muistotilaisuuksien pitopöytien äärellä opiskelijaruokiin tottunut sivari lihoikin melkein heti viisi kiloa.
Jouluaattoiltana oli kaksi
konserttia. Omasta puolestani yksikin olisi riittänyt, sillä
esiintyminen on aina hyvin
intensiivinen kokemus. Toiseen esiintymiseen on vaikea saada enää samaa lataus-

ta kuin ensimmäiseen. Musiikkihartaudet onnistuivat
kuitenkin oikein hienosti.
Vastapainona olivat onneksi käynnit nuortenilloissa ja niiden energinen
tunnelma.
Uudenvuoden aattona järjestin ensimmäisen Taizéhenkisen hartauden Tyrvään kirkossa. Tilaisuudesta jäi hyvä mieli, ja kesällä
olikin sitten hartauksia Pyhän Olavin kirkossa ja syksyllä Keikyän kirkossa. Nämä rauhoittavat, harmonisia
lauluja ja hiljaisuutta sisältävät rukoushetket koskettivat
ihmisiä.
Pääsiäissunnuntai-iltana
oli eloisa gospelmessu Kiikan kirkossa hyvien paikallisten nuorten muusikoiden
kanssa. Hanna-Riikka Inkeroisen kanssa pidimme
Laupias Samarialainen -urkutarinan lapsille Keikyässä
ja Tyrväällä. Hanna-Riikka
luki tarinaa ja laulatti lapsia,
minä improvisoin aiheesta
uruilla.
Kesällä oli merkittävä tapahtuma, kun johtamani
Veteraaniveljet-kuoron vanhin jäsen Aarne Järä täytti
sata vuotta. Veteraaniveljet
lauloivat komeasti liikuttavassa juhlatilaisuudessa.
Henkilökohtaisten loma-

päivien sekä saamieni kuntoisuuslomien ansiosta ehdin myös loppukesästä harjoitella yhden urkukonsertillisen verran musiikkia.
Asuin kesäkuukaudet kesäasunnolla Häijäässä, ja kauniina päivinä pyöräilin toukokuussa hankkimallani
sähköpyörällä töihin Tyrväälle ja Mouhijärvelle.
Kuntoisuuslomapäiviä
riitti vielä syksyllekin, mikä
oli hyvä, sillä samalla aloittelin etäopiskeluna filosofian
opintoja Uppsalassa sijaitsevaan yksityiseen katoliseen
korkeakouluun, Newmaninstituuttiin. Siviilipalveluksen jälkeen olenkin lähdössä
ottamaan selvää kutsumuksestani Uppsalaan pappisseminaariin.
Viimeisenä työpäivänäni
järjestin kanttorikavereitteni ja kitaristikaverini kanssa läksiäiskonsertin Tyrvään kirkossa. 280 kuulijaa
oli tullut paikalle. Erikoisena kokeiluna oli improvisoitu konsertto uruille ja sähkökitaralle. Se oli varmasti uusi
kokemus kaikille, myös minulle ja kitaristi Jaska Stenrothille. Sen jälkeen oli nyyttikestit seurakuntatalolla,
jossa sanoin näkemiin rakkaiksi käyneille työtovereilleni.

SOITTIMIA seurakunnalla on tarjolla vähän.

Musiikki

Soittimia
lainaan
Kokeilu alkaa

KANTTORI–URKURI Martti Savijoki vietti vuoden siviilipalvelusmiehenä Sastamalan seurakunnassa. Kuva: Jaakko Pirttikoski

u Haluatko oppia soittamaan jotakin soitinta? Etkö ole kuitenkaan
varma, että innostuksesi
riittää niin pitkälle, että
hinnakas soitin kannattaa ostaa?
Sastamalan seurakunta tulee asiassa vastaan lainaamalla halukkaille soittimia kokeilua
varten. Soitinten lainaaika sovitaan lainauksen yhteydessä.
Seurakunnan soitinvalikoima ei ikävä kyllä
ole erityisen laaja, mutta
kannattaa tiedustella olisiko tarjolla sinulle sopiva instrumentti.
Lainauksia koskeviin tiedusteluihin vastaa johtava kanttori Anu
Mattila. Hänen puhelinnumeronsa on 0503149021 ja sähköpostiosoitteensa anu.mattila@evl.fi.

JOULU

Seimi

Seimikatu on yhteinen yritys

Katolinen perinne
maailmalle Italiasta

Viisi vuotta täyttävä perinne
virittää koko kaupungin juhlatuulelle
TIINA KAUPPINEN
u Tänä

vuonna viidettä kertaa järjestettävä seimikatu
kokoaa Sastamalan yrittäjät, seurakunnan, kaupungin ja kaupunkilaiset rakentamaan joulua yhteisvoimin.
Marttilankadulle on vuosittain noussut parisenkymmentä seimeä, jotka ovat
ilahduttaneet ohikulkijoita

u Jouluseimi on jouluevankeliumin hahmoista rakennettu asetelma, jossa seimessä nukkuvan Jeesus-lapsen
ympärille ovat kokoontu-

mitä moninaisimmilla tyyleillään. Kaikkia seimiä kuitenkin yhdistää joulumieli ja
tekemisen riemu.
Sastamalan seimikadun
avajaisia sekä joulukauden
avajaisia vietetään lauantaina 26. marraskuuta. Seimet
ovat paikallaan loppiaiseen
asti.
Kadun avajaisissa esiintyy seurakunnan kuoro.

JOULUTORI

LAUANTAINA 26.11. KLO 10.30–13.30
VAMMALAN SRK-TALOLLA, Asemakatu 6
MYYJÄISISSÄ TARJOLLA:
joululeivonnaisia ja -ruokia,
käsitöitä, kirppistavaraa ja
joulupukki vieraille

PUFFETISSA:
joulupuuroa + soppaa,
kahvia

TERVETULOA!
Järj. Sastamalan
seurakunnan lähetystyö

Jouluvalot syttyvät la 26.11. klo 10.00 Tyrvään kirkolla

SEIMIKATU
Sastamalan keskustassa
Marttilankadun yritysten
ja yhteisöjen
näyteikkunoilla on
joulunajan nähtävyys.
Kuva: Urpo Vuorenoja

neet Joosef, Maria, paimenia,
itämaan tietäjiä, tallin eläimiä
ja enkeleitä.
Jouluseimi on katolinen
perinne, joka on 1990-luvulta
levinnyt myös Suomeen luterilaisen kirkon piiriin. Perinne elää voimakkaasti erityisesti Etelä-Euroopan maissa
ja seimiasetelmien tekemisestä syntyi oma taidemuotonsa jo 1700-luvulla. Jouluseimiasetelmien isä on luostariveljistön perustaja Franciscus Assisilainen.

VALO

150 uutta lyhtyä
Tuomaankirkon reitille
TIINA KAUPPINEN
u Kaupungin

nuorison sytyttämät hautakynttilät, roihut ja lyhdyt ovat olennainen
osa Tuomaan kirkon perinnettä. Kynttilöiden sytyttäjien urakka on rankka, sillä
reittiä valaisemaan on vuosittain sytytetty satoja tulia.
Tänä vuonna taivalta valaisevat aivan uudet lyhdyt,
jotka toivottavasti palavat
paremmin kuin entiset, jotka sammuivat helposti kir-

NUORET sytyttävät Tuomaankirkon reitin lyhdyt.

kolla puhaltavassa tuulessa.
Tänä vuonna lyhtyjä, roihuja ja hautakynttilöitä sytytetään noin 500–600.
”Tarina kertoo, että yhdes-

sä ensimmäisistä Tuomaan
kirkoista seurakuntanuoret
väsähtivät kesken kirkonmenojen, kuorsaus vain kuului.
Timo Kökkö yritti herätellä
katrastaan viittomalla ja huitomalla heille, mutta ei siitä
mitään tullut. Hassuinta oli
se, että nuoret istuivat ensimmäisessä penkkirivissä
ja heidän oli tarkoitus näyttää muulle kirkkokansalle
esimerkkiä”, muistelee seurakunnan nuorisotyön ohjaaja Suvi Palo nauraen.
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Kiikan kirkko

Tyrvään kirkko

Pyhän Olavin kirkko

Pe 25.11.

Pe 25.11.
La 26.11.

klo 8 Sylvään adventtikirkko
klo 10 Jouluvalojen sytyttäminen Tyrvään kirkon
pihalla
Su 27.11.
klo 10 Messu, Paavilainen, Järvinen. Kiinteistöpäällikkö Jouko Lundénin ja lastenohjaaja Riikka Lindroosin
virkaansiunaaminen.
klo 18 Adventtivesper, Paavilainen, Mattila A.,
Kirkkokuoro, Osmo Ojansivu liturgina.
Ke 30.11.
klo 18.30 Ehtoolliskirkko terveys- ja sosiaalihuollon
alalla toimiville. Paavilainen, Mattila A., gospelkuoro.
Su 4.12.
klo 10 Messu, Järventaus, Airas-Laitila, Inkeroinen
Su 4.12.
klo 18 ”Maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto”
-jouluinen kolehtikonsertti Tyrvään kirkossa. Konsertissa kerätään kolehti diakoniatyölle. Kolehdilla
autetaan oman seurakunnan pienituloisia perheitä.
Ti 06.12.
klo 11 Sanajumalanpalvelus, Paavilainen,
Mattila A.
Su 11.12
klo 10 Messu, Pihlajamaa, Paavilainen
Su 11.12.
klo 16 Kauneimmat joululaulut, Vammalan kamarikuoro
Su 11.12.
klo 18 Viittomakieliset osallistuvat Kauneimpiin
joululauluihin Tyrvään kirkossa. Kokoontuminen
Vammalan seurakuntatalon Rantasalissa klo 16.30.
Su 11.12.
klo 18 Kauneimmat joululaulut, kirkkokuoro ja
gospelkuoro
Pe 16.12.
klo 18 Joulun upeimmat laulut, Marianne Fontaine,
Lasse Rajalampi
Su 18.12.
klo 10 Messu, Tenkanen, Airas-Laitila, Mattila A.
Ke 21.12.
klo 18 Päivä- ja perhekerhojen joulukirkko
La 24.12.
klo 14 Jouluaaton perheiden hartaus, Niska-Virtanen, Inkeroinen
La 24.12.
klo 16 Jouluaaton hartaus, Airas-Laitila, Inkeroinen,
Vammalan kamarikuoro
La 24.12
klo 22 Jouluaaton yökirkko, Paavilainen, musiikissa
Miina-Liisa Värelä, Mari Sorva ja Martti Savijoki
Su 25.12.
klo 8 Joulukirkko,Tenkanen, Inkeroinen
Ma 26.12.
klo 10 Messu, Niska-Virtanen, Vuoristo
Ke 28.12.
klo 18 Enkelikirkko, Kauppinen, Inkeroinen
La 31.12.
klo 18 Uudenvuodenaaton hartaus, Tenkanen,
Mattila A.
Su 1.1.2012 klo 10 Messu, Tenkanen, Airas-Laitila, Mattila A.
Pe 6.1.2012 klo 10 Hannu ja Elina Heikkilän Venäjälle Lähtömessu, Järvinen, Tenkanen
Su 8.1.2012 klo 10 Messu, Niska-Virtanen, Paavilainen,
Leiriaho 2.

Su 18.12.

Vammalan seurakuntatalo

Ti 6.12.

klo 9 Yläkoulun ja Sarkia-lukion adventtihartaus
Kiikan kirkossa
Su 27.11. klo 10 Ensimmäisen adventtisunnuntain messu ja
kirkkokahvit
Ti 6.12.
klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus ja
seppeltenlasku
Su 11.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut kirkossa, mukana
Kappelilaulajat
Ti 13.12. klo 12 Eläkeikäisten joulujuhla seurakuntatalossa
Ke 14.12. klo 18 Joulukonsertti kirkossa, esiintyvät Elina Vettenranta, Tuuli Suominen ja Pisara
Pe 16.12. klo 9.30 Esikoulujen ja päivähoitoväen jouluhartaus
Kiikan kirkossa
La 24.12. klo 17 Aattohartaus
Su 25.12. klo 10 Joulun jumalanpalvelus
Pe 6.1.2012 klo 18 Loppiaisen messu

Kiikan seurakuntatalo
Ti 13.12.

klo 12 Eläkeikäisten joulujuhla

Kiikan kappeliseurakunnan
tapahtumia muualla
La 26.11.

klo 18 Adventin äänenavaus Susanna ja Arto Rantasella
La 24.12. klo 13 Aattohartaus vanhainkodissa
Ma 26.12. klo 13 Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus
Vähähaaran kotiseututalossa, kirkkokahvit

Suodeniemen kirkko
Su 27.11.
Su 4.12.
Ti 6.12.

Su 18.12.
To 22.12.
La 24.12.
Su 25.12.
La 31.12.

klo 13 Perhekirkko, Hautala, Rajalampi
klo 10 Kirkkokyyti Tyrvään kirkon messuun.
Lähtö klo 9 Pianon edestä.
klo 15 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus,
Järventaus, Rajalampi.
Jumalanpalveluksen jälkeen partiolaisten lupauksen
anto. Kunnianosoitus ja seppelten lasku hautausmaalla. Partiolaiset tarjoavat kirkkokahvit srk-talolla ja
sytyttävät kynttilät sankarihautausmaalla.
klo 19 Kauneimmat joululaulut, Järventaus, Inkeroinen, Suodenniemen lapsikuoro
klo 9 Suodenniemen koulun joulukirkko, Järventaus,
Inkeroinen, Suodenniemen lapsikuoro
klo 15 Jouluaaton hartaus, Järventaus, Rajalampi
klo 8 Jouluaamun messu, Järventaus, Rajalampi
klo 21 Uudenvuoden aattohartaus, Kauppinen,
Toivonen. Hartauden jälkeen soihtukulkue kirkosta
srk-talolle, jossa glögitarjoilu.

Suodenniemen seurakuntatalo
La 24.11.
Su 27.11.

Su 11.12.
Pe 16.12.
Pe 6.1.2012
To 26.1.2012
Su 19.2.2012

klo 11–13.30 Vanhemman väen virkistyspäivä
noin klo 14 Lähetysmyyjäiset
Myytävää tavaraa voi tuoda etukäteen srk-talolle
pe 9–12, muuna aikana soita p. 050 314 9131
klo 10 Messu, Järventaus, Vuoristo. Joulupuuro
klo 18 Suodenniemen päivä- ja perhekerhon
joulujuhla
klo 19 Kauneimmat joululaulut vielä kerran
klo 11–13.30 Vanhemman väen virkistyspäivä
klo 12 Sanajumalanpalvelus, Järventaus.
SALMI-sunnuntai. Ruokailu ja juhla,
Suodenniemen Souvarit.

Suodenniemen kappeliseurakunnan
tapahtumia muualla
La 3.12.

klo 19 Suodenniemi-kirjan julkistamisjuhla
Suodenniemen urheilutalolla, näytelmä,
käsikirjoitus Hannu Järventaus

klo 18.30 Arkivaatteissa-ilta Vammalan seurakuntatalossa. Vieraana Jari Nurmi.
La 26.11.
klo 10.30 Lähetyksen joulutori
Su 11.12.
klo 16.30 Viittomakieliset kokoontuvat Rantasaliin, josta lähdemme yhdessä Tyrvään kirkkoon
Kauneimmat joululaulut –tapahtumaan
Ti 13.12.
klo 13 Eläkeikäisten ja näkövammaisten adventtijuhla Vammalan seurakuntatalon aulasalissa
To 15.12.
klo 12 Uusi Toivo –lounaan ja Katulähetyksen
jouluinen ateria Vammalan seurakuntatalon Aulasalissa.
Ke 7.12.
klo 15 Kansalliset Seniorit
Ti 13.12.
klo 13 Eläkeikäisten ja näkövammaisten adventtijuhla
To 15.12.
klo 12 Uusi Toivo -lounaan ja Katulähetyksen
väen jouluinen ateria
Pe 16.12.
klo 19 Nuorten joulujuhla
La 17.12.
klo 18 Tuomaan kirkon valvojaiset
Su 8.1.2012 klo 16 Sastamalamessu

klo 7 Tuomaankirkko, Airas-Laitila, Mattila A.

Karkun kirkko
Ti 6.12.
La 17.12.
Su 18.12.
La 24.12.
Su 25.12.

klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajp. ja seppeleenlasku
klo 16 Joulukonsertti, Helsingin NMKY: Timo Laulaja,
Eero Sinikannel ja vahvistettu kvartetti
klo 18 Kauneimmat joululaulut
klo 17 Jouluaaton hartaus
klo 8 Jouluaamun sanajp

Karkun seurakuntatalo
Ma 5.12.
Ke 2.12.

klo 12 Karkun kamarin adventtijuhla ja –ateria
Vanhojen joulukynttilöiden ja koristeiden näyttely
sekä joulunodotuskahvit kastamisineen
Ma 12.12. klo 13 Seurakuntaväen joulupuuro
Ti 20.12. klo 18 Perheiden joulujuhla (Passimäentie 14)

Salokunnan kirkko
Pe 2.12.
Ti 6.12.
Su 11.12.
La 24.12.
Su 25.12.

klo 13 Vanhemman väen joulun odotus
klo 12 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus ja
seppeleenlasku
klo 18 Kauneimmat joululaulut
klo 15 Jouluaaton hartaus
klo 10 Jouluaamun sanajumalanpalvelus

Salokunnan kappeliseurakunnan
tapahtumia muualla
Ke 2.12.

klo 18–20 Harsun pihapiirissä Karkun joulukauden
avaus:
Lucia-kulkue, seurakunnan tervehdys Karkun kappalainen Anne Kauppinen. Pakarissa on tarjolla puuroa,
päärakennuksessa glögiä, tähti syttyy kuusen latvaan,
joulupukki on paikalla pikkumökissä. Kellarista löytyy
puulelukolo. Sisällä on joululehtien näyttely ja salissa
joulurunot luovat tunnelmaa.

Sastamalan Pyhän Marian kirkko
Pe 16.12.

klo 19 Lyhtykirkko Sastamalan Pyhän Marian
kirkossa, Kappeliseurakunta, Heinoon nuorisoseura ja
kyläjärjestöt

Keikyän kirkko
Su 27.11.

To 24.11.

Su 11.12.

klo 18 Psalmien ja musiikin ilta, Sorva, Kamarikuoro
Trilli, Elisa Junttila, Leea Kuusela
klo 17–18 Kunniakäynti sankarihaudoilla
(Kauneimmat joululaulut)
klo 17–18 Kauneimmat joululaulut

Keikyän seurakuntatalo
To 1.12.
To 1.12.
Ke 7.12.
Pe 16.12.

klo 9.30–11.15 perhekerho
klo 12–14 Lähetysseuran lähetyspiirit seurakuntatalon kahviossa, keittiössä ja salissa
klo 12–14 Uusi toivo lounas ja kaikkien eläkeläiskerhojen joulujuhla
klo 16–19 lähetyksen iltatori

Mouhijärven kirkko
Su 27.11.
Ti 6.12.

klo 10 Hoosiannakirkko, Hautala, kirkkokuoro
klo 10 Itsenäisyyspäivän Jumalanpalvelus, Hautala,
kirkkokuoro, kunniakäynti sankarihaudalla
Su 11.12.
klo 18 Joulukonsertti kirkossa, Joulun upeimmat
laulut, Fontaine ja Rajalampi
Su 18.12.
klo 17 Kauneimmat joululaulut
Ti 20.12.
klo 18 Perhekerhon ja päiväkerhojen joulujuhla
kirkossa ja klo 18 srk-kodissa
La 24.12.
klo 15 Jouluaaton hartaushetki Vanhassa kirkossa,
klo 16 Jouluaattohartaus kirkossa
Su 25.12.
klo 10 Joulukirkko, Hautala, kirkkokuoro
Ke 28.12.
klo 18 Enkelikirkko kirkossa
Su 1.1.2012 klo 10 Uudenvuoden messu, Hautala
Su 29.1.2012 klo 10 Messu, Hautala
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Mouhijärven kappeliseurakunnan
tapahtumia muualla
To 24.11.
Ke 30.11.
Pe 2.12.
Ti 6.12.
Ti 13.12.
Ti 13.12.
To 15.12.
Ke 25.1.2012
To 26.1.2012

klo 13 Vanhemman väen kerho Häijään Lantissa
klo 13 Vanhemman väen kerho Oravanpesässä
klo 18.30 Naistenpiiri srk-kodissa
klo 10 Itsenäisyyspäivän kirkkokahvit ja kuorolaulua srk-kodissa
klo 13 Teresapiiri srk-kodissa
klo 18 Raamattupiiri srk-kodissa
klo 13 Diakoniaompeluseura Häijään Lantissa
klo 18 Hengellisten laulujen ilta Häijään Lantissa
klo 13 Vanhemman väen kerho Häijään Lantissa

Sammaljoen rukoushuone
Su 11.12.

klo 13 Päiväkerhon ja avoimen kerhon joulujuhla yhdessä ikäihmisten kanssa Sammaljoen
rukoushuoneella (Sammaljoentie 588)

Suodenniemen kirkko

Suodenniemen seurakuntatalo

Su 27.11.
Ti 6.12.

Pe 16.12.

Su 18.12.
La 24.12.
Su 25.12.
La 31.12.

klo 13 Jumalanpalvelus, Hautala, Rajalampi.
klo 15 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
Suodenniemen kirkko, Järventaus, Rajalampi. Partion
lupauksen anto, kunnianosoitus ja seppelten lasku jp:n
jälkeen hautausmaalla. Partiolaiset tarjoavat kirkkokahvit srk-talolla ja sytyttävät kynttilät sankarihautausmaalla.
klo 19 Kauneimmat joululaulut, Järventaus, Inkeroinen, Suodenniemen lapsikuoro
klo 15 Jouluaaton hartaus, Järventaus, Rajalampi
klo 8 Joulukirkko, Järventaus, Rajalampi
klo 21 Uudenvuoden aattohartaus,
Kauppinen,Toivonen. Hartauden jälkeen soihtukulkue
kirkosta srk-talolle, jossa glögitarjoilu.

Su 27.12.

klo 18 Päivä- ja perhekerhojen joulujuhla Suodenniemen seurakuntatalolla (Koippurintie 6)
noin klo14 Lähetysmyyjäiset. Myytävää tavaraa voi
tuoda etukäteen srk-talolle pe 9–12, muuna aikana
soita p. 050 314 9131

Illon rukoushuone
Su 18.12.

klo 18 Kauneimmat joululaulut + avoimen kerhon
joulujuhla Illon rukoushuoneella (Punkalaitumentie
1632)

Muut rukoushuoneet
Su 11.12.

Su 11.12.

klo 13 Päiväkerhon ja avoimen kerhon joulujuhla
yhdessä ikäihmisten kanssa Sammaljoen rukoushuoneella (Sammaljoentie 588)
klo 16 Koko kylän joulujuhla Stormin rukoushuoneella (Stormintie 51)

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta 2012!

Sananjalan toimitus

