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Ari ja Ritva Laukkala esiintyvät Kolehtikonsertissa Tyrvään kirkossa 9. joulukuuta. Kummallekin musiikki on ollut tärkeää aina.

Uskoa hyvän tekemiseen
Kolehtikonsertti: Ari ja Ritva Laukkala auttavat mielellään
Marketta Lahdenmaa
Marja Ritanen

Kolehtikonsertti kerää tänäkin vuonna varoja vähävaraisille perheille. Se järjestetään
Tyrvään kirkossa 9. joulukuuta kello 18 alkaen. Mukana on
monia hienoja laulajia, joille
musiikki ja lähimmäisten auttaminen ovat sydämen asia.
Kun diakoniatyöntekijä
Marja Ritanen soitti perhetutuilleen Ritva ja Ari Laukkalalle, he lupasivat välittömästi, että tulisivat esiinty-

mään hyvän asian puolesta.
Samalla sovittiin päivä, jolloin menisimme haastattelemaan heitä.
Juuri keitetyn kahvin tuoksu tervehtii meitä jo ulkoovella, ja Laukkalan pariskunta ottaa meidät lämpimästi vastaan. Pian olohuoneen täyttää iloinen puheensorina, jonka aiheena on pariskunnan lempiharrastus,
musiikki. Sekä Arilla että Ritvalla onkin runsaasti aikaa
musiikille, sillä heistä kumpi-

kin on jo eläkkeellä.
Pariskunnan musiikkiharrastuksiin kuuluu ensinnäkin
laulaminen, mutta tämän
ohella Ari soittaa kitaraa, ja
niitä on enemmän kuin yksi.
Lisäksi Ritva ja Ari käyvät
esiintymässä erilaisissa juhlissa ja tilaisuuksissa, ja Kolehtikonsertin kaltaiset hyväntekeväisyystapahtumat
ovat heille mieluisia.
Ari Laukkala on harrastanut
musiikkia jo pienestä pitäen.
”Se on verissä, tullut isän pe-

rintönä”, naurahtaa Ari.
”Ei isä mitään kouluja ollut
käynyt, mutta komea lauluääni hänellä oli. Pyysivät
ihan kanttoriksi tuolla Viljakkalassa”, jatkaa Ari kertomustaan.
Hektisinä työvuosina harrastus jäi hieman taka-alalle,
mutta eläkevuosina se on ollut ja on parasta.
Arille musiikki ja sen esittäminen on lisäksi terapiaa,
sillä hän joutui jäämään eläkkeelle rekankuljettajan työstä
näön alettua heikentyä ja lo-

pulta hän sokeutui kokonaan.
Myös Ritvalle musiikki
on aina ollut tärkeää. Ritva
kertookin, että hän on laulanut niin kauan kuin hän
vain saattaa muistaa. Musiikki ei toki ole Ritvan ainoa harrastus: hänestä puhuttaessa on pakko mainita,
että Ritva on todella taitava
leipuri, mistä myös me
saimme maistiaiset.
Laukkalat kertovat, että he
haluaisivat esittää Kolehtikonsertissa kaksi laulua: Juha

Enkelikeräys tuo
taas jouluiloa

Seimikadulle
iltakävelylle

Keräämme myös tänä vuonna ruokakoreja
vähävaraisille sastamalalaisille yksinasujille
ja perheille. Vastaanotamme lahjoituksia:
• S-Market Sastamalan ja Kauppakeskus
Häijään Äijän aulassa pe 5.12. klo 14-17
• Diakoniakahvilassa tiistaina 9.12.
klo 9-11.30
• Vammalan ja kappeleiden diakoniatoimistoissa niiden aukioloaikoina 11.12. asti

Vuodesta 2007 Marttilankadun seimikatu on
ollut osa Sastamalan keskustan jouluaikaa.
Moni jo odottaa kadun avaamista ja iltaisia
kävelylenkkejä. Pian odotus palkitaan, sillä
seimikatu avautuu ensimmäisenä adventtina
30. marraskuuta.
Seimet ovat liikkeiden ikkunoilla ihailtavissa loppiaiseen asti. Tyrvään kirkon seimi
on saanut tänä vuonna pientä uudistusta.

Voit tuoda kahvia, teetä, säilykkeitä, suklaata, karamelleja, glögiä, riisiä, luumuja, pähkinöitä, rusinoita, kynttilöitä, serviettejä, keksejä tai muuta hyvin säilyvää.
Otamme vastaan kaikenkokoiset ruokalahjoitukset.
Lämmin kiitos lahjastasi!

Tapion Luvattu maa sekä Saija Varjuksen Joulu yksinäistä
lohduttaa. Näiden laulujen sanoma herkistää heitä.
Laukkalan pariskunnan lisäksi Kolehtikonsertissa
esiintyvät muun muassa Virsikannel, V-P Bäckman, sekä
Loviisa Tirkkonen. Runoja
esittävät Marjatta Karimäki ja
Aili Riihimäki.
Tämän konsertin tuotolla
autamme vähävaraisia lapsiperheitä joulun rakentamisessa.

Kun käyt kurkistamassa seimen sivuikkunasta, niin näet mitä.
Sunnuntaina 7. joulukuuta kello 17–19
Vammalan seurakuntatalolla järjestetään seimiaskarteluilta. Tervetuloa rakentamaan jouluseimi oman kotisi koristukseksi tai vaikka
joululahjaksi läheisellesi!
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PÄÄKIRJOITUS

Ollaan ihmisiä

”

Joulu. Oma perhe. Yltäkylläisyys. Minä. Joulu. Minua tarvitaan. Mitä minä
voin tehdä muiden hyväksi?
Joulun viettomme on
toki usein yltäkylläisyyttä korostavaa, mutta kuuluu siihen myös
Joulun sanoma. Joulu
saa monet meistä muistamaan toisiamme ja
lähimmäisiämme. Ihmisen elämään pitää
mahtua mahtua muutakin kuin minä. Ihmisyyteen kuuluu ajatella muita ja auttaa lähimmäistä. Maailmassa tarvitaan paljon sinun
apuasi lähellä ja kaukana.

Seurakunnassa on voinut muistaa lähimmäistään enkelikeräyksen kautta ja myös kolehtikonsertin tuotto on ollut merkittävä apu.
Kiitos seurakuntalaisten, diakonialla on ollut

A

Kiitos seurakuntalaisten,
diakonialla on
ollut joka joulu mahdollisuus
muistaa montaa avun
tarvitsijaa edes pienesti.”
joka joulu mahdollisuus muistaa montaa avun
tarvitsijaa edes pienesti.
Avun tarvitsijoiden määrä vain kasvaa näinä
ankeina aikoina. Seurakuntaa tarvitaan.
Kirkko on Suomessa kautta vuosikymmenten
huomannut yhteiskunnallisia epäkohtia ja
ryhtynyt toimimaan näiden epäkohtien korjaamiseksi. Kirkko on toiminut usein esimerkkinä muille yhteiskunnan toimijoille. Kirkon
aloittamasta toiminnasta on tullut yhteiskunnallista toimintaa.
Esimerkkinä olkoon vaikka perheasiain
neuvottelukeskus, joka syntyi Tampereen seurakunnissa. Sastamalassa saatiin hiljattain aikaan muutos omaishoitajien asemaan. Nyt
valtiovalta on saatu kiinnostumaan myös
maatalousyrittäjien ahdingosta.
Kiitos kuuluu aktiivisille seurakuntalaisille,
asiaansa omistautuneille työntekijöille ja oikeasti kansalaisten hyvinvoinnista kiinnostuneille yhteiskunnallisille vaikuttajille. Oikeille,
hyville ihmisille, joiden maailmaan mahtuu
muitakin kuin minä.
Jouluna Jumala syntyi ihmiseksi.
Kiitos sinulle, ihminen.
Ari Paavilainen
kirkkoherra

Ja sitten hymyä!
KUVAT TARJA KOPALAINEN

Thai-ilta:
Vieraanvaraisuuden
iloinen juhla
Auli Airas-Laitila

Syyskuisena perjantai-iltana
alkoi Vammalan seurakuntatalolla tapahtua. Iloisia thaimaalaisia naisia, heidän puolisoitaan ja lapsiaan tuli kantamuksien kanssa.
Tuttu talo alkoi nopeasti
saada uutta ilmettä. Pieni
esiintymislava rakennettiin.
Pöytiä järjesteltiin sopivaan
muotoon. Niitä liinoitettiin
kauniisti erilaisilla kankailla
koristellen kulttuurin esittelyä varten. Lapset leikkivät
keskenään isossa tilassa.
Kaikki toimi hyvin säädellyssä järjestyksessä.
Tapahtuma oli suunniteltu
hyvin ja ajoissa, siitä oli Wassana Kaihlamäki pitänyt
huolen.
Keittiössä alkoivat ruuan
esivalmistelut Siripon Jokelan johdolla. Näppärät naiset
pyörittelivät kevätrullia ja
solmivat kultalaukkuja. Syntyi satoja kappaleita odottamaan paistamista. Menin
keittiöön kysymään, miten
voisin olla avuksi ja sain iloisen vastauksen Navaporn
Lahdenmaalta: Hymyile!
Koitti lauantaiaamu ja alkoi viimeistely. Värikkäitä
vaatteita asetettiin näytille ja
mielenkiintoisia tavaroita
pöydille. Vesikauha, jolla vieras taloon tullessaan sai ammentaa vettä juodakseen,
muistutti minua vanhasta
suomalaisesta tavasta ryypätä vettä saavista, jonka reunalla riippui kauha.
Thaimaan eri osien tyypillisiä ruokamaistiaisia valmisteltiin. Kauniisti painetut ruokalistat taiteltiin. Tavaroita aseteltiin myyntiin. Sopiva tila
eteisestä rajattiin buddhalaisuuden esittelyä varten. Iltaa
kohden kaikki alkoi olla valmista ulkotilaa myöten ja toinen toistaan kauniimmin puetut naiset liikkuivat tilassa.
Keittiössäkin oltiin juhlaasussa. Oli aika ottaa vieraat
vastaan.
Iloinen puheensorina ja
tuttujen tapaaminen täytti tilan. Ohjelmassa oli soittoa,

Sastamalan
seurakuntalehti
5/2014
Päätoimittaja:
Ari Paavilainen

Illan iloinen emäntä Wassana Kaihlamäki.

laulua, tanssia, leikkiä ja puhetta. Arvonnassa oli pääpalkintona kori, jossa taidokkaasti veistettyjä hedelmiä ja
vihanneksia.
Thaimaan suurlähetystöstä
oli tullut edustaja tuomaan
tervehdyksen kansalaisilleen
ja meille paikkakuntalaisille.
Saimme thaimaalaista ruokaa, jota ensin piti syödä silmillään ja sitten vasta maistaa. Chiliä oli käytetty mutta
taiten jotta se sopisi paremmin suomalaiseen suuhun.
Illassa oli yhteyttä, valoa,
iloa, kauneutta ja lämpöä.
Siellä oli hiljaista hymyä.

Toimitus:
Auli Airas-Laitila
Samuli Kinnari
Tarja Kopalainen
Marketta Lahdenmaa
Minna Järvinen
Jouni Pihlajamaa
Marja Ritanen

Kananmunankeltuaisesta ja sokerista tehtyä jälkiruokaa sai
syödä myös silmillään.

Julkaisija,
kustantaja:
Sastamalan
seurakunta
Aittalahdenkatu 12
38200 Sastamala
puh. (03) 521 9090

Sivunvalmistaja:
Tyrvään Sanomat
Paino:
Alma Manu Oy
Tampere 2014
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Piispantarkastus
tammikuussa
Sastamalan seurakunnassa
toimitetaan piispantarkastus
8.–11. tammikuuta. Piispa
vierailee säännöllisin väliajoin hiippakuntansa seurakunnissa ja toimittaa piispantarkastuksen hoitaen
näin kaitsentatehtäväänsä.
Edellinen varsinainen piispantarkastus on toimitettu
Vammalan seurakunnassa
vuonna 2008.
Piispantarkastuksen yhteydessä piispa neuvottelee
seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Neuvottelussa
käsitellään seurakunnan
toiminnan painopisteitä,
työn ja työyhteisön kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta. Piispan ohjelmassa on
myös yritys- ja kouluvierailu
sekä neuvottelu paikkakunnalla toimivien yhdistysten
kanssa.

Johtokuntien
tilalle työryhmät

Sairaalasielunhoito pysyy, mutta puitteet ovat muuttuneet paljon, sairaalapappina toiminut Heikki Kaukinen ja Anninpirtin esimies Terttu Sulanne toteavat.

Ajanmukaista hoitoa
Sairaalasielunhoito: Odotukset ovat muuttuneet kovasti
Tarja Kopalainen

On kulunut 35 vuotta siitä
kun Sastamalan ev.lut. seurakunnissa perustettiin sairaalasielunhoidon johtokunta ja
ensimmäinen päätoiminen
sairaalapappi, Heikki Kaukinen, aloitti työnsä. Nyt
Heikki on sielunhoitotyöstä
jo eläkkeellä. Selailemme
Heikin ja tehostetun palveluasumisen yksikön Anninpirtin esimiehenä toimivan
Terttu Sulanteen kanssa
Heikin leikekansiota, jossa
on muistoja pitkän työuran
varrelta.
Yllättäen huomaan kansiossa kuvan mummuni siunaustilaisuudesta. Mummu
sairasti syöpää. Heikki kulki
sairaalapappina hänen rinnallaan ja lopulta siunasi hänet haudan lepoon.
Sairaalasielunhoito on sairaan ja kärsivän ihmisen elämänkatsomuksellisiin, hengellisiin ja henkisiin kysymyksiin vastaamista. Kysy-

mykset ovat pohjimmiltaan
samat tänään ja 35 vuotta sitten. Puitteet ovat kuitenkin
muuttuneet.
Vuonna 1979 Heikin vastuulla oli Aluesairaala, Ojansuu, Hyrkki, terveyskeskus
ja Hopun vanhainkoti eli
600 sairaansijaa. Suurin vähennys on tapahtunut psykiatrisen hoidon puolella,
mutta myös somaattisella
puolella sairaalasijat ovat
vähentyneet.
Nyt annetaan akuutti hoito ja sitten potilas kotiutetaan, kertoo Terttu.
Miten sairaalasielunhoito
voi toimia tässä muutoksessa
potilaita ja terveydenhuollon
ammattihenkilöstöä tukien?
Avohoidon sielunhoidon tarpeen kasvaessa seurakunnan
ja työntekijöiden yhteistyö
on yhä tärkeämpää ja edellyttää uusien toimintatapojen
kehittämistä.
Potilaan ja sielunhoitajan
välinen keskustelu on sairaalasielunhoidon ydintä.

A

Nyt annetaan
akuutti hoito
ja sitten
potilas
kotiutetaan.”

Terttu Sulanne

Avohoidon sielunhoidon tarpeen kasvaessa seurakunnan
ja terveydenhuollon yhteistyö
on yhä tärkeämpää.

Myös hartaudet ovat tärkeitä, samoin musiikki. Terttu kysyykin, voisiko seurakunta järjestää Hopulle kuorokonsertin.
Ihmiset elävät nykyään
entistä vanhemmiksi ja moni
ikäihminen pohtii elämänsä
mielekkyyttä.
Kaivattaisiin avoimia keskusteluryhmiä, jotta vanhukset voisivat tuoda esiin mieltään vaivaamia asioita. Muistisairaudet ovat lisääntyneet
ja muistisairaan messu kerran kuussa hartauden tilalta

voisi olla hyvä uudistus,
miettii Terttu.
Myös saattohoidossa seurakunnalta kaivataan aktiivisempaa roolia. Henkilökunta
tarvitsee tukea hengellisten
kysymysten käsittelyyn. Kotihoito tulee yleistymään entistä enemmän.
Sotaveteraanit on yksi ryhmä, jolle tarvitaan hoitoa kotiin ja seurakunnalla voisi olla
tärkeä rooli, miettii Heikki.
Yhteinen saattohoitokoulutus
papeille ja hoitohenkilöstölle
voisi myös olla hyvä ajatus.

Kiireelliset laitoskäynnit
hoidetaan Sastamalan seurakunnassa nykyisin kiertävän
päivystyslistan mukaan.
Myös hartausvuorot on jaettu
papeille.
Pääosin järjestely toimii
hyvin. Papin saa paikalle,
kun häntä tarvitaan.
Henkilökohtainen suhde
potilaan ja hoitajan välille jää
kuitenkin syntymättä. Myös
työntekijät kaipaisivat tiettyä
vastuuhenkilöä.
Terttu Sulanne on diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja. Ensi vuoden
alussa johtokunnat lakkaavat
ja tilalle perustetaan työryhmiä. Voitaisiinko perustaa
sairaalasielunhoidolle oma
työryhmä diakoniatyön alle
ja valita siihen edustajat eri
laitoksista?
Yhteistyötä ja keskustelua
seurakunnan ja hoitolaitosten välillä tarvitaan, jotta seurakunta voi vastata niihin tarpeisiin, mitä potilailla, omaisilla ja hoitohenkilökunnalla
tässä ajassa on.

Kirkkovaltuusto on päättänyt
että nykyiset johtokunnat
lakkaavat ja tilalle tulevat
työryhmät. Muutos astuu
voimaan 1. tammikuuta 2015.
Jatkossa kirkkoneuvosto valitsee kasvatus-diakonia-, lähetys-, musiikki- ja jumalanpalvelustyön- sekä kiinteistötyöryhmät, jotka toimivat
työalansa ohjausryhminä ja
valmistelevat työalansa asiat
kirkkoneuvostolle.
Työryhmässä on viisi jäsentä sekä työalan johtava
työntekijä ja pappi. Kukin
kappeliseurakunta tai seurakuntapiiri saa vähintään yhden edustajansa johonkin
työryhmistä.

Karkun pappi siunataan
virkaan adventtina
Karkun seurakuntapastori
Anu Jokinen-Lundén siunataan virkaan perhemessussa Karkun kirkossa adventtina 30. marraskuuta klo
10. Virkaansiunaamisen toimittaa kirkkoherra Ari Paavilainen, mukana on myös
luottamushenkilöitä.
Anu Jokinen-Lundén on
myös Sastamalan seurakunnan lapsityön pappi, ja lapset
ovat mukana messua toteuttamassa. Karkun kirkkokuoro laulaa. Tulojuhla jatkuu
Karkun seurakuntatalossa
joulupuuron, ohjelman ja
kakkukahvien merkeissä.

Seurakunta saa
tiedotuspastorin
Hallinto- ja tiedotussihteerin
virka on päätetty lakkauttaa
ja perustaa tilalle viestinnän
ja tiedotuksen seurakuntapastorin viran. Kirkkoneuvosto esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että Tarja Kopalainen
vihitään tähän papin virkaan.
Tarja Kopalainen on toiminut seurakunnan hallinto- ja
tiedotussihteerinä vuodesta
2009. Hän on valmistunut
teologian maisteriksi vuonna
2014.
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Joulunajan tapahtumatarjotin 2014
Katso verkosta lisätietoja sekä seuraa lehti-ilmoitteluamme.

MESSUT
Su 23.11.2014: Tuomiosunnuntai

Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen,
Naukkarinen, Vammalan reserviläiset 60 v.,
seppeleenlasku sankarihaudalla
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Muraja,
50 vuotta sitten ripille päässeiden
juhlatapaaminen messun jälkeen Kiikan
srk-talo, lounas, kakkukahvit, ohjelmaa
Suodenniemen kirkko klo 10, Järventaus,
Helena Bäckman
Salokunnan kirkko klo 13, Jokinen-Lundén,
Naukkarinen
Karkun kirkko klo 18, Jokinen-Lundén,
Muraja, juonnettu messu, mukana
rippikoululaisia

Vuoristo
Suodenniemen kirkko klo 15, Järventaus,
Muraja, partiolaiset tarjoavat kirkkokahvit
srk-talossa

Su 7.12. 2. adventtisunnuntai

Tyrvään kirkko klo 10, Tuori, Sorva, Ojala,
Muraja

To 11.12.
Terveydenhuoltoväen adventtikirkko,
Tyrvään kirkko klo 18, Tuori, Muraja

Su 14.12. 3. adventtisunnuntai
Tyrvään kirkko klo 10, Herranen,
Paavilainen, Ojala

Ti 16.12.

Pe 28.11.

Sylvään koulun adventtikirkko,
Tyrvään kirkko klo 8, Herranen, Ojala
Yläasteen ja Sarkialukion adventtikirkko,
Kiikan kirkko klo 8.45, Pihlajamaa, Mattila

Su 30.11. 1. adventti

Tyrvään kirkko klo 10, Herranen, Airas-Laitila,
Ojala, Tyrvään kirkkokuoro
Perhekirkko ja Karkun papin
virkaansiunaaminen,
Karkun kirkko klo 10, Paavilainen, saarna
Jokinen-Lundén, Vuoristo, Karkun kirkkokuoro,
lapsia, tulojuhla messun jälkeen Karkun
srk-talossa, riisipuuroa, ohjelmaa, kakkukahvit
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Mattila,
Iltapäiväkuoro
Mouhijärven kirkko klo 10, Tuori, Muraja,
kirkkokuoro
Kiikoisten kirkko klo 13, Airas-Laitila,
Hänninen, kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 13, Pihlajamaa,
Muraja,
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa, Mattila,
VPK:n naisten kirkkopyhä
Suodenniemen kirkko klo 18, Tuori,
Hänninen, Vuoristo, kirkon hissin siunaaminen,
Kiikoisten kirkkokuoro

Pe 5.12.

Stormin koulun adventtikirkko, Stormin
rukoushuone klo 9, Herranen, Naukkarinen
Perjantaimessu, Vammalan srk-talo klo 18,
Herranen

La 6.12.

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelukset
ja seppeleenlaskut sankarihaudoille
Tyrvään kirkko klo 12, Paavilainen, Ojala,
kirkkokuoro, sankarihaudalla puhe Hannu
Toivonen
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén,
Vuoristo
Keikyän kirkko klo 10, Sorva, Mattila
Mouhijärven kirkko klo 10, Tuori, Muraja,
kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 10, Järvinen, Ojala
Kiikan kirkko klo 12, Pihlajamaa, Leena
Toivonen
Kiikoisten kirkko klo 12, Järventaus,
Hänninen, kirkkokuoro
Salokunnan kirkko klo 12, Jokinen-Lundén,

Karkun koulun joulukirkko klo 10,
Jokinen-Lundén, Vuoristo

Pe 19.12.

Kosolin joulukirkko ja valmistumisjuhla,
Karkun kirkko klo 12, Jokinen-Lundén, Ojala

La 20.12.

Kiikan Alakoulun joulukirkko ja –juhla,
Kiikan kirkko klo 8, Pihlajamaa, Mattila
Lukion joulukirkko, Tyrvään kirkko klo 8,
Herranen, Vuoristo
Häijään koulun joulukirkko,
Mouhijärven kirkko klo 9, Tuori, Naukkarinen
Kaukolan koulun joulukirkko,
Tyrvään kirkko klo 9, Herranen, Vuoristo

Su 21.12. 4. adventtisunnuntai

Tuomaan kirkko, Tyrvään Pyhän Olavin
kirkko klo 7, Paavilainen, Muraja,
Gospelkuoro, kynttiläkulkue Tyrvään kirkolta
klo 6, nuoret sytyttävät kynttilät, messun
jälkeen kaakao- ja piparitarjoilu

Su 21.12.
Messu, Tyrvään kirkko klo 10,
Pihlajamaa, Airas-Laitila, Muraja
Lantula-talon joulukirkko klo 18

Ke 24.12. Jouluaaton hartaus
Perheiden joulukirkko, Tyrvään kirkko
klo 14, Paavilainen, Naukkarinen,
Janne Hanhijärvi sello
Kiikan kirkko klo 14, Pihlajamaa, Mattila
Kiikoisten kirkko klo 14, Airas-Laitila,
Hänninen
Sammaljoen kirkko klo 14, Järvinen
Suodenniemen kirkko klo 14, Järventaus,
Muraja
Mouhijärven vanhankirkon kappeli
klo 15, Tuori
Salokunnan kirkko klo 15, Jokinen-Lundén,
Vuoristo, kirkkokuoro
Keikyän kirkko klo 16, Sorva, Mattila,
Iltapäiväkuoro
Mouhijärven kirkko klo 16, Tuori, Muraja
Tyrvään kirkko klo 16, Järvinen,
Naukkarinen, Janne Hanhijärvi sello
Karkun kirkko klo 17, Jokinen-Lundén,
Vuoristo, kirkkokuoro
Seurakunnan jouluhartaus Ellivuoressa

klo 17.30, Pihlajamaa
Tyrvään siunauskappeli klo 17.30,
Airas-Laitila, Hänninen
Jouluyön musiikki, Keikyän kirkko klo 20,
Sorva, Ojala
Jouluyön musiikkihartaus, Tyrvään kirkko
klo 22, Tuori, Ojala
Jouluyön musiikki, Kiikoisten kirkko klo 23,
Elisa Hänninen laulu, Eveliina Sydänlähde huilu

To 25.12. Joulupäivä, joulukirkko

Tyrvään kirkko klo 8, Järvinen , Tuori, Ojala
Keikyän kirkko klo 8, Sorva, Mattila Jari
Salokunnan kirkko klo 8, Jokinen-Lundén,
Vuoristo, kirkkokuoro
Suodenniemen kirkko klo 8, Järventaus,
Naukkarinen
Karkun kirkko klo 10, Jokinen-Lundén,
Vuoristo, kirkkokuoro
Kiikan kirkko klo 10, Pihlajamaa, Mattila
Lopenkulman rukoushuone klo 10
Mouhijärven kirkko klo 10, Tuori,
Naukkarinen, kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 10, Järvinen, Ojala

KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
La 6.12.

Lasten kauneimmat joululaulut,
Keikyän kirkko klo 16, Sorva, Hänninen,
Partiolaisten kunniakäynti
sankarihaudoilla tilaisuuden aluksi

Ma 8.12.

TSOP:n kauneimmat joululaulut,
Keikyän kirkko klo 11, mukana
Osmo Ojansivu, Muraja, Rita Wallin

Ti 9.12.

Kauneimmat joululaulut Eräperkossa
klo 19, Sorva, Hänninen

Su 14.12.

Perheiden kauneimmat joululaulut,
Tyrvään kirkko klo 14, Paavilainen,
Naukkarinen, Muraja, Tyrvään ja
Suodenniemen lapsikuorot
Keikyän kirkko klo 16, Sorva, Mattila
Tyrvään kirkko klo 16, Herranen,
Naukkarinen, Muraja
Salokunnan kirkko klo 18,
Jokinen-Lundén, vuoristo
Suodenniemen kirkko klo 18,
Järventaus, Hänninen

Pe 26.12. Tapaninpäivä

Tyrvään kirkko klo 10, Airas-Laitila,
Järventaus, Muraja
Jumalanpalvelus Vähähaaran
Kotiseututalossa klo 10,
Pihlajamaa, Mattila, Kappelilaulajat

Su 21.12.

Ke 31.12.

Mouhijärven kirkko klo 16,
Tuori, Naukkarinen,
Sammaljoen kirkko klo 16,
Järvinen, Hänninen
Karkun kirkko klo 18, Järvinen, Vuoristo
Kiikan kirkko klo 18,
Pihlajamaa, Mattila, Lauluyhtye Pisara
Kiikoisten kirkko klo 19,
Airas-Laitila, Hänninen

Tyrvään kirkko klo 18, Herranen, Mattila

Su 28.12.

Su 28.12. Viattomien lasten päivä

Tyrvään kirkko klo 10,
Herranen, Pihlajamaa, Muraja
Enkelikirkko, Tyrvään kirkko klo 18,
Herranen, Muraja

Uudenvuodenaaton hartaus

Lantula-talo klo 18

To 1.1.2015 Uudenvuodenpäivä
Tyrvään kirkko klo 10, Pihlajamaa,
Airas-Laitila, Ojala

MARRASKUUN
MENOT

Su 4.1. 2. sunnuntai joulusta

Tyrvään kirkko klo 10, Sorva, Järvinen, Ojala
Mouhijärven kirkko klo 10, Tuori, Mattila
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen, Ojala

Ti 6.1. Loppiainen

RUNOILTA Pe 21.11.

Tyrvään kirkko klo 10,
Paavilainen, Sorva, Muraja
Kiikoisten seurakuntatalo klo 10, Vuoristo
Metsäkirkko ja kauneimmat joululaulut
vielä kerran Pirjon Pirtillä (Heinimaant.) klo 18,
Sorva, lyhtykulkue lähtee Ojalan pihasta klo
17.30, kirkkokahvit ja mehut. Järj Pirjon Pirtti,
LC-Keikyä ja Keikyän kappelisrk
Sanajumalanpalvelus, Karkun srk-talo
klo 18, Jokinen-Lundén, Muraja

Su 11.1. 1. sunnuntai loppiaisesta,

Piispantarkastus

Messu, Tyrvään kirkko klo 10,
liturgi kirkkoherra Ari Paavilainen,
saarna piispa Kaarlo Kalliala,
urkurina Ojala, Kanttorisekstetti

kuva Aarne Ormio

Lopenkulman rukoushuoneen runoilta,
kahvitarjoilu klo 17.30, ohjelma alkaa klo
18. Yhteislauluja virsikirjasta ja Siionin
Kanteleesta, mukana Maija Junnila, Airi
Vilppala, Terhi Pakula sekä Retro-tytöt

MAJATALOILTA Su 23.11. klo 18
Kiikan kirkko, musiikkivieraana
Lavrenchukin musiikkiperhe,
Pihlajamaa, Lauluyhtye Pisara

HARTAUS JA
JOULUMYYJÄISET La 29.11.
Saaressa (Kivijärvent. 238) klo 12
lähetyksen hyväksi

UUSI TOIVO –LOUNAAT
Ke 3.12. Keikyän srk-talo klo 12
To 4.12. Vammalan srk-talo klo 12
To 18.12. Kiikan srk-talo klo 12
Ke 7.1.2015 Keikyän srk-talo klo 12

kuva Aarne Ormio

Diakoniatyö kaipaa ompelukonetta

Tuomaankirkko

Lähetyksen joulutori

Perinteistä Tuomaankirkkoa vietetään
4 adventtina 21.12. Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa klo 7.
Tuomaankirkon toimittaa kirkkoherra Ari Paavilainen,
kanttorina on Tuuli Muraja. Gospelkuoro.
Kynttiläkulkue lähtee Tyrvään kirkolta klo 6.
Messun jälkeen on tarjolla kaakaota ja pipareita.
Nuorten kynttilävalvojaiset Nuakkarilla
alkaen lauantaina 20.12. klo 19 jatkuen sunnuntaille 21.12.
Tervetuloa!

Vammalan srk-talossa
lauantaina 29.11. klo 10.30-12.30
Klo 10 pieni hartaushetki ja samalla syttyvät jouluvalot
Tyrvään kirkon joulukuuseen.
Joulutorilla myynnissä riisipuuroa ja soppaa (myös kotiin),
joululeivonnaisia, käsitöitä ja kirppistavaraa.
Buffetti ja arpajaiset.
Tervetuloa jouluisille ostoksille!

Onko sinulla nurkissa tarpeeton sähköompelukone?
Haluaisitko lahjoittaa sen hyvään tarkoitukseen
seurakunnan diakoniatyön käyttöön?
Jos vastaat myöntävästi, niin ota yhteyttä johtavaan
diakoniatyöntekijään Jouni Kivimaahan
p. 050 314 9041 tai jouni.kivimaa@evl.fi.

Joulumusikaali ja alakouluikäisten
kerhojen joulujuhla
Perjantaina 12. joulukuuta klo 19
Parkanon seurakunnan lapsikuoron ja nuoriso-orkesteri
esittävät Vammalan seurakuntatalossa joulun merkitystä
pohtivan musikaalin Kuulitko sä joulusta lainkaan.
Esityksen jälkeen tarjolla emäntien keittämää joulupuuroa.
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KONSERTIT
Su 23.11. klo 17
Tulkoon joulu -kirkkokonsertti,
Tyrvään kirkko, Tomi Markkola laulu,
Seppo Rehnström piano, Katri Rehnström huilu. Lippu 18 e, tuotto nuorten
ja vanhusten hyväksi, järj. LC Kiikka
Su 30.11. klo 18
Kohti joulua –puhallinmusiikin
konsertti, Tyrvään kirkko,
Kiikan torvisoittokunta
Su 30.11. klo 18
Kamarikuoro Scherzon joulukonsertti, Karkun kirkko, ohjelma 10 e
Ma 1.12. klo 18
Adventtivesper, Tyrvään kirkko,
Osmo Ojansivu, Suurkuoro, joht.
Lasse Rajalampi, urut Päivi Vuoristo
Ke 3.12. klo 12
Tuokiokuvia talvisodasta,
Keikyän kirkko, Keikyän koulun ja kylän
yhteisöllinen näytelmäprojekti
To 4.12. klo 18
Tuokiokuvia talvisodasta,
Keikyän kirkko, Keikyän koulun ja kylän
yhteisöllinen näytelmäprojekti
Pe 5.12. klo 18
Nyt Syttyy Valot Tuhannet, tunnelmai-

nen Joulun hyväntekeväisyys-konsertti,
Vammalan Seukku, Pirjo Turunen,
mezzosopraano, Tapani Puranen, piano
ja Maija Junnila, runot. Liput 25e/20e
sisältäen glögi- ja kahvitarjoilun, konsertin tuotto TAYS:n Lasten syöpäosaston
ja Sastamalan Vanhustyön hyväksi,
ennakkoliput Tyrvään kirjakaupasta
La 6.12. klo 13.30
Sodista rauhaan- konsertti,
Suodenniemen srk-talo,
Suodenniemen Souvarit
Su 7.12. klo 14
Joulukonsertti “Kanssa paimenten”,
Kiikan kirkko, Kamarikuoro Scherzon
joulukonsertti sekä Koodinimi Kerttuset
Ma 8.12. klo 19
Scherzo-kuoron joulukonsertti,
Mouhijärven kirkko, kuoroa johtaa
Jari Haapaniemi, ohjelma 10 euroa
Ti 9.12. klo 18
Kolehtikonsertti, Tyrvään kirkko,
aiemmilta vuosilta tutuksi tullut hyväntekeväisyyskonsertti, runsaasti esiintyjiä
To 11.12. klo 18
Lydian joulu, Lauluyhtye Lydian joulukonsertti, Ravintola Patruunassa

Pe 12.12. klo 19
Joulukonsertti, Kiikoisten kirkko,
Johanna Debreczeni ja Jouni Keronen,
konsertin järjestää LC-Kiikoinen
La 13.12. klo 18
Tenorissimon joulukonsertti,
Tyrvään kirkko

ARKIEHTOO

Su 14.12. klo 18
Joulukonsertti Lasse Rajalampi ja
Marianne Fountaine,
Mouhijärven kirkko,
vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa
Ke 17.12. klo 19
Juha Tapion Joulukonsertti,
Tyrvään kirkko,
liput Lippupalvelun kautta
To 18.12. klo 18
Angeles del cielo -Taivaan enkelit,
Jouluista renesanssimusiikkia Espanjasta, Karkun kirkko, Vokaaliyhtye
Lumous mukana Anu Mattila, Fioretto
Ensemble, kertoja Jukka Virtala, ohjelma
ovelta 15/10 euroa
To 1.1.2015 klo 14
Uuden Vuoden kahvikonsertti,
Kiikoisten srk-talo, Airas-Laitila,
Hänninen, Ojala

JOULUJUHLAT JA -TAPAHTUMAT
Pe 21.11.
Yllätysten yön ohrapuuro-myynti
lähetyksen hyväksi, Keikyän srk-talo
klo 17-19, puuroa voi ostaa omiin
astioihin tai paikan päällä syötäväksi
Yllätysten yön lähetysmyyjäiset,
Kiikan srk-talo klo 18-21
To 27.11.
Heinoon diakoniapiirin järjestämä
jouluinen juhla Aarikkarannassa klo 13
Pe 28.11.
Lähetyksen myyjäiset Mouhijärven
joulunavauksessa Uotsolassa klo 9-12
Keikyän sotaveteraanien pikkujoulu,
Keikyän srk-talo klo 15
Joulu-Karkku, avoimet ovet Karkun
seurakuntatalolla klo 18 alkaen,
joulukahvit kastamisineen, joululauluja
La 29.11.
Joulutori Vammalan srk-talossa
klo 10.30-12.30
Jouluinen iltapäivä ikäihmisille
Kutalan Nuorisoseuran talolla klo 13
Hartaus ja joulumyyjäiset Saaressa
(Kivijärvent. 238) klo 12 lähetyksen
hyväksi.
Ma 1.12.
Karkun kamari, Karkun srk-talo,
adventtiateria ja –juhla klo 12
Ke 3.12.
Miesten saunailta joulupuuron merkeissä kaupungin rantasaunalla klo 17
To 4.12.
Vanhemman väen joulunavaus
Salokunnan kirkolla klo 10.30, jos
tarvitset kuljetusta, soita Aila Rautanen

p. 0400 335 274
Naisten jouluaskarteluilta,
Vammalan srk-talo (kahvio, alakerta)
klo 18.30, askarrellaan joulukoristeita
silkkipapereista, tarjoilua ja mukavaa
yhdessäoloa, Tervetuloa loihtimaan
jouluiloa kotisi ikkunalle!
Su 7.12.
Seimiaskarteluilta, Vammalan srk-talo
klo 17 – 19
Ma 8.12.
Merimieskirkkopiirin jouluinen hetki
Vehmaan tilalla klo 13
Kiikan naisten raamattupiirin jouluinen
hetki Vehmaan tilalla klo 13
Ti 9.12.
Eläkeikäisten ja näkövammaisten
adventtijuhla, Vammalan srk-talo klo 13
Perinteiset erätulet syttyvät
Eräperkossa klo 17
Ke 10.12.
Kiikoisten kirkkokuoron joulujuhla,
Kiikoisten kirkkotupa klo 18
To 11.12.
Joulumyyjäisten leivontaa,
Keikyän srk-talo klo 8-14
To 11.12.
Lähimmäisten adventtitapaaminen,
Vammalan srk-talo klo 13.30
Pe 12.12.
Joulumyyjäisten leivontaa,
Keikyän srk-talo klo 8-14
Lähetysmyyjäisten valmistelua,
Kiikoisten srk-talo klo 9-16
Mouhijärven Eläkeliiton puurojuhla,
Mouhijärven srk-koti klo 13

LAPSET JA PERHEET
Pe 5.12.
Perhepäivähoidon joulujuhla,
Kiikoisten srk-talo klo 9
Jouluaskarteluilta kouluikäisille
tytöille ja pojille, Vammalan srk-talo
klo18.30 – 20
Ti 9.12.
MLLn perhekerhon
pikkujoulumuskari,
Kiikoisten srk-talo klo 10
Ke 10.12.
Perhepäivähoitajien joulujuhla,
Mouhijärven srk-koti klo 17
Pe 12.12.
Varhaisnuorten kerhojen joulujuhla,
Vammalan srk-talo klo 17 -21
Su 14.12.
Sammaljoen päivä- ja
perhekerholaisten joulujuhla,
Sammaljoen rukoushuone klo 13

Kaatuneitten omaisten joulujuhla,
Vammalan srk-talo klo 13
Naistenpiirin joulupuuro,
Mouhijärven srk-koti klo 18.30,
pikkupaketit mukaan

La 29.11.2014

Su 14.12.
Kuurojen adventtijuhla, virastotalon
kokoushuone klo 14
Ke 17.12.
Eläkeikäisten jouluruokailu,
Kiikan srk-talo klo 12
Pe 19.12.
Joululaulujen ilta Salme ja Mikko
Kuukalla (Maurialant. 239) klo 18
Joululaulumatinea, Kristiina ja Marjut
Ruusuvuori, Kiikoisten srk-talo klo 19

La 29.11.
Valofest Vammalan srk-talo klo 18
Sancta Venia, klo 19 nuorten messu ja
klo 20 Park 7
Ti 2.12.
Lautapeli-ilta Ammattikoulun
asuntolan Cellarissa klo 18
Pe 5.12.
Perjantaimessu,
Vammalan srk-talo klo 18, Herranen
Pe 19.12.
Nuorten ja nuorten aikuisten
joulujuhla, Vammalan srk-talo klo 19
La 20.12. – Su 21.12.
Tuomaan kirkon valvojaiset,
Nuakkari klo 19 alkaen

Vammalan
seurakuntatalolla

klo 18:00

La 13.12.
Joulumyyjäiset, Keikyän srk-talo
klo 10 -12, Keikyän kappeli, yhdistyksiä ja
muita toimijoita, myyntipaikkavaraukset
Oili Niemelä p. 050 314 9138
Joulumyyjäiset, Kiikoisten srk-talo
klo 11 – 13, ohrapuuroa, rusinasoppaa, laatikoita, leivonnaisia ja käsitöitä,
onnenpyörä

NUORET
Lasten ja perheiden joulujuhla,
Karkun kirkko klo 16
Ma 15.12.
Perheiden joulujuhla ja kauneimmat
joululaulut, Illon rukoushuone klo 18
Ti 16.12.
Päivä- ja perhekerholaisten joulujuhla,
Tyrvään kirkko klo 18
Ke 17.12.
Päivä- ja perhekerholaisten joulujuhla,
Mouhijärven kirkko ja srk-koti klo 18
To 18.12.
Päivä- ja perhekerholaisten joulujuhla,
Kiikan srk-talo klo 18
Lasten kauneimmat joululaulut
ja päiväkerholaisten joulujuhla,
Kiikoisten kirkko klo 18
Pe 19.12.
Päivä- ja perhekerholaisten joulujuhla,
Suodenniemen srk-talo klo 18

Valofest
Aikataulu:

18.00 Sancta Venia
19.00 Messu
Huom. tapahtuma on
ilmainen ja päihteetön!

20.00 Park 7

Järjestää Sastamalan seurakunnan
nuorisotyö

Visuaalinen suunnittelu & toteutus Veera Palonen
Piirrokset Tanja Saukko
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TARJA KOPALAINEN

SAMMALJOELLA VIETETTIIN KIRKON JUHLAA
TARJA KOPALAINEN

Tyrvään kirkkokuoro palvelee seurakuntaa sillä tavalla, jonka
parhaiten osaa, eli laulamalla.

90-vuotias kuoro
juhli laulaen
Tarja Kopalainen

Tyr vään kirkkokuoron
90-vuotisjuhlaa vietettiin 16.
marraskuuta. Juhlan kunniaksi Sastamalan seurakunnan suurkuoro esitti Tyrvään
kirkossa Franz Schubertin
saksalaisen messun Monika
Naukkarisen johdolla. Urkurina toimi Riitta Ojala.
Kuoron 90-vuotisjuhla jatkui seurakuntatalossa ansiomerkkien, historiikin, tervehdysten ja tietenkin musiikin
merkeissä.
Tyrvään kirkkokuoron ensimmäiset johtajat olivat v.t.
kanttorit Eino Huuskonen ja
Väinö Liikkanen. Vuonna
1925 seurakunnan kanttoriurkuriksi ja kuoronjohtajaksi
valittiin Pauli Riihivaara, joka korosti kuoron tehtävää
seurakunnan palvelijana arkielämässä.
Jumalanpalvelusten rinnalla kuoro lauloi isänmaallisissa tilaisuuksissa, sairaaloissa ja vanhainkodeissa, iltakirkoissa ja muissa seurakunnan tapahtumissa. Kuoro
myös konsertoi ja retkeili.
Vuosina 1956–1962 kuoroa johti kanttori-urkuri Uuno Hilander. Hänenkin aikaan kuorotoiminta oli vireää. Vuosina 1962–1974 kanttori-urkuri Teuvo Uotila
luotsasi kuoroa ja toi kuoron
ohjelmistoon monia vaativia
teoksia. Näistä yksi on kuoron 90-vuotisjuhlissa tänä
vuonna esitetty saksalainen
messu.

Vuodesta 1975 vuoteen
2003, eli lähes kolmekymmentä vuotta, kuoroa johti
kanttori-urkuri Matti Koho.
Hän otti määrätietoisesti tehtäväkseen ”veisaavan” kuorolaulun kitkemisen.
Kohon aikana kuoron toiminta oli vilkasta. Kuoro oli
paljon mukana seurakunnan
jumalanpalveluksissa ja
muissa tilaisuuksissa.
Matti Kohon jäätyä eläkepäiville kuoron johtajina ovat
toimineet Keijo Vättö, Anu
Mattila ja Mikko Helenius.
Tällä hetkellä kuoroa johtaa
v.s. kanttori Riitta Ojala.
Kuoro on elänyt seurakunnan mukana niin hautajaisissa ja syntymäpäivillä kuin
seurakunnan työntekijöiden
tulo- ja lähtöjuhlissa. Kuoro
on konsertoinut ja toiminut
vierailevien kuorojen isäntänä. Kuoron elämän kohokohtia ovat olleet osallistumiset
valtakunnallisille kirkkolaulujuhlille ja oman levyn tekeminen 1990-luvulla.
Koko 90-vuotisen toimintansa aikana Tyrvään kirkkokuoro on pitänyt johtotähtenään olla osa jumalanpalvelusta.
Musiikki ja konsertointi
on tärkeää, mutta pääasia
kuoron toiminnassa on kuitenkin julistus. Kuorolaiset
haluavat palvella seurakuntaa sillä lahjalla, jonka ovat
Jumalalta saaneet – laulun
lahjalla.
Lähde: Antti Mustalahden historiikki

SIUNATTUA JOULUN ODOTUSTA!

Sammaljoen kirkon 90-vuotisjuhlaa vietettiin mikkelinpäivänä
5. lokakuuta. Juhlassa oli monta syytä kiitokseen, sillä juhlapäivä oli myös sadonkorjuun kiitospyhä.
Väkeä oli saapunut kauempaakin yhteistä juhlaa viettämään. Kirkko oli koristeltu kauniisti syksyn värein, kukkasin
ja vihanneksin.
Ilmassa oli aistittavissa kiitollisuutta aikaisempia sukupolvia kohtaan heidän uurastuksestaan kirkon rakentamisessa.

Kiitollisuutta tunsimme vanhempia kohtaan siitä, että ovat
lapsensa kirkkotielle opettaneet. Kiitollisuutta aistin polvistuessamme ehtoollispöytään nauttimaan uutisleivästä murrettua leipää.
Messun jälkeen juotiin maukkaat kirkkokahvit, ja moni sai
tavata vanhoja tuttuja vuosikymmenien takaa.
Minna Järvinen

TARJA KOPALAINEN

Innolla uusiin
tehtäviin
Tarja Kopalainen

Sastamalan seurakunnan
hallintosihteerin toimeen on
valittu Johanna Mäkelä ja
Tyrvään kappelihautausmaan hoitajan virkaan Lauri
Valkeejoki. Pitkään lastenohjaajan sijaisena toiminut
Memmu Nieminen on valittu vakinaiseen lastenohjaajan toimeen ja Ella Saastamoinen lastenohjaajan sijaiseksi. Esitimme uusille työntekijöille muutaman kysymyksen.
Kuka olet ja mistä tulet?
Mitä teet seurakunnassa?
Mikä on tärkeintä työssäsi?
Minkälainen jouluihminen olet?
”Olen Johanna Mäkelä ja
asun Stormissa. Perheeseeni
kuuluvat puoliso Tero sekä
ala-asteikäiset tyttäremme
Noora ja Helmi. Olen aloittanut seurakunnan hallintosihteerinä 1. syyskuuta.
Työni sisältää kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
sihteerin tehtäviä, muita seurakunnan hallintoon liittyviä
tehtäviä ja kirkkoherranviraston tehtäviä. Tärkeintä työssäni ovat hyvät työkaverit ja
mielenkiintoiset työtehtävät.
Pidän rauhallisesta joulusta perheen kanssa.”

”Olen Lauri Valkeejoki ja
tulen Juupajoelta. Nykyään
asun Sastamalan keskustassa. Olen hautausmaanhoitaja
ja suntio Tyrvään kappelihautausmaalla. Tärkeintä
työssäni on, että näen oman
käden jäljen, että paikat pysyvät siisteinä niin ulkona
kuin sisälläkin ja että saan olla ihmisten kanssa tekemisissä eri tilanteissa.
Olen jouluihminen, tuleva
joulu tulee vietettyä perheen
parissa kotikonnuilla. Aattona on hartaushetki Tyrvään
kappelilla.”
”Olen 20-vuotias Ella Saastamoinen. Kotoisin olen
Humppilasta mutta ennen
muuttamistani tänne Sastamalaan olen asunut muutaman vuoden Turussa. Työskentelen seurakunnan lastenohjaajana.
Tärkeintä työssäni on tomia lämminhenkisenä aikuisena lasten sekä heidän perheidensä elämässä. Tietysti
iso osa työtäni on myös Raamatun sanan jakaminen ja
linkittäminen tähän päivään
ja sitä kautta lasten sekä heidän perheidensä arkeen.
Nautin kovasti joulun tuomasta lämpimästä tunnelmasta ja ihmisten hyväntuulisuudesta. Joulu on myös
ihana perhejuhla jolloin oi-

Johanna, Memmu, Lauri ja Ella piparitalkoissa.

keasti vietetään aikaa yhdessä ja unohdetaan kaikki kiireet. Sauna, puuro, joulurauhanjulistus ja joulukirkko,
niistä on tämän tytön joulu
tehty!”
”Olen Memmu Nieminen,
ihan oikealta nimeltäni juurikin Memmu. Tätä minulta
usein kysytään.
Tulen Sastamalasta ja olen
aina asunut täällä. Olen Sastamalan seurakunnassa lastenohjaajana. Aiemmin olen
toiminut sijaisena, mutta
nyttemmin vakinaisena.
Kouluttauduin ammattiin
työn ohella ja valmistuin Turun Kristillisestä Opistosta
kolme vuotta sitten. Tärkeintä työssäni on voida kohdata
lapsia ja perheitä hyvän sanoman äärellä. Haluan jakaa
ilosanomaa siitä, että meillä

kaikilla on yhteinen Jumala,
Taivaan isä, joka rakastaa
meitä aina. Ihan omanlaisinamme, ilman suorituksia
ja silloinkin kun tuntuu, että
kaikki muut hylkäävät. Lapsi
on pyhä ja toiminnan keskipiste.
Joulu on valoisan mielen
juhla pimeän keskellä. Valoa
jouluun tuo kerhoissa matka
adventista Jeesus-lapsen seimelle. Matkaa teemme kerhotilan koristelulla jouluisaksi ja tietysti kerhon ohjelma
muuttuu sisällöltään joulun
odotukseen tähtääväksi.
Taidan olla haikea jouluihminen. Koristellessani kotia
nyyhkin poikieni tekemien
joulukoristeiden seassa. Heidän lapsuutensa joulut elävät
mielessäni voimakkaasti.
Annan oman joulun tulla sydämeeni saakka.”
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Iso muutos?
Seurakuntayhtymät: Päätös tullee 2015
Ari Paavilainen

Kirkko miettii valtion tavoin
uutta ratkaisua alueellisissa
rakenteissa. Sastamala teki
rohkeita päätöksiä ja on nyt
kuntana ja seurakuntana
elinvoimainen kokonaisuus.
Kaikkialla ei ole päästy samanlaiseen ratkaisuun, vaikka ongelmat ovat samoja.
Syrjäseutujen väki vähenee.
Kansa pakkautuu taajamiin
ja entistä harvempiin kasvukeskuksiin.
Pienet yhteisöt eivät enää
kykene selviytymään tehtävistään ja ylläpitämään tarvittavia toimintoja.
Tarmoa, kekseliäisyyttä ja
halua säilyä itsenäisenä pie-

nistä yhteisöistä kyllä löytyy.
Liittyminen tapahtuu usein
vasta ulkopuolisesta pakosta.
Kirkon ratkaisu on seurakuntayhtymä. Keväällä 2015
on tarkoitus päättää, että
kaikki seurakunnat kuuluvat
yhtymään. Sastamalan seurakunnan pitää myös etsiä
rinnalleen kumppaneita
muodostamaan seurakuntayhtymä.
Seurakuntayhtymä on itsenäisten seurakuntien yhteenliittymä, joilla on yhteinen talous ja muitakin yhteisiä tehtäviä.
Hiippakunnan seurakunnat ovat käyneet keskusteluja, joissa ne ovat jo miettineet
yhteistyön mahdollisuuksia.

Sastamala voi tässä yhteydessä joutua siirtymään toiseen hiippakuntaan muun
Pirkanmaan joukkoon.
Kaikki eivät edes usko, että yhtymämallista päästään
sopuun ensi keväänä.
Seurakuntayhtymämalli ei
suinkaan ole ongelmaton.
Yhtymissä elävät muistuttavat mallin huonoista puolista. Se on monimutkainen,
kankea, hallinnollisesti raskas ja päätöksenteko on kaukana tavallisesta seurakuntalaisesta.
Yhtymän yhteisiin kuluihin hukkuu yhä suurempi
osa kirkollisveron tuotosta.
Yhtymää kuitenkin kannattavat suurten kaupunkien

70-luvulla syntyneestä Tyrvään ja Karkun seurakuntayhtymästä on vieläkin muisto Vammalassa.

edustajat, ja heillä on paljon
valtaa. Uusi yhtymä on myös
hiukan erilainen kuin nykyinen. Yhtymää vastustavat
suuret itsenäiset seurakun-

nat, kuten Jyväskylä, Salo…
ja Sastamala.
Kirkolliskokouksessa on
nostettu jälleen esiin ratkai-

su, jossa seurakunnat toimisivat hiippakunnan tuella.
Seurakuntayhtymän väliportaan hallinto jäisi tällöin
kokonaan pois.

Ennen oli yhtymiä meilläkin
Sastamalassa oli ennen seurakuntayhtymiä. Tyrvään ja
Karkun seurakunnat muodostivat Vammalan seurakuntayhtymän 1970-luvun
alussa.

Tuolta ajalta oleva ”Vammalan ev. lut, seurakunnat”kyltti komeilee vieläkin seurakunnan virastotalon seinässä Aittalahdenkadulla.
Kankeus poistui 2000-luvun

alussa, jolloin perustettiin
Vammalan seurakunta.
Äetsässä oli myös seurakuntayhtymä, joka purkaantui 2009 Sastamalan seurakunnan syntyessä.

Kirkkovaltuutetuista puolet uusia
Päättäjät: Luottamushenkilöt käyvät töihin
vuoden vaihduttua
Samuli Kinnari

Sastamalan kirkkovaltuustossa on 33 paikkaa. Ne jakautuivat neljän ryhmän kesken. Jokainen ehdokkaita
asettanut lista siis on uudessa kirkkovaltuustossa edustettuna.
Eniten valtuutettuja eli yksitoista on keskustan Yhdessä pidämme huolta -listalla.
Ääniharava Jenni Dörig sai
113 ääntä. Kokoomuslaisen
seurakuntaväen Yhteinen
Sastamala -listalla on kymmenen paikkaa. Suurin äänipotti oli Pirkko Eskon 169.
Sosialidemokraattien Yhteisvastuun ja lähimmäistyön listalla on kuusi paikkaa. Isoimman äänisaaliin keräsi Ilmari
Nurminen, jonka 345 ääntä
olivat eniten kaikista ehdokkaista ja omalla sataluvullaan. Kirkko kaikille -listalla
paikkoja on kuusi. Korkein
oli Jari Rankisen äänimäärä
288.
Valituista kirkkovaltuutetuista on Sastamalassa puolet
eli kuusitoista uusia. Arkkihiippakunnan tasolla uusia
on 45 prosenttia ja valtakunnallisesti 51 prosenttia.
Kirkkovaltuustoon valittujen keski-ikä on Sastamalassa 55 vuotta. Valituista joka toinen on 60-vuotias tai
vanhempi, heitä on kuusit o i s t a . Va l t u u t e t u i s t a
50–59-vuotiaita on kuusi,
30–39-vuotiaita neljä,
40–49-vuotiaita kolme,
20–29-vuotiaita kaksi ja
18–19-vuotiaita yksi. Arkkihiippakunnassa ja valtakunnan tasolla valittujen keski-

ikä on 54 vuotta.
Naisia Sastamalan kirkkovaltuustoon valituista on
kaksikymmentä eli 60,6 prosenttia ja miehiä kolmetoista
eli 39,4 prosenttia.
Seurakuntalaiset kävivät
Sastamalassa äänestämässä
aktiivisemmin kuin neljä
vuotta sitten sekä ahkerammin kuin koko maassa ja Turun arkkihiippakunnassa
keskimäärin.
Äänestysprosentiksi Sastamalan seurakunnassa kirjattiin 22,6. Se on 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi
kuin neljä vuotta sitten. Turun arkkihiippakunnassa äänestysprosentti oli 16,6 ja koko maassa 15,5.
Sastamalassa ennakkoäänestyksen suosio kasvoi. Ennakkoäänestysprosentti oli
15,0. Kaikista annetuista äänistä 66,4 prosenttia annettiin Sastamalassa ennakkoon. Viime vaaleissa ennakkoäänten osuus oli 63,9 prosenttia.
Sastamalassa 16-17-vuotiaista äänioikeuttaan käytti
9,4 prosenttia. Se on hieman
enemmän kuin valtakunnallisesti.
Valtaa ja vastuuta uusille
valtuutetuille jaetaan pian
vaalien jälkeen.
Uusi kirkkovaltuusto valitsee ensimmäisinä töinään jäsenet kirkkoneuvostoon ja
kappelineuvostoihin. Kierros
jatkuu, kun kirkkoneuvosto
nimeää kiinteistö-, kasvatus-, diakonia-, lähetys-, sekä
musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmät.

Kirkkovaltuutetut
vertausluvun mukaisessa
järjestyksessä:

Jenni Dörig

Pirkko Esko

Ilmari Nurminen

laatuinsinööri

pankkitoimihenkilö, eläk.

kunta- ja aluejohtamisen opiskelija

Jari Rankinen

Pentti Rantanen

Jorma Koivuniemi

Suvi Sianoja

Pertti Brander

Paula Mattila

pastori,
aluejohtaja, sit.

rehtori, eläk.

autonkuljettaja,
eläk.

maatalousyrittäjä

ekonomi,
yrittäjä

pankkitoimih.,
eläk.

Maire Villo

Aleksi Sandroos

Mauri Kaaja

Seija Kero

Pirkko Lahtinen

Ulpu Hukkanen

farmaseutti,
yrittäjä

ylioppilas,
opiskelija

verosihteeri

maatalousyrittäjä, koulunkäyntiavustaja, sit.

terveydenhoidon
lehtori, eläk.

yrittäjä,
emäntä

Antti Pärssinen

Olavi Isonokari

Satu Janhunen

Sirpa Keskinen

Mari Jokela

Seija Ojansivu

yrittäjä, muusikko,
sit.

maaseutuyrittäjä

autoilija, yrittäjä

kätilö

sairaanhoitaja
(YAMK)

yrittäjä, eläk.,
sit.

Seppo Kulju

Sirkka-Liisa
Saari

Terttu Sulanne

Kaisa Holma

Helena Heikkilä

Jukka Pusa

esimies

hätäkeskuspäivystäjä

toimistotyöntekijä

toimitusjohtaja

Marjaana
Jänesniemi

Aarne
Järvenpää

Maija
Timonen

Auli Horelli

Pentti
Haapahuhta

hieroja, yrittäjä

huoltomies

opettaja

Inkerin kirkon
diakoni, sit.

Irmeli Kulonpää
pyhäkoulusihteeri,
eläk.

emäntä

terveydenhoitaja
(AMK)

liikennemyymäläpäällikkö, eläk.
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HAUTAMÄEN MATTI VAIHTOI VAPAALLE
TARJA KOPALAINEN

Arkivaatteissa-ilta
tarjoaa eväitä
jaksamisen
Jouni Pihlajamaa

Suntio ja hautausmaanhoitaja Matti Hautamäki saapui viimeisenä työpäivänään 24. lokakuuta työpaikalle komeasti paloautolla.
Erityistä vastuuta seurakunnan kulunvalvontalaitteista kantanutta Mattia ei niin vain päästetty poistumaan talosta, vaan
toimitettiin juhlallinen uloskirjaus. Tästä toimenpiteestä Matti
sai kaulaansa todistuksen roikkumaan.

Muhkean avainnippunsa Matti luovutti juhlallisesti Kalevi
Suuniitylle, joka hoitaa nyt Matin tehtäviä määräaikaisena
suntio-hautausmaanhoitajana.
Toivotamme Matille hyviä lomapäiviä. Viralliset eläkepäivät alkavat maaliskuun alussa.
Tarja Kopalainen

Ylimyksen makeat ja karvaat pastillit
Reijo Ylimys,
Pastillin mitalla,
140 s,
Herättäjä-Yhdistys
2014

Reijo Ylimys, pastori ja kirjailija, päätti helmikuussa
pestinsä Karkun v.s. kappalaisena ja kaivoi kynät penaalista. Pitkään olivat jo sormet
syyhynneet täysipäiväisen
kirjoittamisen pariin.
Tiukan puristuksen jälkeen, parahiksi heinäkuun
Herättäjäjuhlille, syntyi Ylimyksen viides kirja, Pastillin
mitalla.
”Olen körttiukko” kuvailee
Ylimys itseään. Siitä myös tu-

lee kirjan nimi, körttipastillista, puheen mittaisesta ja
maailmalta maistuvasta.
Körttiläiset ovat kirkon ihmisiä, jotka eivät uskollaan ja
opeillaan elämöi. ”Suuresta
voi puhua vain hiljaisena. Armo löytyy lattianraosta, jos
löytyy”.
Ylimyksen ajattelussa ja
kirjoituksissa lähtökohtana
on yleismaailmallinen moraalin ja etiikan Kultainen
sääntö: Tee toiselle, mitä tahtoisit itsellesi tehtävän. Mestarikin siihen liittyi. Sanoipa
vielä; Siinä on laki ja profeetat.
Nykyinen yksilö- ja itsekeskeinen elämänmeno saa
Ylimykseltä huutia: ”Velvolli-

KANANJALKA

suudet tulevat ennen oikeuksia, ja niistä tärkeimpänä velvollisuus olla ihminen”.
Ylimys on rohkeasti pienen ja heikon puolella. Hurskaille omavanhurskaille Ylimyksen lääke on karvas: ”Ei
oman kynttilän sytyttämisellä yhtään paremmin aurinkoa näe”.
Reijo Ylimys on pappi, terapeutti, kirjailija ja filosofi – myös opettajana hän on
pitkän uran tehnyt, elämänkokemus näkyy. Teksti on
ajateltua ja kiteytynyttä, lukemista kestävää. Kirjasta
löytyy uutta ammennettavaa
useankin lukukerran jälkeen.
Kirjan alkuosa kulkee kirkkovuoden askelin, ei perin-

teisesti sanaa selittäen, vaan
Ylimyksen tapaan; Katso
Kristusta – näe ihminen, katso ihmistä – näe Kristus. Toisessa osassa Ylimys selvittää
teesejään monisanaisemmin.
Teksti on kaunistelematonta
ja hyvää tekevän rehellistä:
”Kuka turvaisi takaa, sivuilta,
kuka lujasti ottaisi syliin, saisi hetken levähtää”.
Tämähän se kysymys on,
jota jokainen ihminen kysyy.
Lempeästi Ylimys johdattelee lukijan kysymyksissään
myös eteenpäin, Iankaikkisen armon äärelle.
Kirja sisältää tuttua ja taattua Ylimystä, mutta myös paljon uutta pureskeltavaa – pastillin mitan kerrallaan.
Tarja Kopalainen

Kalenterimme perustuu suurelta osin ikivanhaan kirkolliseen perinteeseen. Kun uskonpuhdistus syttyi noin 500
vuotta sitten, luterilaiset kirkot säilyttivät vain ne juhlat,
jotka perustuivat selkeästi
Raamattuun ja joilla oli uskon kannalta keskeinen pedagoginen merkitys. Tämän
kalenteriuudistuksen taustalla oli myös protestanttinen
hurskausihanne, jonka mukaan Jumalan palveleminen
ei tapahdu vain kirkkorakennuksissa ja juhlapäivinä,
vaan myös aivan arkisissa ja
maallisissa tehtävissä.
Oppi-isämme Martti Lutherkin toisti usein ajatusta:
”Elävä usko ei voi olla tekemättä hyvää.”
Seitsenpäiväinen viikkomme perustuu niin ikään Raamattuun, jonka alkulehdiltä
löytyvästä Luomiskertomuksesta se muistuttaa. Juutalaisista poiketen vietämme lepopäivänä sunnuntaita.
Tämä johtuu siitä, että ensimmäiset kristityt alkoivat
kokoontua messuihin viikon
ensimmäisenä päivänä Jeesuksen ylösnousemuksen
muistoksi. Edelleenkin voimme ajatella, että jokainen juhlapäivä ja sunnuntai on tarkoitettu antamaan esimakua
iankaikkisen elämän rauhasta ja ilosta. Juhlimme, jotta
jaksaisimme!
Suurin osa elämästä on arkea. Vaikka sunnuntaiden lisäksi laskisimme mukaan
myös kaikki vuoden juhlapäivät, ajastamme on arkea noin
85 prosenttia.
Seurakunnan yksi tehtävä
on tukea jäseniään niin, että
he voivat toimia rohkeasti,
viisaasti ja hyvällä omallatunnolla arkisissa ympäristöissään ja mitä erilaisimmis-

Ajastamme arkea on noin 85
prosenttia. Myös arjessa
seurakunta on läsnä.

sa tehtävissä. Jokseenkin
kaikissa Suomen seurakunnissa on lakisääteisten toimitusten lisäksi suuri määrä vapaamuotoisia tilaisuuksia,
joissa ilman mitään kaavoja
tai liturgiaa käsitellään esimerkiksi eettisiä tai opillisia
kysymyksiä.
Usein näihin tilaisuuksiin
liittyy virsien lisäksi tai sijasta uutta hengellistä musiikkia
eli gospelia.
Seurakunnassamme on
noin kuuden vuoden ajan järjestetty kerran kuukaudessa
Arkivaatteissa-ilta. Tilaisuudet on pidetty Vammalan seurakuntatalon Aulasalissa yhtenä kuukauden torstai-iltana.
Illoissa on yleensä ollut joku puhuja- tai muusikkovieras, joka on pitänyt alustuksen hänelle annetusta aiheesta. Alustuksen jälkeen on
usein käyty vilkas keskustelu. Nykyisin illoissa lauletaan
musiikkiryhmän säestyksellä
hiljattain julkaistun Viisikielinen-kirjan lauluja.
Arkivaatteissa-illat ovat
maallikkojen juontamia ja
niiden aiheet on kehitelty
pienessä työryhmässä. Toisinaan tilaisuus on toteutettu
niin, että se on koostunut
pienistä seurapuheista tai paneelikeskustelusta. Ennen
kaikkea Arkivaatteissa-iltojen ilmapiiri on pyritty luomaan sellaiseksi, että kynnys
osallistua olisi kaikille mahdollisimman matala, ikään ja
vakaumukseen katsomatta.

