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Via Dolorosaa kuljetaan Vammalan seurakuntatalossa taas
palmusunnuntaista pitkäperjantaihin. Tule mukaan matkalle!
Pitkäperjantain ja pääsiäisen sanomassa tiivistyvät synkin pimeys ja
kirkkain valo, kuoleman kovuus ja uuden elämän ihme. Sivut 7 ja 8
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Pirjo Silveri

Pirjo Silveri

Matka kohti pääsiäistä

Kassikaupalla apua

Konﬁrmaation herkkä hetki

Marttilan koululainen Frans
Nieminen, 12, on innostunut
tavasta, jolla hän pääsi kantamaan yhteistä vastuuta
maailman lapsista. Frans oli
mukana taiteilemassa paperikasseja, joiden tuotto menee yhteisvastuukeräykseen.
Sivu 7

Konﬁrmaatio on herkkä hetki nuorelle ja
hänen läheisilleen. Seurakunnissa yleistynyt tapa kutsua joku kummeista alttarille
siunaamishetkellä on kirjattu myös uuteen kirkollisten toimitusten kaavaan.
Yhdeksän kymmenestä viisitoistakesäisestä käy rippikoulun. Aikuisenakaan ei vielä
ole liian myöhäistä.
Sivut 4 ja 5
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SAATTEEKSI

Lähetysjuhlat 10.–12.6.2005

Ihmistä kaivataan

Ohjelmaan on kirjoitettu
vaikka mitä

J

okin aika sitten sosiaalialan ammattilaiset keskustelivat televisiossa vanhustenhuollosta.
Ohjelma paljasti katsojalle suuren ongelman. Liian moni vanhus joutuu viettämään elämänsä iltaa ihmisarvolle sopimattomissa olosuhteissa.
Syyksi asiantuntijat sanoivat rahan. Kunnilla ei ole riittävästi työntekijöitä ja monet uupuvat kiireisen työtahdin alla.
Ongelman oletetaan vain pahenevan suurten ikäluokkien tullessa eläkeikään.
Asia alkoi vaivata. Huomasin auttamattomasti omaavani vanhentuneet ja väärät tiedot
vanhusten hoidosta. Muistin lapsuuteni kodinhoitajia, jotka tulivat aamuvarhaisella vanhuksen luo. He siivosivat, pesivät pyykit, laittoivat
ruoan, kävivät kaupassa. Kaiken tämän lomassa he juttelivat viimeiset kuulumiset vanhuksen
kanssa. Ihminen tuli autetuksi ja hoidetuksi.

E

nsi kesän lähetysjuhlien ohjelma on todellinen runsaudensarvi. Jaossa oleva kahdeksansivuinen
esite antaa esimakua, mitä tuleman pitää.
Kolmeen päivään mahtuu
yli 70 tilaisuutta, ja musiikilla on tärkeä osuus. Koko Suomi pääsee hetkeksi Vammalan
tunnelmaan, sillä jumalanpalvelus Tyrvään kirkosta televisioidaan sunnuntaina 12. kesäkuuta.
Mitkä kymmenistä tilai-

Paljon houkuttelevaa

S

N

yt tällainen hoitotapa on tuon ohjelman
mukaan vain kaukainen muisto.
Pyörähdys sisällä ja sitten kohti seuraavaa mummua ja pappaa. Työntekijät eivät
tällaista halua. Kuka sitä haluaa?
Arvoista tässä taitaa olla kysymys. Hyvän
maan meille rakentaneet äidit ja isät ansaitsevat kunnioittavan ja turvallisen vanhuuden. Sen
ansaitsevat myös ne, joilla ei ole varaa palkata
yksityistä kodinhoitoa.
Tv-ohjelmassa puhuttiin vain yhteiskunnasta ja vanhuksista. Samanlainen keskustelu voitaisiin käydä yhteiskunnasta ja lapsista. Yhteiskunnalleko vain lapsemme ja vanhuksemme
kuuluvat?
Ovatko he osia jossakin tuotantokoneistossa?
Vasta ohjelman lopussa joku tekstiviestin
lähettäjä kysyi ”Miksi ei puhuta omaisista ja
ystävistä?”.
Emme saa jättää omaisiamme ja ystäviämme oman onnensa nojaan tai ajatella, että yhteiskunta pitäköön heistä huolen.

T

untui hyvältä, kun muistin, miten monta
kertaa olen saanut nähdä jonkun sukulaisen tai ystävän hoitavan ja huoltavan
omaansa ja käyvän laitoksissa katsomassa. Se
kertoo, että ihminen on arvokas myös silloin,
kun hän on voimaton ja heikko.
Yhteiskunta voi luoda puitteet onnelliselle
ja turvalliselle vanhuudelle, mutta lähimmäistä,
ihmistä, ei kukaan tai mikään voi korvata.
Näitä miettiessäni muistin vanhan lastenlaulun sanoja ”...kun voimani uupuvat, käsilläs
kannat ja syntini armosta anteeksi annat”. Sellainen Jumala meillä on.
Siunattua pääsiäisaikaa!

suuksista ovat helmiä, joita
kannattaa omaan elämystensä
nauhaan poimia? Mikä houkuttelee etukäteen? Minne itse haluaisit osallistua?
Näytimme juhlaohjelmaa
sekalaiselle seurakunnalle ja
pyysimme valitsemaan. Vastaamassa oli lapsia, nuoria aikuisia, keski-ikäisiä ja vanhuksia, pappeja ja maallikoita, seurakunta-aktivisteja ja
kirkon penkkiä hyvin vähän
kuluttavia.
Jokaiselle löytyi jotakin.

L

Juuso tyylitteli julisteen

ähetysjuhlan teema ”On
kirjoitettu” on suora lainaus Raamatusta ja se sopii erinomaisesti kirjakaupungin henkeen.
Juhlien julisteen ja tunnuksen taustakuvaksi valittu
ja hehkuvan talviauringon valoon kuvattu vanha teksti puolestaan on kirjoitettu Karkun
Harsulta löytyneeseen nuotilliseen virsikirjaan.

Käsin kirjoitetun tekstin
tyylitteli julisteeksi Juuso Vuorenojan Toba-studio. Herra
Hakkaraisen kaupungissa mukaan pääsivät tietenkin Mauri Kunnaksen koirahahmoiset
sanankäyttäjät.
Juuso Vuorenoja on suunnitellut myös juhlilla myytävän ja julistetta mukailevan tpaidan.

eitsemänkymppinen nainen tuskaili, kuinka niin
mahdottoman moni tilaisuus vaikuttaa hyvältä: juhlateltan avajaisten, iltajuhlien
ja päättäjäisten lisäksi Tyrvään
Pyhän Olavin kirkon perinnejumalanpalvelus ja kansainvälinen messu, televisiojumalanpalvelus, Rakkaus ei etsi omaa
etuaan -raamattuvartti…
Keski-ikäinen mattimeikäläinen nosti omalle suosikkilistalleen missiologisen symposiumin, jo yleissivistyksen
vuoksi:
– Jos tämä on suurelle yleisölle avoin keskustelu, minua
kyllä kiinnostaisi tietää, mistä
lähetystyössä nykyään on kysymys ja mihin suuntaan se on
menossa, hän perusteli.
Kirkolta kirkolle -vaellusta
uskaltanee veikata vetonaulaksi, sillä sen nosti moni mustkohteekseen. ”Pyhiinvaellus
kotiseudulla Santiago de Com-

Kirkot
kutsuvat
vaeltamaan
Maiju ja Urpo Vuorenojan
ideoima Kirkolta kirkolle vaellus kuljettaa matkamiestä
16 kilometriä Karkun rautatieaseman liepeiltä Vammalan
keskustaan.
Lähtöpaikka on Maijun ja
Upin Hyvän paimenen majataloksi kutsumassa mummonmökissä Harsun pihapiirissä.
Sieltä vaeltaja saa kartan sekä
evääkseen vettä ja leipää.
Reitti seurailee kyläteitä

postelan tapaan, huikea idea”,
kuului muuan kommentti.
Jos tuote on kunnossa, sitä
ei tarvitse kuorrutuksin markkinoida. Perjantai-illan klo 22
kohdalle painetut kaksi sanaa
”Urut yössä” riittivät herättämään eri-ikäisten kiinnostuksen.
Nuorten ohjelmaan merkattu Mysterion eli Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen sanojen ja sävelten juhla
vetosi myös varsinaisen kohderyhmän ulkopuolisiin. Lasten ja varhaisnuorten ”Iltapäivä Afrikassa” innosti niin tenavia kuin heidän vanhempiaan.
Kesäkuussa jokainen saa
sitten pujottaa oman helminauhansa. Lähde sinäkin rohkeasti kokemaan, katsomaan ja
kuuntelemaan!
Ohjelmaesitteen voit hakea
jo nyt esimerkiksi kirkkoherranvirastosta.

Lisää helmipoimintoja:
• Avajaiset, perhejuhla ”Iloon, leikkiin, kiitokseen”,
lähetystyöhön siunaamisen juhla
• Eksoottinen suahilinkielinen messu
Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa
• Salvadorilainen kansanmessu juhlateltassa
• Safarikuoron konsertti Sastamalan kirkossa ja
Virran varrella – runon ja musiikin tilaisuus
Tyrvään kirkossa
• Valtakunta eli musikaali toivosta ja Messiaan
odotuksesta Sylvään liikuntasalissa
• Mikä härdelli -lähetysmusikaali
• Kiveen kirjoitettu – runoa ja
musiikkia Karkun kirkossa
• Jakarandan 20-vuotiskonsertti
• Yökahvila seuratalolla

Rautaveden rantamaisemassa
ja sen varrelle mahtuvat Karkun, Sastamalan, Tyrvään Pyhän Olavin ja Tyrvään kirkot.
Välillä on muitakin henkiseen
ja hengelliseen virittäytymiseen
sopivia levähdyspaikkoja.
Taivalta voi taittaa apostolinkyydillä, mutta myös pyörällä, veneellä tai autolla.
Lisätietoja:
www.wanhaharsu.com

NAULAN KANTAAN
Jos joku kristitty sanoo, että hän vain uskoo mitään kyselemättä, tulee mieleen, että joko hän on noussut taivaaseen.

Osmo Ojansivu
Vammalan kirkkoherra

Piispa Eero Huovinen
Helsingin Sanomat 27.2.2005

On tyhjää ja joutavaa kuvitella, että hengellinen elämä antaisi ihmiselle valtaa toisten ihmisten edessä. Päinvastoin: se riisuu ihmisen tulemaan herkemmäksi paljaalle ihmisyydelleen
ja kaikelle, mitä sen kohtaamisesta seuraa.

Tuntuisi väkinäiseltä, jos kirkko tarkoitushakuisesti ryhtyisi puhuttelemaan nuoria heidän kielellään tai tyylillään. Jos
nuorten kieli tai tyyli ei tule luonnostaan, lopputulos on teennäinen ja epäaito.

Voisin kuvitella eläväni loppuelämäni ilman televisiota, mutta
ilman ystäviä siitä puuttuisi jotakin olennaista ja tärkeää.

Rap-artisti Mariska (Maria Rahikainen)
Tampereen hiippakuntalehti 1/2005

Teologian tohtori, dosentti Matti Myllykoski
Kirkko ja kaupunki 2.2.2005

Messukylän srk:n nuorisotyönohjaaja Johanna Rajamäki
Tampereen Kirkkosanomat 2/2005

3
Impolan väki majoitti vieraita jo
Vammalan edellisillä lähetysjuhlilla
1977. – Ensin tuli viisihenkinen perhe ja sitten teimme petit vielä kolmelle yllätysvieraalle, muistelee
emäntä Taimi Sipilä.

talossa yöpyi viisihenkinen perhe
Itä-Suomesta.
Sopu antoi sijaa vielä isommallekin joukolle, sillä avajaispäivän
iltana Vinkkilän kylään tupsahti
yllättäen kolme uutta vierasta, äiti
ja isä aikuisen tyttärensä kanssa.
– Sitten tehtiin vain petejä lisää, nauraa Taimi Sipilä, joka muonitustalkoolaisena oli hädin tuskin
itse ehtinyt juhlapaikalta kotiin ennen kolmikon saapumista.
Impolan emäntä oli etukäteen
kertonut Karkussa asuneelle, nyt
jo edesmenneelle äidilleen luvanneensa majoittaa lähetysjuhlaväkeä
yhden perheen verran.
– Äiti sanoi heti, että olisit nyt
voinut enempikin ottaa ja että plikkainhuoneeseenkin hyvin mahtuisi. Ja niinhän lopulta mahtui.
Millaista oli majoittaa omassa
huushollissa entuudestaan tuntemattomia ihmisiä?
– Iloa heistä oli, totta kai! Ei ainakaan yhtään mitään harmia, vakuuttaa Taimi Sipilä. – Oli mukava yhdessä jutustella, keitimme siinä ehtookaffeet ja joku taisi käydä
saunassakin. Lauantai-iltana muistan vielä olleeni meillä asuneiden
vieraiden kanssa Tyrvään kirkossa
jossakin tilaisuudessa.
Sukupolvesta toiseen

Ovet auki juhlan tulla
Kesäkuun lähetysjuhlien valmistelut ovat
jo pitkällä. Monipuolisen ohjelman esite
on painettu ja käytännön järjestelyissä
täysi tohina päällä. Suurtapahtumaan
odotetaan 11 000 vierasta.
– Parhaillaan haetaan satoja talkoolaisia eri tehtäviin ja kotimajoituspaikkoja vieraille, paaluttaa
pääsihteeri Hannu Heikkilä nykyvaihetta Vammalassa.
Vanhan lähetysjuhlaperinteen
mukaan myös paikalliset kodit
avaavat ovensa ja tarjoavat yösijaa tulijoille. Kun Heikkilä viime
viikkoina on eri yhteyksissä puhunut majoitusasioista, useasta suusta on kuulunut kommentti ”meille on tulossa sukulaisia tai ystäviä
muualta Suomesta yöksi, juhlille ja
samalla kyläilemään”.
– Mikäs sen hienompi ajatus
kuin yhdistää lähetysjuhla ja kesän
sukulais- tai ystävävierailu, iloitsee
pääsihteeri.
Hän on toiveikas, että tarvittavat 300 petipaikkaa löytyy myös
sellaisia varten, joilla ei omasta takaa ole Vammalan seudulla tiedossa kyläpaikkaa.
Läheltä ja kaukaa

Kotimajoittujat eivät oleta saapuvansa viiden tähden hotelliin.
On siis turha murehtia, voinko
ottaa ketään vastaan, pystynkö tarjoamaan tulijalle sitä tai tätä, onko meillä tarpeeksi hienot puitteet
tai kelpaako kenties vain yksi petipaikka.
Majoitustoimikuntaa Vammalassa vetävä Kalle Lomma painottaa, etteivät vaatimukset ole päätähuimaavia.
– Asiallinen nukkumasija riittää – asuinhuone, mökki tai vaik-

ka vanhanajan luhti. Tarjoilusta ei
tarvitse ottaa paineita, sillä vieraat
kyllä tietävät, että juhlapaikan ravintolassa saa aamu- tai iltapalaa
Kotimajoituksesta isäntäväki
voi periä 10 euroa yöltä henkilöä
kohti ja tämän korvauksen vieras
maksaa suoraan majoittajalle. Jos
tulija toivoo jonkinlaista purtavaa
ja majoittaja tahtoo siitä huolehtia, käytännöstä ja hinnasta voi toki erikseen sopia.
Juhlien järjestäjät ovat kiitollisia jokaisesta kotinsa ovet avaavasta
taloudesta. Ilmoittautumisia odotetaan 31. maaliskuuta mennessä.
Moni vieras luonnollisesti haluaisi pieluksen jalankulkumatkan
päästä juhlapaikalta, koska suurin
osa tästä joukosta liikkuu yleisillä

kulkuneuvoilla.
– Mutta myös hiukan kauempana sijaitsevat ja jopa Vammalan ulkopuolella olevat
yöpymispaikat ovat kullanarvoisia, Lomma muistuttaa.
Juhlavieraille on varattu maakunnan hotellien, motellien ja
maatilamajoittajien lisäksi tiloja
seudun kurssi- ja leirikeskuksista sekä ”patjat lattialle”-henkeen
kouluilta.
– Mahtaisiko jo tiedossamme
olevien ja varattujen paikkojen lisäksi vapaana vielä olla esimerkiksi maatilakohteita lähiseudulla ja
kohtuullisen matkan päässä juhlapaikalta, Lomma kyselee.
Kaikkia kutsutaan

Myös talkoolaisia – naisia ja miehiä, nuoria, keski-ikäisiä ja varttuneempia – tarvitaan 800–900.
Ilmoittautumisaika on 15. huhtikuuta asti. Monenlaista työtä on
tiedossa sekä ennen juhlia, niiden
aikana että jälkeenpäin.

Valtakunnallinen lähetysjuhla
Mitä?
Järjestäjinä Suomen
Lähetysseura, Vammalan
seurakunta ja Vammalan
kaupunki.
Vieraita kaikkiaan noin 11 000.
Yöpymispaikan tarvitsee
2 500 tulijaa. Nyt haussa on
kotimajoitus 300 vieraalle.
Järjestelyihin tarvitaan
800–900 talkoolaista.

Milloin?
Juhla pidetään 10.–12.6.2005.
Ilmoittautuminen kotimajoittajaksi 31.3. mennessä, talkoisiin
viimeistään 15.4.
Missä?
Keskipisteenä Sylvään koulu,
tapahtumia myös eri kirkoissa
ja muissa tiloissa ympäri Vammalaa. Neljän päivän aikana yli
70 tilaisuutta.

Pääsihteeri Hannu Heikkilä kuvailee, ettei kenenkään tarvitse kysyä, kelpaanko minä tai osaanko
tehdä. Jokainen osaa ja jokainen on tervetullut.
Jos sinua arveluttaa lähteä yksin, pyydä ystäväsi
mukaan! Tai lähde isommalla kaveri-, työ- tai yhdistysporukalla.
Eniten apuvoimia tarvitaan rakennustöissä ja suurtelttojen pystytyksessä juhlien edellä. Myös
muonituspisteissä ja keittiöpuuhissa riittää hommia hyvin isolle
joukolle.
Työtehtäviä voi jopa valita, ja
tarjolla on rakentamisen ja ravintolapuolen lisäksi neuvontaa, myyntiä, kolehdinkantoa, liikenteenohjausta, järjestyksenvalvontaa, toimistotöitä, vartiointia, kuljetuksia, siivousta tai päivystystä ensiavussa ja lepohuoneessa.
Iloa ja lämpimiä muistoja

Emäntä Taimi Sipilällä on kokemusta ja lämpimiä muistoja 1977
lähetysjuhlista, jolloin Impolan

Tytär Marjaana Sipilä kommentoi
keskustelua siihen malliin, että perinne taitaa uuden sukupolven aikana talossa jatkua.
– Pienestä saakka olen tottunut, että meillä osallistutaan kaikkeen. Aina on pidetty kinkereitä,
diakoniamyyjäisiä, ompeluseuroja tai sota-aikaisen Impolan poppoon kokoontumisia. Se vähän
kuin kuuluu asiaan.
Marjaana oli edellisten lähetysjuhlien aikaan 12-vuotias. Hiljakkoin kaappia penkoessaan käsiin
osui silloinen, juhlilla lapsille jaettu sinikantinen työkirja, joka toi
elävästi tapahtuman mieleen.
Tulevan kesän ohjelmankin
Marjaana on katsonut sillä silmällä läpi ja miettinyt, minne nyt tahtoisi oman kuusivuotiaan poikansa viedä.
– Ainakin salapoliisien lähetysmusikaali varmasti kiinnostaa
Mikkoa, hän uskoo.
Impolaan parahiksi haastatteluhetkellä poikennut naapuri Aino
Luhtanen on myös saamassa kotiinsa lähetysjuhlijoita.
– Äidin serkku, yksi Marjatta
Pohjanmaalta yöpyi meillä silloin
1977 ja tulee varmaan taas juhlille
ja meille yöksi.
Pirjo Silveri

Näin voit ilmoittautua
Jos haluat tulla talkoolaiseksi tai
tarjota yösijaa vieraille, soita lähetysjuhlien majoitussihteerille
puh. 050 469 0629 tai Vammalan kirkkoherranvirastoon puh.
03 511 2609. Lähetämme sinulle lisätietoa ja ilmoittautumislomakkeen täytettäväksi.
Lomakkeita voi pyytää seurakunnan työntekijöiltä ja lisäksi niitä jaetaan seurakunnan tilaisuuksissa ja tiloissa. Voit ilmoit-

tautua myös netissä www.vammalanseurakunta.ﬁ >lähetysjuhlat
Talkoolaisille on valittavana
paljon erilaisia palvelutehtäviä.
Työvuorot kestävät yleensä 4–6
tuntia ja niitä voi ottaa eri päivinä. Talkoolaiset saavat työpäivinä ruokaa ja samanlaisen t-paidan erottuakseen muista juhlavieraista. Lisäksi Lähetysseura
tarjoaa Lähetyssanomat puoleksi vuodeksi.

Rippikoulu
pitää pintansa
E

vankelis-luterilaisen kirkon
perinteinen kasvatusjärjestelmä rippikoulu on seurakunnan hittituote, joka yhä tavoittaa
suuremman joukon kuin on kirkkoon kuuluvien osuus. Vammalassa on pysytelty hienosti 91–92 prosentin tuntumassa.
– Olemme asettaneet työllemme
tavoitteen, että vähintään 90 prosenttia ikäluokasta käy rippikoulun, sanoo pappi Jari Rankinen.
Vuosittain osallistujia on 180–
190, parikymmentä paikkakuntalaista hakeutuu esimerkiksi Karkun evankeliselle opistolle tai jonkun muun valtakunnallisen kristillisen järjestön leirille.
Vuontispirtin hiihtolomaripari
oli vuoden ensimmäinen Vammalassa, toisen ryhmän vuoro on pääsiäisenä. Muut leirit pidetään kesällä, Houhajärvellä, Kokemäen Pitkäjärvellä ja Viron Saarenmaalla.
– Tänä vuonna päätimme kokeilla myös vanhanmallista päivärippikoulua. Valtavan suurta suosiota se ei saavuttanut, mutta ryhmä
sentään syntyi.
Viime adventtina käyttöön otetut
uudet kirkollisten toimitusten kaavat eivät Rankisen mielestä paljon
muuttaneet konﬁrmaatiokäytäntöjä.
Aiemmin oli kaksi mahdollisuutta: joko sijoittaa konﬁrmaatio
entisajan yleiseen tapaan heti jumalanpalveluksen alkuun tai sitten
keskelle, kohtaan missä lausutaan
uskontunnustus.
– Jälkimmäinen on lyönyt itsensä läpi Suomen seurakunnissa. Uudessa kaavassa tämä on nyt ainoa
vaihtoehto.
Kun saarna on pidetty, nuoret kutsutaan alttarille. He lausuvat seurakunnan kanssa yhdessä uskontunnuksen, pappi esittää kysymykset, rippikoululaiset siunataan,
nuorille ja vanhemmille sanotaan
kehotussanat.
Tapa tuntuu Rankisesta hyvältä,
koska näin konﬁrmaatio nivoutuu
ehyesti jumalanpalvelukseen.
Esimerkiksi Vammalassa on jo
kauan ollut tapana, että riparilai-

nen pyytää jonkun kummeistaan
mukaan siihen kohtaan kun nuoret siunataan.
– Myös kummi saapuu alttarille
ja laittaa kätensä lapsen pään päälle. Uudessa kaavassa tämä vaihe on
oikein kirjattu paperille.

SANAN SELITYS
Konﬁrmaatio

(LATINAN CONFIRMARE, VAHVISTAA) toimitetaan joko seurakunnan pääjumalanpalveluksen yhteydessä tai erikseen. Siinä rippikoulun käyneet tunnustavat uskonsa,
saavat siunauksen ja seurakunta rukoilee heidän puolestaan.
Konﬁrmoitu voi käydä itsenäisesti
ehtoollisella, hän voi päästä kummiksi ja asettua 18 vuotta täytettyään ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa.
Konﬁrmoitavat tulevat ristikulkueena Tyrvään kirkkoon.

Pirjo Silveri

Keskellä jumalanpalvelusta

Studio-86
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Ikinä ei ole
liian myöhäistä
Jos käymätön
rippikoulu
kaihertaa
mieltä,
Terhi Turunen
kannustaa
ottamaan
yhteyttä seurakuntaan.
– Rippikoulu
on aikuiselle
helpompi
kuin etukäteen
kuvittelisi.

J

äikö ripari viisitoistakesäisenä
käymättä ja se vaivaa nyt? Koskaan ei ole liian myöhäistä.”
– Joka vuosi meillä on muutamia yksityisrippikoululaisia, kertoo
Vammalan kappalainen Jari Rankinen.
Yleensä tapaamiset ovat kahdenkeskisiä papin kanssa. Rankista viehättäisi joskus kokeilla myös 3–4
hengen ryhmää.
– Aktiivisen ja innostuneen aikuisen kanssa uskonkysymyksistä syntyy helposti syvällisiä keskusteluja, jotka ovat molemmille antoisia.

Hiukan toisenlainen tilanne on,
jos papin pakeille tulee parikymppinen nuorukainen, jonka ainoana motiivina on kirkkohäistä haaveilevan kihlatun vaatimus. Naimisiinmeno on yleensä tärkein yksittäinen aikuisrippikoulun käymisen syy.
– Moni perheen perustamista suunnitteleva ajattelee myös aikaa, jolloin ehkä on jo lapsia. Vauva halutaan kastaa ja kaverit saattavat pyytää kummiksi.
Rankinen tietää, kuinka paljon
suomalainen arvostaa kirkollisia
toimituksia.

SANAA SASTAMALASTA
Siunattu tyhjyys

L

ipaston laatikkoa penkoessani tulee usein vastaani kortti, jonka olen jo vuosia sitten saanut. Sen tekstinä on: ”Tyhjin käsin
perille päästään”. Kuvassa on lapsenomainen hahmo, jolla on
iloinen hymy ja tyhjät kädet ojennettuina ylöspäin.
Aikuisen silmin tyhjänä oleminen ei hymyilytä, vaan on noloa
ja nöyryyttävää. Tuskin kukaan vapaaehtoisesti ottaa sitä osaa itselleen, vaan pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, ettei vain antaisi
tyhjää vaikutelmaa itsestään.
Vierailulle lähtiessäkin on huomattavasti varmempi olo, jos on
kädet täynnä viemisiä – eipähän sitten jää kiitollisuuden velkaan.
Helppoa on täyttää kädet ja kassit konkreettisilla tavaroilla.
Jos tyhjänä onkin oma sisin, se tuntuu ahdistavalta, eikä ongelma ratkea millään kaupassakäynnillä. Tätäkin moni on kyllä
kokeillut ja todennut jääneensä sitä tyhjemmäksi, mitä täydempänä kassit ovat.
Vaikka asiat olisivat inhimillisesti katsottuna vallan mainiosti ja

päällepäin näyttää kaikki olevan kunnossa, sisimmässä voi olla sietämätön tyhjyyden tunne: ”Minulla ei ole kenellekään mitään annettavaa, olen turha. Elämässäni ei ole mitään mieltä.”
Tällaisessa tilanteessa alkavat Jumalan mahdollisuudet. Niin
kauan kuin yritämme viedä Jumalalle suosituksia, vakuuttaa vilpittömyyttämme ja hyviä aikeitamme, elämme oman itsemme varassa. Kaikki hyvät teot ja epäitsekkäät valinnat haluaisimme Jumalan
nähtäväksi varmistamaan, että kelpaamme Hänelle.
Jumalan näkökulma asiaan on vallan toinen. Kaikkein paras vieminen onkin tyhjät kädet ja tyhjä sisin. Silloin Hänellä on suurimmat mahdollisuudet täyttää meidät hyvyydellään ja armollaan. Itse asiassa Jumalan mahdollisuudet vasta alkavat silloin, kun ihminen suostuu tulemaan tyhjäksi.
Jeesus suostui tulemaan meidän ihmisten silmissä tyhjäksi
omaa kärsimystietä kulkiessaan. Jopa opetuslapset olivat pettyneitä, kun Jeesuksessa ei ollutkaan ainesta kuninkaaksi.

Kuitenkin tuon tien päässä oli täyttymyksien täyttymys: se avasi tien taivaaseen sille tyhjimmällekin ihmiselle. Tyhjä risti ja tyhjä
hauta julistavat kaikkein suurinta täyteyttä.
Kaiken kaikkiaan tyhjänä oleminen ei taidakaan olla huono
vaan päinvastoin tavoiteltava
asia. Silloin Jeesuskin mahtuu mukaan. Jumalan siunaus voi täyttää tyhjän sydämen jopa kukkuroilleen. Siitä riittää silloin myös
muille jaettavaksi.
Tuulikki Nyman
Kirjoittaja on luokanopettaja
Varilan koulussa
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Päiväkirja Vuontispirtiltä

❧
❧
❧
❧ Perjantai 18.2.
kohti Enontekiötä Vam❧ Matkalle
malan srk-talolta klo 7. Lauhamon
kuskinamme toimi Rauno
❧ bussissa
Kulmala. Ensimmäinen pysähdysoli Juustoportti. Lepuutte❧ paikka
limme jalkoja, joimme kahvia ja meKalajoella söimme todella hy❧ hua.
vää ruokaa, ja kävimme katsomassa
joka oli kai hieno.
❧ ”lumikylää”
Poikkesimme vielä Kemissä ja
Napapiirillä, jos oikein muisteLinja-automatka meni mu❧ taan...
kavasti jutellessa, videoita katsellestietysti musiikkia kuunnelles❧ sasa.jaPerillä
Vuontispirtillä klo 21, ilmajoittuminen ja pappim❧ tapala,
me Martin pitämä iltahartaus. Sitjokainen nukkumaan omaan
❧ ten
mökkiinsä. Hyvää yötä!
❧ Lauantai 19.2.
aikainen herätys, jo puo❧ Hirveän
li kahdeksalta. Aamupalan jäloli yksi op❧ keen
pitunti ennen
lähdim❧ kuin
me laskettePallas
❧ lemaan.
osoittautui tahuo❧ juttoman
noksi paikakjoten suun❧ si,tasimme
Olokselle.
Se
oli
❧ la hieno jatodel”Helpompaa kuin
siisti,
kuvittelin”
sinne vois mennä
❧
Rekrytointialan aluepäällikuusiks!
kö Terhi Turunen, 30, pereh- ❧
Laskettelun jältyi tiiviisti kristinoppiin viime
keen söimme, oli
vuoden lopulla. Konﬁrmaatio ❧ vapaa-aikaa ja saunat. Iltaohjelma
oli tammikuussa Tyrvään kiroli aivan huippu. Hartauden pikossa.
Juha. Sen jälkeen nukkumaan…
❧ tiihanaa
”Oikeassa” iässä rippileiri jäi
nukkumaan..jee jee =)
väliin vanhempien muutamaa
❧ Sunnuntai 20.2.
vuotta aiemman avioeron ja kirkosta eroamisen takia. – Heidän
Puoli yhdeksältä isoset herätti pikmukanaan myös veljeni ja minä ❧ kuiset mökeistään. Leirijumalanpalerosimme kirkon jäsenyydestä.
velus. Yhdeltätoista alkaneen oppiMeidät oli kyllä aikanaan kas- ❧ tunnin aiheena erilaiset uskonnot.
tettu ja koulussa osallistuin yhä
Sen jälkeen saimme nauttia her❧ nekeitosta
uskontotunneille.
ja pitää 45 minuutin päiAikuisiässä Terhin mielesvälevon. Makoilimme takkahuosä alkoivat pyöriä vanhat perin- ❧ neessa tyynyt pään alla. Martti soitteet ja perinteiset arvot. Kaikti luostari- ja gospel-musiikkia ja lukiin niihin tuntui jotenkin liit- ❧ ki pätkiä Raamatusta. Melkein kotyvän kirkko; joulu, kummius,
ko porukka nukahti.
kaste, häät. Yhden ystävän vih- ❧
Levon jälkeen vaihdoimme lämkitilaisuus maistraatissa vaikutti
pimät vaatteet ylle. Kirmasimme
❧ ulos leikkimään legendaarista Hae
aika karulta.
Niin hän päätti kilauttaa
-leikkiä. Moni sai mukavan
❧ isoselle
kirkkoherranvirastoon.
tai vähemmän mukavan lumipesun.
– Kaikki hoitui todella helSeuraavina kahtena tuntina opiskelposti. Kymmenkunta tapaamis- ❧ tiin kymmentä käskyä. Tuntien jälta papin kanssa järjestyivät hykeen ruoka maistui ja taas jakaanvin, vaikka omat aikatauluni oli- ❧ nuttiin ryhmiin keskustelemaan livat hankalia. Kävin tuolloin vie❧ sää käskyistä.
lä Helsingissä työssä.
Turunen yllättyi myönteisesMaanantai 21.2
ti. Rippikoulu osoittautui pal- ❧ Herätys oli yhtä karmea kuin
jolti elämänmakuiseksi pohdinmuinakin aamuina: isoset lauloinaksi. Se ei muistuttanut kou- ❧ vat kurkku suorana mökkien ovilluvuosien uskonnonopetusta tai
la klo 7.30. Aamupalalla kokosimollut hengellisiä korulauseita tai ❧ me maittavat retkieväät. Koitti aika
ulkoa pänttäämistä.
lähteä skimbaamaan ja snoukkaa– Puhuimme esimerkiksi, ❧ maan. Rinteessä oli hubaa, Ylläkmiten kymmenen käskyä heijassellä pakkasta 10 astetta ja aurinko
tuu nykypäivän arjessa. Keskus- ❧ paistoi komeasti.
telimme surusta, uskollisuudesPalattuamme Vuontispirtille
ta, yksinäisyydestä, ystävyydes- ❧ Martti sai osansa lumipesuista. Päitä. Raamatussa puhutaan usein
välliseksi oli herkullista kanaa ja riiniin vertauskuvallisesti, joten ❧ siä, sekä erittäin maittavia kasviksia.
pappi sai myös selittää minulKaiken kaikkiaan kiva päivä! =)
le tiettyjä asioita.
❧
Ohjelmaan kuului lisäksi juTiistai 22.2.
malanpalveluskäyntejä ja op- ❧ Tänään löhöiltiin ja opiskeltiin palpikirjoja sekä tehtäviä näiden
jon. Illalla oli leirihäät. Hääpari vapohjalta.
arpomalla: sulhaseksi Lasse,
❧ littiin
morsiameksi Lotta. Sulhasen isä oli
❧ Juha ja äiti Eve. Morsiamen isänä

toimi Tommi, äitinä Katariina. Sulhanen sai valita itselleen bestmanin ja
morsian kaason.
”Vihkimisen” jälkeen isoset tarjoilivat
kakkua ja mehua.
Keskiviikko 23.2.

Oppitunneilla puhuttiin uskoon kääntymisestä ja Raamatusta.

Kata, Juha
ja Tommi.

Ylläksen maisemia.

kuka leiriläinen
on kyseessä.
Syömään, pakkaamaan ja isoset mökkejä tarkastamaan.
Kuten ripareilla yleensä, viimeinen ilta meni herkistelyksi. Isosten valmisteleman pienen ohjelman jälkeen oli sanaton jumis. Tunnelma luokkahuoneessa oli
herkkä ja lämpöinen.
Niko ja Lasse
Vuontispirtillä.

Sitten reippailtiin kunnolla ryhmäytyksen merkeissä. Leiriläiset
kiersivät rasteilla mm. rakentamassa lumilinnaa, ratkomassa salakirjoitusta, kuljettamassa sormusta tulitikussa. Ruokalevon jälkeen apuohjaaja Juha piti oppitunnin gospel-musiikista ja Martti puhui magiasta ja spiritismistä jne.
Välillä riehuttiin ulkona hankipalloa ennen kun Martti piti tunnin Ecce homo -valokuvanäyttelystä. Kuvat eivät olleet kovin kaunista katseltavaa.
Tänään ruokana oli jälleen kalaa. Isoset pitivät ilta-ohjelman ja
pappi iltahartauden. Puoli kahdeltatoista laulettiin Nukkumattia ja
tasalta leiriläiset olivat jo sikeässä
unessa.
Torstai 24.2.

Päivä Ylläksellä. Ilma oli hyvä, aurinko paistoi eikä tuullut paljoa. Paluumatkalla Vuontispirtille poikkesimme kauppaan ja porotilalle. Pääsimme aitauksen sisälle asti ja aikamme siinä poroja kuvasimme ja
katselimme.
Päivällisellä tarjottiin palapaistia, kalaa, perunoita ja vihanneksia, jälkiruuaksi erittäin maittavaa
marjakiisseliä. Illalla teimme ryhmätöitä, osa kirjoitti leirilehteä, osa
pisti paikat kuntoon iltaohjelmaa ja
hartautta varten.
Perjantai 25.2.

Siivoiltiin mökkejä. Tehtiin hauska 45 tehtävän koe, jossa kysyttiin

Kodassa ilta jatkui makkaroilla
ja lätyillä. Tunnuimme todella yhtenäiseltä ryhmältä. Lauloimme,
nauroimme ja jutustelimme keskenämme hyvän huumorin vallitessa. Porukka hälveni hiljalleen mökkeihinsä, osa jäi valvomaan. Viimeiset lähtivät kodasta aamun pikkutunneilla.
Yksi kaikkien ja
kaikki yhden puolesta!

❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧

Yhdessä elämistä ja
kyselemistä
uontispirtin hiihtolomaripari oli Martti Lammin
pappisuran ensimmäinen.
– Hyvä jälkimaku jäi. Näissä nuorissa on potentiaalia kohdata vaikeitakin asioita. Valmiiksi pureksittu pullamössö ei ole heidän
juttunsa.
Viikon päätteeksi myös Martti laittoi paperille oman ”päiväkirjansa”:
uomen ev.lut. kirkon rippikouluja ohjaa piispainkokouksen hyväksymä rippikoulusuunnitelma, nykyinen vuodelta
2001 ja nimeltään ”Elämä–usko–rukous”. Yleistavoitteen mukaan ”nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on
pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä”.
Rippikoulussa ei mielestäni ole
olennaista se, mitä opetetaan, vaan
se, mitä rippikoululainen oppii.
Näen sen eräänlaisena esittelytilaisuutena: tällaista on tarjolla, kiinnostaako tulla mukaan? Jos konﬁrmaation jälkeen seuraava ehtoollinen nautitaan oman lapsen konﬁrmaatiossa, kaikki ei ole mennyt aivan toivotulla tavalla.
Vuontispirtillä
laskettelu/hiihto
ja opiskelu vuorottelivat. Paljon oli opiskeltu etukäteen, paljon töitä tehtiin nyt. Välillä opeteltiin ryhmässä
toimimista isojen johdol-

la, välillä haettiin ryhmäﬁilistä yhteisestä päivälevosta.
Rippikoulusuunnitelmassa mainitaan myös, kuinka ”Jumalan lahjoittaman pelastavan uskon piirissä joudumme toistuvasti kysymään,
mitä uskosta seuraa elämässä. Rippikoulussa nuorta autetaan vahvistumaan rakkaudessa lähimmäiseensä.”
Parhaimmillaan rippikoulu on
yhdessä elämistä ja kyselemistä. Aikanaan omalla riparillani opetetusta en paljoa muista. Nyt viitisen
vuotta teologiaa opiskeltuani huomaan, että on entistä enemmän kysymyksiä, joihin en osaa antaa yksiselitteistä vastausta.
Voin kertoa, mitä ihmiset ovat eri
aikoina asioista ajatelleet. Saatan
ymmärtää, miksi joku ajattelee jostakin asiasta tietyllä tavalla, mutta
lopullinen totuus paljastuu vasta
Jumalan luona. Sitä ennen on annettava tilaa kysymyksille.
Miksi Jumala uhrasi rakkaan
Poikansa? Miksi lepopäivä pitää
pyhittää? Miksi kaksi yhdessä asuvaa naista ei saa adoptoida koditonta katulasta?
Jotain hiihtolomariparimme yhteiselosta kertoo 14 tunnin paluumatka Vuontispirtiltä. Siinä olisi
haastetta millaiselle perheelle tai kaveriporukalle tahansa. Teimme megasiirtymän yhtenä ryhmänä – tästä kertoivat halaukset ja kiireettömyys bussin ympärillä Vammalassa. ”Yhdessä koimme pienen hetken elämää, Jumalan rakkaus sydämiä lämmittää…” Siitä kiitos!
Mara-pappi
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sitkeistä ja sisukkaista rakentajista sanoin
ja kuvin kertova Kirkonrakentajat.
Kaikkien aikojen talkoot Tyrväällä
(Otava 2004) on myytävänä Vammalan kirkkoherranvirastossa, Aittalahdenkatu 12. Kirja maksaa 40
euroa.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon

Kuusi vuotta kestäneiden maankuulujen talkoiden värikkäitä vaiheita ja rakentamiseen eri tavoin
osallistuneiden ihmisten ajatuksia
peilaava paikallishistoriallinen teos
sopii hyvin vaikka lahjakirjaksi.
Ostamalla kirjan suoraan seurakunnalta osallistut samalla yhä jatkuviin talkoisiin, sillä tuotto käytetään tulevaan sisätilan maalaukseen.

�����������������
����
������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���� ������� ������� �������� ���� �������� ������������ �����
����������� ������ ������ ��� ������� ���������� ������� ������ �����������
����������� ������������� ��������� �������� ������������ ������������ ����
�������� �������� ������������ ����������������� ���������������� ������� ���
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����������� ������� ������� ������������ ������ �������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������

��������

��������������������������
��������������������������

������������������������������

�����������������������������
���������������������������
���������������������������������
�����������������
������������������������������������

�������������

������������������������
������������������������������
� ��������
��������������������������
� �����������

������������������������������
����������������������������
����������������������
�����������������������������������
�������������������������������
����������������

������������������������������
���������������������
���������������������
��������������������������������

���������������������

���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

�������������

�������������� ���� ������� ����������� ������� ������ ���� ����������� ������
����� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ����� ��� �� ��������� ����� ���� ����
���� ����� ���� ����� ������������� ������ ���������� ��� �������������� ������
������������������������������������������

Leirimaja uusiutuu lähivuosina
Houhajärven leirimaja pesee

lähivuosina perusteellisesti kasvonsa.
Vanhoja tiloja korjataan 2000luvun tasoa vastaavaksi. Tontille on
lisäksi suunnitteilla kokonaan uusi
rakennus, minne tulee majoitustilaa, rippikoululuokka sekä suihkuja wc-tiloja.
Seurakunta on varannut peruskorjaukseen kolmen vuoden ajalle
440 000 euroa, siitä tälle vuodelle
40 000 euroa.
Hankkeen rakennustoimikuntaan kuuluvat Jari Rankinen, Timo Tuomisto, Mikko Mustanoja,
Leena Parvio, Hannu Lehtonen ja
Paula Laasanen.
– Jo kevään aikana, viimeistään
syksyllä kirkkoneuvosto valitsee
suunnittelijan. Toivottavasti saamme rakennusluvat kuntoon ja työmaan käyntiin vuoden päästä, aikatauluttaa talouspäällikkö Paula
Laasanen.
Peruskorjaus jaksotetaan usean vuoden ajalle, joten kesäisin leirikeskus voi olla lähes normaalisti käytössä. Viisi vanhaa mökkiä
on tarkoitus nyt uudistaa niin, että
niissä petipaikkojen määrä vähenisi uudisrakennuksen ansiosta puoleen nykyisestä.
Jo ennen tulevaa suvisesonkia
hoidetaan välitöntä korjausta vaativat kohteet, esimerkiksi keittiötä

laatoitetaan ja tiskikone uusitaan.
Ulkosalla ehostusta odottavat nuotiopaikat ja kymmenet portaat.
Leirimaja on Vammalassa vilkkaassa käytössä: viime kesänä leiriläisiä kirjattiin 3 900 ja yöpymisiä
3 500. Kohde on tärkeä kiintopiste
varsinkin varhaisnuoriso-, nuorisoja rippikoulutyölle.
Kappelihautausmaa laajenee

Seurakunnan kuluvan vuoden suurin investointi on Tyrvään kappelihautausmaan laajennus, jonka kokonaiskustannusarvio on 350 000
euroa.
Työt aloitettiin jo viime vuonna ja ne jatkuvat edelleen. Toistatuhatta uutta hautapaikkaa tuova
alue vihitään käyttöön loppukesällä 2006.
Kun Roismalassa 1974 valmistui hautausmaan ns. uusi osa, seurakunta sai 1 700 arkkupaikkaa.
Sen jälkeen on tehty kaksi pienempää laajennusta, 1987 ja 1995, jotka toivat viimeisen leposijan yhteensä 1 300 vainajalle.
– Meneillään oleva laajennus,
muut vapaat hautapaikat sekä laputuksen kautta seurakunnalle palautuvat haudat tarkoittavat, että kappelihautausmaa riittää Vammalassa 25–30 vuodeksi, laskee hautausmaanhoitaja Erkki Mäkinen.

Kesäkukat haudoille Huittisista
tulevat Vammalan
kuudelle hautausmaalle Huittisista. Samasta paikasta eli Kivirannan
puutarhalta ne tilattiin myös 2002
ja 2003.
Seurakunta pyysi tarjousta kuudelta alan yrittäjältä, joukossa kolme paikkakuntalaista. Yksikään
vammalalainen puutarha ei jättänyt tarjoustaan.
Kesäkukat maksavat 6 910 euroa ja taimipakettiin kuuluu 8 500
yksilöä. Suurin osa on annansilmiä, ryhmäsamettikukkia on toistatuhatta, ahkeraliisoja 760, verenpisaroita 600.
Ensi kesän kukat

Ainaishoidosta
vuosikymmeneen

Seurakunnalla on voimassa hoitosopimus 952 haudasta. Lähes puolet on Tyrvään kappelihautausmaalla Roismalassa.
Vuosikymmenten mittaan käytännöt ovat kovasti vaihdelleet. Ns.
ainaishoidossa on yhden käden sormilla laskettava määrä hautoja. Viimeinen puolen vuosisadan sopimus

puolestaan tehtiin Tyrväällä 1972,
Karkussa vuotta myöhemmin.
Vielä 70-luvun alussa omainen
saattoi tilata hoidon 10, 20 tai 25
vuodeksi, nyt tehdään vain lyhyempiä 5 tai 10 vuoden sopimuksia. Useimmat omaiset valitsevat
vuosikymmenen jakson.
– Vieläkin joskus joku kysyy pidempää aikaa, jopa 50 vuotta. Jotkut tahtoisivat pelkän kasteluhoidon, mutta sellaista vaihtoehtoa
meillä ei ole, sanoo toimistosihteeri Irja Määttä seurakunnan taloustoimistosta.
Asiakas saa esittää myös kukkatoiveensa, vaikka harva sen tekee.
Toisaalta myös haudan sijainti vaikuttaa, sillä kaikki lajikkeet eivät menesty liian aurinkoisella tai varjoisella
paikalla. Hautausmaanhoitaja yleensä tietääkin parhaiten, milloin samettikukka on kyynelpisaraa tai pelargoniaa viisaampi valinta.
Hoitomaksuun vaikuttaa paitsi
sopimuksen pituus, myös haudan
koko. Viiden vuoden hintahaarukka on 360–560, kymmenen vuo-

Kaksitorninen loistaa kauas
Idman Oy

Kirkonrakentajat jatkavat talkoita
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Tyrvään kirkon kaksi tornia risteineen loistavat tulevaisuudessa pimeälläkin.

Malmivaara
aloittaa vasta nyt

Markus Malmivaara.

Joulukuun Paanu esitteli Vammalan uudet papit Martti Lammin ja
Markus Malmivaaran.
Malmivaaran piti tulla vuodenvaihteessa, ja moni on ehtinyt ihmetellä, miksei miestä ole missään
seurakunnan tilaisuuksissa alkuvuonna näkynyt.
Ei ole, koska hän on ollut yhä
kiinni entisessä työssään.
Pappispulan takia Kokemäelle ei
löytynyt ketään Malmivaaran tilalle
ja kun samaan aikaan vielä kirkkoherra sairastui, tuomiokapituli siirsi lähtöä.
Nyt Malmivaara kuitenkin pääsee aloittamaan työnsä Vammalassa.
Hän on määräaikainen seurakuntapastori 16.3.2005–31.12.2008.
Toinen jalka on ollut jo jonkin
aikaa tukevasti kaupungissa, sillä
perhe on muuttanut ja uusi koti sijaitsee osuvasti Paimenenkadulla.

Haudanhoitosopimuksia
voimassa 2004 yhteensä 952
Tyrvää kappelihm 480
Tyrvään kirkkohm 164
Sammaljoki
50
Karkku
152
Salokunta
93
Sastamala
13
Sopimusten kesto
5 vuotta:
35 hautaa
10 vuotta: 625 hautaa
50 vuotta: 288 hautaa
ainaishoito: 4 hautaa
Hoidon hinta
Esim. kahden hautapaikan haudan
hoito 5 vuodeksi 400 euroa,
10 vuodeksi 780 euroa.

den 710–1 060 euroa.
– Näihin hintoihin sisältyy kukkien istuttaminen ja hoito sekä ruohon kylväminen ja leikkaaminen.
Hautamuistomerkin ja reunakivien yleishoito kuuluu sopimukseen,
mutta kiven oikaisu tai siinä olevien tekstien kunnossapito eivät, täsmentää Määttä.
Tyrvään kirkon ulkovalaistus korjataan kesän aikana, ja adventtina
150-vuotisjuhlassaan kaksitorninen loistaa pimeällä jopa Turku–
Tampere-tielle asti.
Seurakunta ei ryhdy muutostöihin pelkästä koreilunhalusta, vaan
myös järkisyistä. Nykyinen valaistusjärjestelmä on auttamatta vanha; lamppuja pitää jatkuvasti uusia
ja ne ovat varsinaisia sähkösyöppöjä. Uuden tekniikan ansiosta sähkönkulutus pienenee peräti 75 prosenttia.
Viime syksynä toteutettu koevalaistus antoi hiukan esimakua, mitä tuleman pitää. Ensi talvena kaupunkilaiset voivat iltasellakin ihailla kirkon pääfasadia ja sen kaunista
päätyikkunaa. Suunnitelmaan kuuluu nykyisestä poiketen myös tornien ja ristien valaiseminen.
Korjaustyö maksaa 20 000 euroa.
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Pääsiäisajan tapahtumia vammalan seurakunnassa
Palmusunnuntai 20.3.

Klo 14 Ehtoollisenvietto
Sastamala-kodissa
Klo 19 Iltakirkko
Tyrvään kirkossa

Klo 10 Sanajumalanpalvelus
Karkun kirkossa
Klo 10 Sanajumalanpalvelus
Sammaljoen kirkossa
Klo 11.30 Ristinjuhla
Luther-talossa
Klo 13 Ristinjuhlan
Illon rukoushuoneessa
Klo 13 Ristinjuhla Lopenkulman rukoushuoneessa
Klo 19 Ristinjuhla
Sammaljoen rukoushuoneessa

Tiistai 22.3.

Pääsiäispäivä 27.3.

Klo 10 Messu Tyrvään kirkossa
Klo 10 Messu Karkun kirkossa
Klo 18 Iltamusiikki
Tyrvään kirkossa

Maanantai 21.3.

Klo 13 Ehtoollisenvietto
Palvelukoti Vähäropossa
Klo 19 Iltakirkko
Tyrvään kirkossa
Klo 19 Rovastikunnallinen
kuurojen hiljaisen viikon
kirkkoilta Sammaljoen kirkossa

Keskiviikko 23.3.
Klo 19 Iltakirkko
Tyrvään kirkossa

Kiirastorstai 24.3.
Klo 12 Messu Tyrvään kirkossa
Klo 14 Hartaus
Hopun vanhainkodissa
Klo 18 Messu
Salokunnan kirkossa
Klo 19 Messu Tyrvään kirkossa
Klo 19 Messu
Sammaljoen kirkossa
Klo 20 Messu Karkun kirkossa

Klo 10 Messu Tyrvään kirkossa, Katja Koivuniemen, Martti
Lammin, Markus Malmivaaran,
Tom Nymanin ja Tuomo Taipaluksen työhön siunaaminen
Klo 10 Messu Karkun kirkossa
Klo 10 Perhekirkko
Sammaljoen kirkossa
Klo 18 Pääsiäisvesper
Tyrvään kirkossa

Toinen pääsiäispäivä
28.3.
Klo 10 Messu Tyrvään kirkossa
Klo 12.30 Pääsiäisjuhla
Luther-talossa
Klo 10 Messu Karkun kirkossa
Klo 15 Kauneimmat lasten
hengelliset laulut
Tyrvään kirkossa

Pitkäperjantai 25.3.

Tiistai 29.3.

Klo 10 Sanajumalanpalvelus
Tyrvään kirkossa

Klo 19 Raamattuluento
Luther-talossa

Torstai 31.3.
Klo 12 Torstailounas Vammalan srk-talon rantasalissa
Klo 14 Hartaus
Hopun vanhainkodissa
Klo 18.30 Yhteisvastuuilta Irman ja Irmelin päivän merkeissä Vammalan srk-talon aulasalissa

Via dolorosa
– kohti pääsiäistä

Perjantai 1.4.
Klo 13 Hartaushetki
Ystävänpirtillä

Lauantai 2.4.
Klo 13 ja 18 Esikoislestadiolaiset seurat Vammalan
srk-talossa
Klo 20 Nuorten messu
Tyrvään kirkossa

Sunnuntai 3.4.
Klo 10 Konﬁrmaatiomessu
Tyrvään kirkossa
Klo 10 Perhekirkko
Karkun kirkossa
Klo 10 Messu
Sammaljoen kirkossa
Klo 12 Perhekirkko
Salokunnan kirkossa
Klo 12 ja 18 Esikoislestadiolaiset seurat Vammalan
srk-talossa
Klo 15 Kyllä elämälle
-tilaisuus Vammalan srk-talon
rantasalissa
Klo 18 Ehtoollisenvietto Tyrvään
kirkossa

Pääsiäisvaellus
Vammalan seurakuntatalossa
Palmusunnuntai 20.3. klo 11.30–18
Maanantaina 21.3. klo 9–13 (ryhmät) ja
klo 16–19
Tiistaina 22.3. klo 9–13 (ryhmät) ja
klo 16–19
Keskiviikko 23.3. klo 9–13 (ryhmät) ja
klo 16–19
Kiirastorstai 24.3. klo 16–18
Pitkäperjantai 25.3. klo 11.30–18
To 17.3. klo 12 Rakennustalkoot
Pe 18.3. klo 9 Rakennustalkoot
La 19.3. klo 13 Opaskoulutus ja harjoitukset
La 26.3. klo 9 Purkutalkoot
Lämpimästi tervetuloa

Vanhakirkko auki
kirjapäiviin asti
Tyrvään Pyhään Olaviin pääsee tutustumaan vielä alkukesällä. Vanhan kirjallisuuden
päivien jälkeen kirkko suljetaan yleisöltä, ja
taiteilijat Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala
aloittavat työnsä.
Ryhmät voivat maksutta tutustua kirkkoon
myös maalis- ja huhtikuun aikana. Tilaukset
hoituvat Vammalan kirkkoherranvirastosta
puh. 03 511 2609.
– Päivittäin eri puolilta Suomea tulee kyselyjä. Olemme ohjanneet matkailijoita paljon
toukokuulle, mutta yksittäisiä ryhmiä tulee jo
sitä ennen. Välillä olemme täällä melkoinen
matkailuinfo, nauraa kirkkoherranviraston toimistosihteeri Eija Kuusisto.
Kuusiston mukaan kirkosta kiinnostuneet
tuntuvat tietävän, että kiinnostava kohde sulkeutuu pian. Siksi moni haluaa kiirehtiä tuloaan. Sama syy on vauhdittanut myös hääpareja. Keväällä vanhassakirkossa on useita vihkimisiä, ensimmäinen huhtikuun puolivälissä.
Vapusta kirjapäiviin asti kirkko on tuttuun
tapaan auki ja opas paikalla joka päivä klo
11–18. Aukioloaikojen ulkopuolisista vierailuista peritään 35 euroa (koululaisryhmät ilmaiseksi).
Lähetysjuhlaviikonlopun aukioloajat ovat
poikkeukselliset: pe 10.6. klo 11–22, la 11.6. klo
9–22 ja su 12.6. klo 9–18. Vanhan kirjallisuuden
päivien aikana ovet ovat avoinna pe 1.7. klo 9–
20, la 2.7. klo 9–18 ja su 3.7. klo 11–18.

Yhteistä vastuuta voi kantaa eri tavoin
V

ammalan koululaiset,
seurakunnan kerholaiset ja rippikoululaiset
ovat hyötytaiteellaan kantaneet yhteistä vastuuta. Persoonallisia paperikasseja on
myyty 25 sentillä S-market
Apajassa. Tuotto menee yhteisvastuukeräykseen.
– Olisin voinut piirtää
enemmänkin kuin yhden.
Aihe vain oli vaikea päättää,
olisi ollut niin paljon hyviä.
Toiselle puolelle tein rantabiitsin, toiselle sellaisen hiirieläimen tai jonkun nisäkkään, selittää Frans Nieminen, 12.
Hän tietää tarkkaan,

miksi kasseja tehtiin. – Niistä saatavat rahat menevät
Aasian katastroﬁalueelle.
Uusia ja vanhoja
konsteja

Seurakunnassa keksitään perinteisten lista- tai lipaskeräysten rinnalle aina uusiakin
tempauksia ja tapahtumia.
– Saimme valkoiset paperikassit lahjoituksena ja
lapset kuvittivat ne. Vastaavaa voisi jatkaa myöhemminkin, innokkaita taiteilijoita ainakin olisi, hymyilee
keräyspäällikkö, diakoni Irmeli Lehikoinen.
Myös seurakuntalaiset

keksivät
oivia tapoja olla hyvällä asialla. Espoossa asuvan, Karkussa syntyneen ja nykyisen kesäkarkkulaisen Hannu Simulan taannoista mallia
saa vapaasti matkia:
Kutsuessaan ystäviään 60vuotispäivilleen Simula ilmoitti ehtineensä hankkia jo
sen verran kaikkea ympärilleen, ettei enää kaipaa tavaraa,
kukkasia tai rahaa. Koska vieraat yleensä haluavat sankaria
jotenkin muistaa, Hannu Simula ehdotti, että he voisivat
laittaa haluamansa summan

yhteisvastuukeräykseen.
– Halusimme
tehdä asian mahdollisimman helpoksi ja annoimme Karkun seurakunnan keräystilin numeron.
Ratkaisusta jäi pariskunnalle hyvä mieli, vaikkeivät
he edes tiedä, kuka lopulta
lahjoitti ja kuinka paljon.
Siivet ja juuret

Yhteisvastuukeräys 2005 antaa nuorille siivet ja juuret.
Kairossa, Kalkutan slummeissa ja sudanilaisten pakolaisleireillä tuetaan nuo-

Yhteisvastuutapahtumia
31.3. Yhteisvastuuilta klo 18.30 Vlan srk-talossa.
Nimipäiväsankarit eli Irmat ja Irmelit kavereineen ja
kaikki muut kutsutaan mukaan. Yllätysohjelmaa, iltapalaa.

24.3 Lipaskeräys
Alkon edessä klo 11–17, diakoniajohtokunta

28.4. Leipomistalkoot klo 8 alkaen srk.talossa
29.4. Myyjäiset ja arpajaiset Torikeskuksen aulassa
Rippikoululaiset lippaineen toimivat kevään aikana kerääjinä.
S-market Apajassa on myynnissä 3–16-vuotiaitten vammalalaisten taiteilemia 0,25 euron hintaisia paperikasseja.

Vammalan seurakuntalehti 1•2005
Julkaisija
Vammalan seurakunta,
Aittalahdenk. 12,
38200 Vammala

Päätoimittaja
Osmo Ojansivu,
puh. 03-511 2609
Toimittaja
Pirjo Silveri, pirjo.silveri@jippii.ﬁ

Kustantaja
Suomen Kirkko-Mediat Oy
Ulkoasu:
Suomen Kirkko-Mediat Oy

ja toisesta välittämiseen.
– Katastroﬁuutisten ja
niiden ihmisten kautta hätä
tuli lähelle ja herätti ajattelemaan uudella tavalla. Uskon
että nyt sydämet ja kukkarot
avautuvat herkemmin myös
Sudanille ja Intialle, Lehikoinen sanoo.
Yhteisvastuukeräyksen
omat juuret ulottuvat vuoteen 1950. Suuri rahankeräys on myös asennekasvatuskampanja, joka herättelee näkemään hätää lähellä ja kaukana ja joka puhuu
unohdettujen ihmisryhmien ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Vammalan srk:n keräystilit

16.3. Naisten hemmotteluilta klo 17–21
Karkun srk-talossa. Erilaisia hoitoja, kahvio, näytteillä
huoneentauluja sekä hopeakoruja 100 vuoden ajalta.

28.3. Lasten kauneimmat hengelliset laulut
Tyrvään kirkossa klo 15. Kaikenikäiset tervetuloa yhdessä
laulamaan, mukana Ilonsilta ja vammalalaisia lapsia.

ria ammatillisen koulutuksen avulla saamaan elämän
syrjästä kiinni. Vuodenvaihteen tapahtumien takia osa
tuotosta päätettiin ohjata
Intiassa, Sri Lankassa ja Indonesiassa vanhempansa ja
kotinsa menettäneille
Suomessa varoilla autetaan elämäänsä suuntaa etsiviä, irrallaan ajelehtivia nuoria, joita koulutetaan työpajoissa ja samalla he saavat
harjoitella muita elämäntaitoja.
Lehikoinen uskoo, että vuodenvaihteen Aasian
tapahtumat muokkasivat
maaperää vastuullisuuteen

VSOP 566006–419931
NORDEA 208518–30761
KARKUN OP 511307–49520
Käytä viitenumeroa 1232

www.vammalanseurakunta.ﬁ

Ilmoitusmyynti
KOTIMAA MEDIAT
Tuula Vitamo-Lindström
puh. (09) 4155 2309
faksi (09) 4155 2343

Levikki 7 600 kpl
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ääsiäisaamuna kaikuu seurakunnassa riemu: ”Kristus on
ylösnoussut!”.
Pastori Tom Nymanille pääsiäisen kallein hetki on kuitenkin se,
kun Jeesus huusi ristillä ”Jumalani,
Jumalani, miksi minut hylkäsit?
– Tuossa pimeyden hetkessä
avattiin syntiselle ihmiselle pääsy
taivaan kirkkauteen. Kristuksen
kärsimykseen ja kuolemaan kätkeytyi Jumalan pelastava voima, ja
siihen sisältyi valtava siunaus. Jeesus tuli hylätyksi meidän edestämme, että me pääsisimme Jumalan
yhteyteen.
– Hän sovitti koko maailman
syntivelan, jotta me voisimme saada kaiken anteeksi. Herättämällä
Poikansa kuolleista Jumala osoitti pitävänsä Poikansa sovitustyötä
täysin riittävänä hyvityksenä synneistämme. Ylösnousemus julistaa
koko maailmalle ansaittua anteeksiantamusta. Jokainen, joka siihen
turvaa, pelastuu.

kojen vertailemiseen. Erilaisten
ristien kantajilla on myös erilaiset
voimat. Toinen voi olla toista vahvempi, toinen herkempi ja hauraampi. Toisella on luonnostaan
valoisa elämänasenne, toisella melankolinen. Toisen kestokykyä ovat
ehkä aiemmat vaikeudet elämässä
alentaneet.
Ristiä kantavaa kannetaan

Jumalalle saa huutaa hätänsä

Kristuksen seuraamiseen
kuuluu myös
ristin kantaminen
Pirjo Silveri

Kristikunta hiljentyy piinaviikolla muistelemaan Kristuksen kärsimystietä. Ristin tietä ei kuljeta vain menneisyydessä ja Raamatun maisemissa, vaan ristin kantaminen kuuluu Jumalan lapsen elämään myös tänään.
Jumalaan turvaaminen ei ole
helpon ja silotellun taipaleen takaava automaatti. Nyman viittaa Jobin kohtaloon ja sanoo, ettei Raamattu edes lupaa, että uskoa
seuraisi ajallinen menestys.
– Risti voi merkitä kristitylle epäuskoisten vastustusta ja vihaa. Se voi
vaatia itsensä kieltämistä monenlaisissa koettelemuksissa, kun kaikesta huolimatta jäädään Jumalan armon turviin. Ristinä voi olla synti,
johon ihminen lankeaa yhä uudelleen, vaikkei sitä tahtoisi.
Hautajaisista tutussa Wilhelmi
Malmivaaran virressä ”Oi Herra jos
mä matkamies maan” on puhutteleva esimerkki ristin kantamisesta.
Malmivaaralta oli samana vuonna
kuollut puoliso ja kaksi tytärtä lavantautiin, minkä lisäksi perheessä oli ollut kolme aiempaa kuolemantapausta.
– Tuo virsi on hädässään Jumalaan turvaavan ihmisen rukousta.
Siinä on elämän tuskaa ja syvää surua monien kipeiden jäähyväisten
tähden. Oman heikkouden tunnosta nousee kuitenkin huuto Jumalan puoleen ”…mua nosta, kanna, vie perille!”
Tom Nyman kertoo itsekin olleensa koettelemuksissa, jotka ovat
välillä laittaneet uskon lujille.
– Ihminen on todella yksin silloin, kun elämässä on oikein raskasta. Tiettyyn rajaan saakka toinen voi auttaa ja tukea. Pitkäaikaisessa kriisissä ystävät ja läheiset kuitenkin usein väsyvät. Jumalan puoleen voi huutaa hätänsä silloinkin, kun ei ole toista ihmistä
lähellä.
Saako Herraa vastaan kapinoida?
– Saa tai ei, niin taitaa meistä jokainen tehdä, kun elämässä on tiukkaa. Se, mitä ihmisen synnin turmelemasta sydämestä silloin nousee, ei
yllätä Jumalaa. Hän kyllä kestää kapinointimme. Katkerinkin ihmisen
kapina on jo sovitettu, ja sen saa uskoa anteeksi annetuksi.
Voiko erilaisia ristejä verrata
keskenään?
– Ei ole mitään pätevää mittaria eri ihmisten kantamien taak-

Kuka?
Tom Nyman, 48 v
Syntyi Helsingissä, lapsuuden ja
nuoruuden kotikaupungit Vaasa ja
Oulu. Asunut 13 vuotta Vammalassa. Hoitanut seurakunnassa pappien sijaisuuksia viime heinäkuusta asti. Nyt Mirja Tenkasen sijaisena 15.5. asti.
Koulutus: ensin nuoriso-ohjaajaksi, sitten papiksi
Perhe: vaimo Tuulikki syntyisin Kiikoisista, 3 tytärtä (17, 15 ja 10 v)
Harrastukset: luonnossa liikkuminen, eräretkeily, kitaransoitto, musiikki

– Kärsimys kuuluu Jumalan lapsenkin elämään. Kivuton elämä on todellisuutta vasta taivaassa, sanoo
pastori Tom Nyman.

LÖYTÖRETKELLÄ: Mistä löydän,
Palmusunnuntain tapahtumat
Matt 21:1–17, Mark 11:1–11,
Luuk 19:28–48, Joh 12:12–36
Kiirastorstain tapahtumat
Matt 26, Mark 14, Luuk 22,
Joh 13–18:27

Kuvauksen Jeesuksen
kuolemasta
Matt 27:32–66, Mark 15:21–47,
Luuk 23:26–56, Joh 19:17–42
Kuvauksen pääsiäisaamusta
Matt 28:1–15, Mark 16:1–11,
Luuk 24:1–12, Joh 20:1–18

Vanhan testamentin
ennustuksia
pääsiäisen tapahtumista
Sak 9:9–10, Sak 11:12–13, Jes
52:13–53:12, Ps 22, Jes 25:8–9

– Joskus, kun on ollut oikein vaikeaa, olen lukenut psalmia 88, josta puuttuu kokonaan kiitos ja ylistys. Tuossa psalmissa ei rima nouse korkealle, vaan ihminen saa olla, mitä on, Jumalalle ahdistuksensa ilmaisten.
– Kun tuntuu, ettei ole voimia ottaa askeltakaan, olen monesti muistellut paria Jesajan kirjan kohtaa, joissa kerrotaan, miten
Jumala ymmärtää kansansa ahdistusta ja on silloin lähempänä kuin
kukaan muu. Herra lupaa: ”Teidän vanhuutenne päiviin saakka
minä olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin
yhä teen, minä nostan ja kannan ja
pelastan.” (Jes.46:4) Hänen kantamanaan voi riisuttu, ahdistettu
ja voimattomin päästä perille sinne, missä kaikki kyyneleet on kerran pyyhitty pois meidän silmistämme.
Syntistä ihmistä varten on armollinen Jumala taivaassa, vaikka elämä tuntuisi saarnaavan aivan muuta.
– Jumalan rakkaus on täydellistä lahjaa, jota ei tarvitse ansaita. Montun pohjalta näkyy valoa
vain kun katsoo ylöspäin. Taivasikävää olen kokenut eniten silloin,
kun elämässä on ollut raskasta. Jotain tästä tulee esille myös eräässä
Erkki Lemisen runossa:
”Suru kosketti silmäteriä,
tuska toi toiset linssit.
Näköala laajeni,
kaukaiset rannat lähenivät”.
– Jumalan lapsen maisema
laajenee joskus myös tällä kipeällä, mutta siunatulla tavalla. Ellei
niin olisi, voisi unohtua se määränpää, johon Herra on meidät
kutsunut.
Kätketty siunaus

Miksi Jumala johdattaa meitä niin
vaikeita teitä?
– Emme aina ymmärrä hänen teitänsä. Ihminen katsoo elämää monesti vain lähitulevaisuutta
ajatellen, mutta Jumalalla on iankaikkisuuden näkökulma. Hän tekee ennen muuta kaikkensa, jotta me olisimme kerran hänen luonaan taivaassa. Jumala vetää meitä
usein hädän kautta rukoukseen ja
turvautumaan yksin Häneen.
– Herra voi sallia meille koettelemuksia myös siksi, että oppisimme ymmärtämään niitä, jotka ovat
ahdistuksissa. Särkyneitä on ehkä
helpompi kohdata, kun jotakin
omassakin elämässä on särkynyt.
– Suuret ja arvokkaat löydöt
elämässä tehdään usein vaikeuksien kautta. Raamatussa sanotaan myös että ”kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa”. Hän voi kääntää pahankin hyväksi ja niin tapahtui kerran
Golgatan ristinpuulla. Meidänkin
kantamaamme ristiin voi olla kätkettynä siunaus, vaikka se nyt olisi silmiltämme salattu.

