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LUOTTAMUSHENKILÖLTÄ
Ensiaskeleet

N

iin kuin viime vuoden liitosneuvotteluiden
aikana arveltiin, Sastamalan seurakunta ei
syntymänsä hetkellä ollut valmis ja vakaa,
vaan – kuten muutkin vastasyntyneet – kehittymisensä alussa, ensimmäisiä liikkeitään haparoiden
ottava. Monta asiaa on vielä mietittävänä, monta
linjaa vedettävänä ja käytännön järjestelytkin haastavat niin työntekijät kuin seurakuntalaiset opiskelemaan uusia asioita.
Liitos on tuonut odotettavissa olevien haasteiden lisäksi joitakin yllätyksiä. Varsin usein työntekijöiden kokouksissa on juotu niin läksiäis- kuin tervetuliaiskahveja. Väki on vaihtunut milloin suunnitellusti, milloin yllättäen. Onneksi ainakaan toistaiseksi ei ole jouduttu sellaiseen tilanteeseen, ettei
työntekijöitä olisi löytynyt tilalle. Työtä kyllä riittää
joka alalla ja joka sektorilla yllin kyllin.
Ainakin kappeliseurakunnissa on koettu huoli
siitä, miten oman alueen kirkolle, työntekijöille ja
toiminnalle käy. Säilyvätkö tutut ja totutut toiminnat ja toimittajat vai hiipuvatko kylät työntekijöiden karatessa keskustaan?
Sastamalan seurakunnassa onkin tärkeää tehdä mahdollisimman pian ja mahdollisimman järkevästi selkeät ja toimivat linjaukset siitä, mihin yltää
kappeleiden itsenäisyys ja missä on syytä huolehtia
toiminnoista keskitetysti.

M

O

len Jenni Dörig, 30 vuotta. Ammatiltani olen laatuinsinööri,
työskentelen moottoritehtaassa.
Olin Mouhijärven seurakunnan valtuutettu ja valtuuston varapuheenjohtaja vuosina 2007–08. Nyt toimin Sastamalan kirkkovaltuutettuna sekä Mouhijärven kappelineuvostossa.
Perheeseeni kuuluu mieheni Peter
Dörig sekä kaksi lasta Ida-Maria 4,5v
ja Ella 1,5 v.
Harrastamme metsätorpan pitämistä. Siellä järjestämme yrityksille ja yhteisöille saunailtoja ja virkistyspäiviä.
Vuokraamme myös kahta mökkiämme.
Vapaa-aikana ulkoilemme paljon ja nautimme metsän upeista antimista. Lisäksi pelaan lentopalloa tai pesäpalloa leikkimielellä kerran viikossa.

K

un lähdin syksyllä 2006 seurakuntavaaleihin ehdokkaaksi, olin
yhden pienen tytön äiti. Haaveilin kovasti toisesta lapsesta sekä talosta
keskellä korpea, missä meillä olisi pieni
metsäparatiisi.
Nyt keväällä 2009 olen kahden ihanan tytön äiti. Perheeseemme odotetaan
kolmatta syyskuun vauvaa, joten jään
taas kohta kotiin lasten kanssa. Viime
talvena saimme talomme valmiiksi menninkäisenpolulle keskelle korpea.
Haaveilen siitä, että saan hoitaa lapsiamme mahdollisimman pitkään kotona ja että heistä kasvaa tasapainoisia ja
hyviä ihmisiä. Muut haaveet ovat pieniä, arkisia unelmia.

L

uottamushenkilönä pääsin pehmeästi sisään seurakuntaan, minut
otettiin lämpimästi vastaan. Mouhijärven seurakunnassa oli ennestään hyvät palvelut ja kaikki on toiminut (kiitos hyville työntekijöille). Vaikeita päätöksiä ei juuri tarvinnut tehdä.
Vammalan seurakunnassa on eletty
rankkoja vuosia. Moni asia on saanut
paljon ikävää julkisuutta, ja onnekseni
voin todeta päässeeni niitä vain sivusta seuraamaan. Nyt olen uuden Sastamalan seurakunnan keskiössä. Toivon,

On ajoissa oivallettava, ettemme ehkä olekaan syvästi läsnä omassa elämässämme, koska aina mielessämme
teemme jotakin muuta. Joudumme
päiviemme lopulla toteamaan, että aika on täynnä, mutta elämämme ei ollutkaan täyttä. Se oli onttoa ja ohutta,
koska me olimme siitä poissa.
Filosofi Maija-Riitta Ollilla
Exclusive 1/2009

Politiikan ihannenaiseni tuovat mieleen jollain tavalla naispappien parhaimmiston. Molemmat tiedostavat
oman naiseutensa ja kantavan sen komeasti yrittämättäkään olla viiksettömiä tosimiesklooneja. Kumpikin ryhmä uskaltaa katsoa todellisuutta silmiin silloin, kun mieskollegat puhuvat todellisuuden ja Jumalan selän takana loistokkaita ohjelmiaan.
Rovasti Matti J. Kuronen
Askel 2/2009

Lasse Hautala
Sastamalan vt. kirkkoherra

Jumalanpalvelus on kirkon elämän
keskus. Siitä eristäytyminen merkitsee sen kyseenalaistamista, mikä te-

että tilanne rauhoittuisi ja seurakunnan työntekijöille saataisiin työrauha ja
mahdollisuus keskittyä olennaiseen eli
sanoman eteenpäin välittämiseen seurakuntalaisille.

V

altuustotyössä en ole ehtinyt paljonkaan uutta sisäistää, mutta isossa seurakunnassa päätökset
ovat huomattavasti rankempia. Tuntuu
myös, että tiukka aika ajaa kaikki yhteisöt säästämään menojaan.
Varmasti työtä tulee olemaan enemmän kuin itsenäisen Mouhijärven aikana, ja luottamushenkilönä joutuu tekemään vaikeita päätöksiä. Myös vastuu
kasvaa ja pitää pystyä ajattelemaan asioita myös muiden kappeleiden sekä pääseurakunnan kannalta.

S

astamalassa syksyllä järjestettävä arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä antaa
erinomaisen mahdollisuuden oppia uusia työskentelytapoja ja saada perspektiiviä omille ajatuksille. Neuvottelupäivän aikana pääsee
myös tutustumaan oman
ja naapuriseurakuntien
luottamushenkilöihin.

S

ydäntäni lähellä ovat päiväkerhot
sekä muu lapsille ja nuorille seurakunnassa suunnattu toiminta.
Kaikkia tapahtumia ei mielestäni pidä
keskittää keskustaan. Monille matkat ja
kyydityksen puute saattavat olla osallistumisen esteenä.
Muutenkin toiminnan yhtenäistämisessä pitää ottaa huomioon, että me
sastamalalaiset asumme hyvin erilaisissa
paikoissa. Kappeliseurakunnilla saattaa
olla omia hyviksi havaittuja tapahtumia
ja toimintoja, jotka eivät välttämättä toimi joka paikassa.

T
M

oivon, että pystymme rikastuttamaan kaikkien kappeleiden ja pääseurakunnan toimintaa, eikä toimivia käytäntöjä karsita turhaan.
yös työntekijöiden jaksamiseen
pitää kiinnittää huomiota aikana, jolloin moni tarvitsee lähimmäisen tukea taloudellisten tai muiden
vaikeuksien keskellä. Vaikeuksien kohdatessa ihminen usein tukeutuu
seurakuntaan, joka on vakaa
ja lämmin turvan antaja.

T

oivotan kaikille lukijoille ihanaa ja
aurinkoista kesää!
Jenni Dörig

Jenni Dörig on
Sastamalan seurakunnan
luottamushenkilö
Mouhijärveltä.
Kuvassa äidin kanssa
myös Ida-Maria ja
Ella (oik.).

Kuvaaja

uutokset ovat mahdollisuuksia. Tämän
kevään aikana on varsin usein kuultu
toive, että kunhan uusi kirkkoherra tulee, sitten asiat pannaan järjestykseen. Toiveen soisimme toki toteutuvan, mutta on myös ymmärrettävä, ettei taitavinkaan kapteeni käännä näin suurta seurakuntalaivaa hetkessä minnekään. Onneksi. Hiljaa hyvää tulee – ja harkiten. Tätä kirjoittaessani ei uuden kirkkoherran nimi ole vielä tiedossa,
tätä lukiessamme odottelemme saapuvaksi häntä,
jonka valitsimme.
Seurakuntamme on rakenteeltaan varsin poikkeava. Tällaista kappeliseurakuntien määrää ei liene muualla eikä sellaista kirkkojen määrää kuin
meillä ja uudessa Salon seurakunnassa. Suokoon
Jumala viisautta, taitoa, intoa ja voimaa seurakuntamme johdolle tästä eteenkinpäin luotsata seurakuntaamme niin, että sen jäsenet kokisivat olevansa kotiseurakunnassaan myös Sastamalassa.
Ja että myrskyjä rauhallisemmat mainingit kuljettaisivat meitä kaikkia kohti syvempää Jumalamme tuntemista ja toistemme kunnioittamista ihmisinä, kristittyinä, armahdettuina Jumalan lapsia.

Sydämellä lapset ja nuoret

kee kirkon kirkoksi. Ihminen, joka
kieltäytyy yhteisestä jumalanpalveluksesta papin sukupuolen vuosi, ei
kiellä ainoastaan kyseisen papin virkaa vaan myös hänen julistamansa
evankeliumin.
Piispa Matti Repo
Aamulehti 22.3.

Kuka välittää silloin ihmisestä, kun
hän ei ole niin pätevä? Kuka ottaa
vastaan – ellei Jumala, kun olemme
hyödyttömiä?
Elokuvaohjaaja Klaus Härö
Esse 23.3.

Moni seurakuntalainen ei tunnu pitävän itseään oikeana kristittynä, koska huomaa itse tai muut huomauttavat, ettei toimi niin kuin jotkut toiset. Moniko tajuaa, ettei niin sisäpiiriläistä olekaan, ettei joku luokittelisi
väärin tai liian vähän uskovaksi. Aina
on niitä, jotka odottavat kieli pitkänä
uskovaa pappia, uskovaa kirkkoherraa
tai uskovaa piispaa, mutta pettyvät.
Sillä aikaa me muut voimme lähteä

siitä, että halu uskoa on jo aika paljon
ja joulukirkko pelkkää plussaa. Unelmien kirkossa korkeushypyn karsintaraja ei ole kahdeksassa metrissä.
Luterilainen pappi blogissaan
(Väärin uskottu 31.3.)
http://unelmienkirkko.blogspot.com/

On varmasti totta, että media tai tavallinen kirkkokansa voivat joskus
intoilla asioista vähän liian vähin tiedoin, mutta silti on melko arroganttia ajatella, että heidän siksi pitäisi olla hiljaa. Ikään kuin kirkon jäsenmäärän romahtaminen tai seurakuntalaisten mielipide pitäisi jättää huomioimatta siksi, että ne eivät nouse kirkon
tradition hienouksista. Kirkko ei voi
ajelehtia yleisen mielipiteen mukana,
mutta ei se kyllä voi sinnikkäästi puskea silmälapuillakaan.

Tutkija, kirkolliskokousedustaja
Henrietta Grönlund blogissaan 7.5.
http://www.henriettakirkossa.blogspot.
com/
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ARI PAAVILAINEN
Koulutus, työura: Teologian
maisteri, vihitty papiksi 1991.
Hervannan kappalainen vsta 1998,
sitä ennen uskonnon lehtorina
Lempäälässä ja pappina Harjun
seurakunnassa.
Koti: Ylöjärven Viljakkalassa
Perhe: Vaimo Hanna Kataja,
kanttorina Messukylässä.
Neljä lasta (3–18 v), Elisa,
Aleksi, Amanda ja Aarni, kuopus
asuu vanhempiensa kanssa
Viljakkalassa
Harrastukset: Lenkkeily, pyöräily,
juoksu, hiihto. ”Tosin viime aikoina
liikunta jäänyt liian vähiin”
Viimeksi lukemani kirja:
”Opiskeluun eli yhteisökoulutukseen liittyvää, Kalevi Kaipion kirjoittama.”
OHO!:”Kai se on asumiskuvio.
Pitkäaikainen haave toteutui
pari vuotta sitten, kun tuli omin
käsin rakennettua talo
synnyinseudulleni”.

Valmiina haarukoimaan arkea
Sastamalalaiset
valitsivat uudeksi
kirkkoherrakseen
Viljakkalassa
asuvan Hervannan
kappalaisen
Ari Paavilaisen, 42.

O

let tulossa johtamaan
kriisiseurakuntaa, jossa
Suomen kirkon ajankohtaiset kipupisteet –
naispappeus, homokysymys, erilliset jumalanpalvelusyhteisöt – ovat kärjistyneet. Kuinka
hyvin tunnet tilanteen, millaisin
miettein jatkat eteenpäin?
– Aiemmin seurasin Vammalan tapahtumia lähinnä syrjäsilmällä mediasta. Kun kirkkoherran
paikka tuli auki, rupesin ajattelemaan, että Sastamala sijaitsee sopivan lähellä. Seurakunnan malli ja
koko alkoi kiinnostaa, minullahan
on kokemusta isosta kokonaisuudesta Tampereella. Osmo Ojansivu ja Hannu Kilpeläinen olivat
pahemmassa välikädessä, he joutuivat purkamaan ja hajottamaan
vanhaa. Nyt on uuden rakentamisen vuoro.
Lähivuosien keskeisimmät haasteet? Mitä työaloja haluat painottaa?
– Ensimmäisenä tavoitteena on
yhtenäisen kulttuurin ja hallinnollisen rakenteen luominen niin, että
Sastamalaan syntyy toimintarauha,
turvallinen ja hyvä ympäristö työskennellä yhdessä. Kirkon kasvatus
eli kaikki lasten ja nuorten parissa
Toukokuun vaalipaneelin juontanut
Pertti Järvinen antoi kirkkoherraehdokkaille myös yhden piirustustehtävän. Ari Paavilainen esittelee
oman ristinsä.

tehtävä työ on mielestäni aina yhtä tärkeää.
Sastamalassa on 5 kappeliseurakuntaa, 10 kirkkoa ja useita seurakuntataloja. Jos kappelien väki
haluaa säännöllisen jumalanpalveluselämän pyhäaamuna kello
10, miten kuvio hoituu, kun joka
paikkaan ei riitä työntekijöitä?
– Perinteen paino on täällä suuri, ja on hienoa, jos ihmiset haluavat omia messuja. Työvoimatilanne
sanelee reunaehdot, täytyy sovitella,
joustaa ja porrastaa alkamisaikoja.
Pappi, kanttori ja suntio eivät vielä
tee jumalanpalvelusta, vaan siihen
tarvitaan myös ne seurakuntalaiset.
Vapaaehtoiset messua toteuttamassa ovat resurssi, jota on hyödynnettävä. Jos kymmenelle kirkolle on
oikeasti käyttöä, se on valtava mahdollisuus. Eri paikoissa voi toteuttaa erilaisia jumalanpalveluksia.

Voidaanko Tyrvään kirkossa järjestää kirkkoherrakaudellasi a)
sateenkaarimessu, b) metallimessu, c) herätysliikkeen kirkkopyhä
jonka messuun järjestö kelpuuttaa vain tietyt papit?
– a) Sateenkaarimessuun suhtaudun vähän varovaisesti. Odotan kirkon ratkaisuja, joita rekisteröidyistä parisuhteista muutenkin
tehdään. Sitä paitsi en oikein ymmärrä, miksi tietyllä lailla seksuaalisesti suuntautuneelle ryhmälle
tarvitaan erillinen jumalanpalvelus, koska kaikki ovat tervetulleita mihin tahansa messuun.
– b) Kyllä minun puolestani.
– c) Tämä on hankala ja ristiriitainen kysymys. Työvuoroja ei voi
järjestellä, siitä kirkkoherran on
pidettävä kiinni. Muuten minulla ei ole ennakkoluuloja sen suhteen, minkä herätysliikkeen kanssa toimin.

Onko takataskussasi Hervannasta jotain, mitä voi soveltaa Sastamalassa?
– Esimerkiksi joku nuorten
messu ja yleensä jumalanpalveluselämän monipuolistaminen on sellaista, mille olen valmis antamaan
lisää liekanarua.

Oma herätysliiketaustasi?
– Ei mitään tiettyä. Vitoslaisuudesta olen saanut vaikutteita,
kuten useimmat ikäluokkani papit, körttiläisyyttä sympatiseeraan.
Olen siis hyvin tavis ja kuulun samaan joukkoon kuin 85 prosenttia Suomen papeista.

Kirkkoherranvaalit
2009 Sastamalan kirkkoherranvaalissa annettiin 1 716 ääntä. Niistä
Ari Paavilainen sai 902, Asko Ojakoski 539 ja Jouni Pihlajamaa 265.
Äänestysprosentti oli 10,4.
1990 Vammalan kirkkoherranvaalissa annettiin 5 533 ääntä. Niistä
neljännellä vaalisijalla ollut Osmo
Ojansivu sai 4 756. Äänestysprosentti oli 56,3.

Teologinen esikuvasi, millaisia
ovat teologiset painotuksesi?
– Ensimmäiseksi mieleen nousevat nimet Dietrich Bonhoeffer,
Fransiscus Assisilainen ja Martti
Luther. Jumalan läsnäolon kokemus on aina ollut minulle tärkeää, myös tällä hetkellä. Jumala on
läsnä koko ajan, ei vain siellä, missä me luulemme tai kuvittelemme
Hänen olevan.
Sastamalan pappien ja kanttorien
yhteispäätöksellä Veteraanin iltahuuto ei keväällä käynyt siunaustilaisuuden alkuvirreksi. Ennen
kirkkoherranvaalia sanoit olevasi
valmis hyväksymään kappaleen.
Jos sinua pyydetään siunaamaan
iäkäs työväenliikkeen veteraani, ja
omaiset toivovat kirkkoon Oskar
Merikannon säveltämää Työväen
marssia, sopiiko se?
– Miksei se voisi alku- tai loppumusiikkina olla tilanteeseen sopiva, mutta ei ehkä laulettuna.
Olen suhtautunut musiikkiasioihin aika liberaalisti ja suvaitsevaisesti, ja voi olla, että joudun tiukentamaan linjaani. Rajanveto on
usein vaikeaa, ja aina pitäisi yrittää
löytää hengelliseen tilaisuuteen sopivia kappaleita.
Entä jos alttarille asteleva hääpari haluaa valita kirkkoon Louis Armstrongin What a wonderful world, Elton Johnin Can you
feel love tonight tai Abban I have a dream?
– Luultavasti suosittelen pariskuntaa etsimään jotain ”kirkollisempaa” musiikkia. Saattaa kuulostaa kornilta, mutta olen ollut
vihkitilaisuudessa, missä on laulettu Frank Sinatraa tai Tähtien sodan musiikkia. Paremmin tällaiset
kappaleet sopivat kuitenkin sinne
hääjuhlaan.
Edustuskirkkoherra vai toripappi?
Onko arki vai juhla seurakunta-

työssä lähempänä sydäntäsi?
– Molemmilla on puolensa.
Enemmän taidan olla arkisuuteen taipuvainen kuin juhlakalu.
Eli mieluummin se arkihaarukka
kuin perintöhopeat!
Jämäkkä johtaja joka uskaltaa
tehdä ikäviäkin päätöksiä ja pitää
niistä kiinni vai ”mukava mies ja
kaikkien kaveri”?
– Jämäkkä johtaja, koska ennen pitkää tullaan aina siihen, ettei voi olla kaikkien kaveri. Yritän
kuitenkin välttää ristiriitoja, haluaisin elää sovussa ja rauhassa.
Kirkkoherra vastaa seurakunnan
viestinnästä. Kannatatko läpinäkyvää päätöksentekoa, julkista keskustelua ja avointa asioiden
kertomista vai ”kaikkea ei maailmalle kuuluteta, vaan mölyt pidetään mahassa”
– Ehdottomasti avointa ja läpinäkyvää linjaa.
Kaksi edellistä kirkkoherraa on
lähtenyt seurakunnasta loppuun
palaneena ja sairauslomien saattelemana. Miten vältät saman kohtalon?
– Kummallekin nostan hattua.
Vammalassa on jouduttu tekemään
hirvittävän vaikeita päätöksiä, joiden takia henkilösuhteetkin ovat
kärjistyneet. Luulen että itse ”hyödyn” siitä, kun edeltäjät ovat tehneet kipeimmät ratkaisut, ja saan
siltä pohjalta lähteä rakentamaan
uutta. Toivon, että nyt kuljetaan
kohti rauhallisempia aikoja.
Oletko Sastamalassa eläkepaikassasi?
– Sen tietää Luoja yksin. Lähden siitä, että olen Sastamalan
kirkkoherra, mitään muuta ei ole
suunnitelmissa. Toivon pääseväni
aloittamaan työt elo-syyskuussa.
Pirjo Silveri
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Kirkkotaiteilijoilla loppurutistuksen aika

M

oni odottaa jo malttamattomana Kuutti Lavosen ja
Osmo Rauhalan kirkkomaalausten paljastamista ja Tyrvään Pyhän Olavin viimeisen rakennusvaiheen valmistumista.
Vielä pitää kuitenkin jaksaa vähän varrota.
– Tavoitteena on, että kirkko avautuu yleisölle kesän aikana. Työt etenevät säiden, terveyden ja työvoiman sallimissa rajoissa, määrittelee Sastamalan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti
Järvinen.
Järvinen johtaa taideprojektia
valvovaa luonnostyöryhmää, jo-

Osmo Rauhala (vas.) ja Kuutti
Lavonen kävivät huhtikuussa ensi
kerran talven jälkeen työmaallaan.
Myös luonnostyöryhmää johtava
Pertti Järvinen maalailee suuria
linjoja viittilöimällä vanhankirkonmäellä.

ka kuluneen kevään aikana on kokoontunut kaksi kertaa.
Toukokuun lopulla Lavonen ja
Rauhala jatkoivat taas historiallista urakkaansa kirkossa. Kylmällä
kaudella kirkkosalissa ei voi lainkaan työskennellä, koska suoraan
puulle maalattaessa esimerkiksi
kosteus ei saa olla liian suuri.
– Luonnonolosuhteitten armoilla on menty koko ajan, sanoo
Osmo Rauhala.
Taiteilijoiden lisäksi koristemaalareilla on vielä tekemistä ennen kuin kokonaisuus on valmis.
Rauhala tekee yhteensä kuutisenkymmentä taidekuvaa alttarialueelle ja saarnatuoliin, Lavonen
maalaa kirkkoa kiertävät lehterit.
Maalausten valmistumisesta ja
kirkon avaamisesta yleisölle päivitetään tietoa Tyrvään Pyhän Olavin kirkon verkkosivuille (www.
sastamalanseurakunta.fi > Pyhän
Olavin kirkko).

Yhteisvastuu puhutti,
aktivoi – ja tuotti

Rohkeasti
muutosta päin

H

oivottavasti en koskaan uraudu niin, että rupean ajattelemaan, kuinka kaikkien asioiden on oltava niin kuin ne ovat 40
vuotta olleet. Diakonian pitää olla muuttuvaa. Toivon että sekä itse että tiiminä pystymme työalan
luonteeseen kuuluvaan muutokseen, pohtii toukokuussa Sastamalassa aloittanut Maarit Junell,
30.
Kaupunki on uudelle diakoniatyöntekijälle entuudestaan
tuttu. Hän on syntynyt Vammalassa, hän on myös kotiseurakunnan nuorisotyön kasvatti.
Valmistuttuaan Helsingistä
sosionomi-diakoniksi Junell työskenteli Kirkkonummella ja Tuusulassa. Viitisen vuotta koti on
ollut Karkun Kärppälässä. Edellinen työpaikka oli Hämeenkyrön
seurakunnassa.
Hämeenkyrö on maantieteellisesti lähellä, mutta silti hyppy uuteen oli iso.
– Sastamala kuuluu eri rovas-

elmikuun ensimmäisenä
päivänä alkanut yhteisvastuukeräys tuotti Sastamalan
seurakunnassa noin 20 000 euroa. Se on nelisentuhatta vähemmän kuin oli viimevuotinen Mouhijärven, Kiikan, Keikyän ja Vammalan yhteenlaskettu tulos.
– Tosin laskentatapakin saattoi
olla eri seurakunnissa hieman erilainen, arvelee johtava diakoniatyöntekijä Marjatta Karimäki.
Kevään aikana Sastamalassa
järjestettiin lähes 30 tapahtumaa;
tempauksia, konsertteja, myyjäisiä, kirpputoreja, hemmotteluilta,
runo- ja sävelratio, lounaita. Kaupunkilaisille tarjoutui monenlaisia mahdollisuuksia tukea maahanmuuttajien työllistymistä.
Potista suurin osa eli 8 900
euroa kertyi perinteisellä listakeräyksellä. Lipaskeräys toreilla ja
kaupoissa tuotti noin 2 500 euroa, kolehdit eri tilaisuuksissa yli
2 000 euroa.

Myös tuotemyynti kasvattaa
keräystulosta. Tämän vuoden menekkituotteeksi osoittautui olkalaukku, heijastimien, kynttilöiden
ja t-paitojen ohella.
Karimäki iloitsee, kun yhteisvastuutalkoisiin osallistui vapaaehtoisia laidasta laitaan, lapsia,
rippikoululaisia ja useita jo vuosikymmeniä uskollisesti mukana
olleita.
– Kaikkia yhdessä ja jokaista erikseen on tarvittu, hän kiittelee.
Kohtuullista elämää
seuraavaksi

Maahanmuuttajien työllistymisen
tukeminen ei ole suosituin lahjoituskohde aikana, jolloin yritykset
irtisanovat henkilöstöään. Avun
tarve kasvaa ja monella perheellä
on vaikeaa.
– Työttömyyden osuminen
omalle kohdalle tai lähipiiriin on
vaikea asia, olipa kyse suomalai-

sesta tai maahanmuuttajasta, tietää keräysjohtaja Tapio Pajunen.
– Yhteisvastuukeräys ei ole yksinomaan varainhankinta- tai vaikuttamiskampanja, vaan se on väline yhteisöllisyyden ja vastuullisuuden vahvistamiseksi käytännössä. Keräys yhdistää laajan joukon aktiivisia toimijoita seurakunnissa etelästä pohjoiseen. Samalla
se luo myös sillan meidän vauraassa Suomessa elävien ja ulkomaisen
kohteemme, Bangladeshin köyhien välille.
Yhteisvastuukeräys täyttää ensi vuonna 60 vuotta, ja kahden tulevan vuoden teemaksi on valittu
Kohtuullinen elämä. Varoja kerätään köyhien lapsiperheiden auttamiseksi. Kotimaassa 2010 erityiskohteena on Lapsiperheiden
ruokaturva -hanke, jonka martat toteuttavat. Ulkomailla varoja
suunnataan hädänalaisten perheiden auttamiseen Haitissa.

Lue lisää www.yhteisvastuu.fi, www.haastaennakkoluulosi.fi

Marjatta Karimäki

Marjatta Karimäki

Eila Lauhamo oli kirkkokuorolaisten kanssa
järjestämässä toritempausta yhteisvastuun
hyväksi.

Sastamalan tämän vuoden nuorin yhteisvastuukerääjä oli muutaman viikon ikäinen Siiri-tyttö,
äitinsä Suvi Sianojan kanssa.

T

tikuntaan ja hiippakuntaan. Siksi omankin alan työntekijät ovat
outoja. Hämeenkyrössä oli kolme diakoniatyöntekijää, nyt olen
kahdeksan henkilön tiimissä.
Tuntuu kivalta kuulua taas isoon
ryhmään.
”Me olemme keskustelua
varten”

Lama haastaa kirkon diakonian.
Rajut irtisanomiset, lomautukset
ja työttömyys kasvattavat asiakasmääriä.
– Pakosti työmme pyörii nyt
paljon talousasioiden ympärillä.
Emme kuitenkaan ole velkaneuvonta, emmekä voi vastata isoihin
taloudellisiin tarpeisiin. Koetamme kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti. Keskustelemme ja annamme henkistä tukea. Mukana on aina myös hengellinen näkökulma,
voimme rukoilla yhdessä.
Jos diakoniaa on totuttu ajattelemaan etupäässä vanhusvoittoisena työnä, Junellin mukaan painopiste on muuttumassa. Enenevästi liikutaan muidenkin kuin ikäihmisten parissa.
Hän rohkaisee sastamalalaisia
ottamaan yhteyttä, jos joku painaa mieltä. Se voi liittyä hengellisiin asioihin – tai olla liittymättä.
– Me olemme olemassa keskustelua varten. Usein oma ongelma saa valtavat mittasuhteet kun
sitä yksikseen miettii. Se voi tuntua pienemmältä jo sillä, kun tilannetta käy läpi jonkun kanssa.
Maarit Junellin vapaa-aikaan
kuuluu harrastus, joka nykypäivänä kuulostaa suorastaan eksoottiselta: kirjeenvaihto. Kyllä, hän todella kynäilee kirjeitä ja postittaa
niitä perinteiseen tapaan ystäville,
joita on parikymmentä.
Pirjo Silveri

Maarit Junell ja muut diakoniatyöntekijät toimivat Vammalan seurakuntatalon alakertaan remontoiduissa uusissa tiloissa.

Teräsmummot Ella Junnila (oik.),
Elisa Kujansuu ja Suvi Kero
Kiikasta loistivat Jyväskylässä
virsitietämyksellään.

Minna Koivuniemi
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ymmenkesäiset Teräsmummot Ella Junnila,
Suvi Kero ja Elisa Kujansuu lauloivat itsensä
valtakunnallisen Virsivisan finaaliin. Jyväskylässä pidetyssä
loppukilpailussa varavahvistuksena
oli vielä Erika Vilmunen.
Kiikan koulun joukkue edusti paitsi Sastamalan seurakuntaa,
myös koko Turun arkkihiippakuntaa.
– Teräsmummoilla oli kova into päällä ja he jaksoivat hurjasti
harjoitella, suitsuttaa Kiikan kanttori Jari Mattila.
Vaikka kolmen kärkeen ei ihan
ylletty, tytöt selviytyivät urakastaan kuitenkin hienosti, sillä Mattila luonnehtii finaalin tasoa ”päätä huimaavaksi”.
Voiton vei Lapuan hiippakuntaa edustanut Virsiveijarit Kauhavalta.
Aarteiden parissa

Kolmas- ja neljäsluokkalaisten Virsivisan eri vaiheisiin osallistui kaikkiaan 8 000 koululaista eri puolilta
Suomea. Finaalissa oli kolmehenkinen joukkue kahdeksasta hiippakunnasta.
Sastamalassa karsinta käytiin
ensin Kiikan koulun ja Mouhijärven Uotsolan ala-asteen välillä. Teräsmummot jatkoivat arkkihiippakunnan karsintaan, missä mukana
oli yhdeksän koulua.
Jari Mattila ”valmensi” lapsia
Virsivisaan ensimmäistä, vaan tuskin viimeistä kertaa:
– Ehdottomasti kahden vuoden
päästä uudestaan! Tämä on kyllä
ihan ykkösjuttu, kanttorille työtä

Teräsmummoilla
virret hallussa
joka palkitsee ja antaa paljon, hän
sanoo.
Kaikki lähti liikkeelle viime
syksynä, kun Kiikan koulu esitti
seurakunnan suuntaan toiveensa
virsikasvatuksesta.
– Marraskuussa aloitimme ja
kävin koulussa noin kerran viikossa. Opettelimme ja harjoittelimme 30 virttä, jotka kisassa täytyi
hallita.

Virsivisan järjestää Seurakuntien Lapsityön Keskus yhdessä
Kirkkohallituksen ja Opetushallituksen kanssa. Sen tarkoituksena on innostaa koululaisia yhdessä laulamiseen ja suomalaisen virsiperinteen monipuoliseen tuntemiseen.
Visan suojelija oopperalaulaja
Jorma Hynninen pitää virsiä aarteena.

– Virsiä tulee osata niin paljon
kuin ihmisellä on ikävuosia, hän
kannusti koululaisia Jyväskylässä.
Pirjo Silveri

Virsivisan finaalin videoitui- hin tunnelmiin pääsee kirkon verkkosivuilla osoitteessa: http://evl.fi/uskojaarvot > Oppi ja kirjat >
Virsikirja > Virsivisa 2009

0808 tahdotaan eniten

K

ahdeksas elokuuta on Sastamalan seurakunnassa suven suosituin hääpäivä: yksitoista paria aikoo sanoa ”tahdon”.
Myös edeltävä lauantai eli ensimmäinen elokuuta on yhtä juhlaa,
silloin kymmenen paria on menossa naimisiin.
Hääsesonki tuntuu nykyään
painottuvan loppukesään. Esimerkiksi Tampereella ja Turussa
elokuu on noussut suosituimmaksi hääkuukaudeksi.
Sastamalassa on kesäkaudeksi tehty kaikkiaan 69 vihkivarausta. Kirkoista ykkönen on Tyrvään
kaksitorninen, siellä kristilliseen
avioliittoon vihitään 15 paria. Jo
tänä vuonna hyvänä kakkosena on
Tyrvään Pyhä Olavi, jonka alttarilta 13 pariskuntaa haluaisi elokuussa aloittaa avioliittonsa.
Koska Pyhän Olavin tarkka
avaamispäivä ei ole ollut tiedossa,
jotkut parit ovat varmuuden vuoksi tehneet vaihtoehtoisen varauksen johonkin toiseen kirkkoon.

Kyselyjä jo kesästä 2010

Sastamalan keskiaikaisessa kirkossa vihitään kesän aikana 12 pariskuntaa, Mouhijärvellä 9, Karkussa
7, Keikyässä ja Kiikassa kummassakin 3, Suodenniemellä 2.
Muutama pariskunta on valinnut hääpäiväkseen perjantain tai
sunnuntain. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa myös muualla kuin kirkossa. Sastamalassa
vihkipappia on pyydetty myös Rudolfin keitaalle, Sahrapirtille, kesämökille ja kotiin.
Pitkiin aikoihin Vammalan seurakunnassa ei enää ole vietetty juhannushäitä, eikä tämä vuosi tee
Sastamalassa poikkeusta.
Tyrvään Pyhä Olavi oli ennen –
ja varmasti siitä tulee myös tulevaisuudessa – kysytyimpiä vihkikirkkoja. Jotkut ovat jopa siirtäneet häitään, koska vanhakirkko on maalaustöiden takia ollut suljettuna.
– Vuoden 2010 varauksia alamme ottaa vasta kesäkuussa, kyselyjä on jonkin verran jo tullut, sa-

noo kirkkoherranviraston toimistonhoitaja Eila Seppä.
Viime vuonna Vammalan seurakunnassa solmittiin 75 avioliittoa. Näistä kirkollisia vihkimisiä
oli 67 prosenttia.
Kaikista viime vuonna Suomessa solmituista avioliitoista kirkollisia vihkimisiä oli 57 prosenttia.

Avioliittoon vihkimisestä tietoa mm.
kirkon verkkopalvelussa evl.fi. Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymä on
toimittanut ja koonnut aiheesta laajan ja monipuolisen paketin www.
kirkkoon.fi, joka palvelee muitakin
kuin varsinaissuomalaisia.

6

Pitkä vaellus passitti hyvin
erushoitaja Teija Aalto, 43, taivalsi apostolinkyydillä ikivanhaa Pyhän
Jaakobin pyhiinvaellusreittiä Santiago de Compostelaan. Neljä viikkoa
ja 750 kilometriä halki pohjoisen Espanjan oli löytöretki hyvin lähelle.
– Kyllä se oli matka omaan sisimpään.
Kiikan vanhainkodissa 20 vuotta työskennellyt, Vammalassa syntynyt ja Sastamalassa asuva Aalto
kertasi Santiagon tiellä elämänsä
vaiheet lapsuudesta nykypäivään, ja
työstettävää riitti. Kuukauden kävely oli sekä menneisyyden kohtaamista että tulevaan katsomista.
Mitä löysit caminolta?
– Varmuuden, miten haluan
elää loppuelämäni. Ymmärsin kaiken sen arvon, mitä minulla tällä
hetkellä on. Tajusin, kuinka hyviä
ja merkittäviä pienetkin arkiasiat
ovat. Läheisistä ihmisistä tuli entistä tärkeämpiä ja rakkaampia.
– Opin antamaan anteeksi, sekä
itselleni että muille. Aina on jotain,
mitä olisi voinut tehdä toisin, mutta on turha jossitella tai katkeroitua. Mennyttä ei voi muuttaa, sik-

P

si on parempi hyväksyä, mitä on tapahtunut ja millaisia ratkaisuja on
aikanaan tehnyt.

Eilinen jääköön taa
Nyt elämä hymyilee, mutta synkkiäkin päiviä on ollut. Nuorena solmitusta avioliitosta tuli perhehelvetti, traumaattinen kokemus sekä Teijalle että kahdelle tyttärelle.
Liitto päättyi vuosituhannen vaihteessa eroon.
– Monta vuotta kestin, koska
olin mennyt naimisiin ajatuksella
”kunnes kuolema meidät erottaa”.
Oli vastuu lapsista, enkä koskaan
miettinyt omaa jaksamistani. Vanhempani auttoivat ja tukivat vaikeina vuosina, olen heille paljosta kiitollinen.
Espanjan kivisillä vuoristopoluilla voimistui mielipide ”kaikki mikä
ei tapa, vahvistaa”.
– Ellei rankkoja kokemuksia olisi ollut, en olisi oppinut näin jääräpäiseksi, menemään vaikka läpi harmaan kiven.
Rauhaton perhe-elämä jätti jälkensä, ja tyttärillä on ollut omat ka-

pinavaiheensa ja raju murrosikänsä.
Lapsista vanhempi on jo naimisissa
ja kahden lapsen äiti.
Kun esikoinen myrskyisässä nuoruudessaan lähti kotoa ovet
paukkuen, äiti lähetti perään tekstarin ja liitti siihen itse sanoittamansa
lyhyen rukouksen ”koska tuntui että se tuo tietynlaista turvaa”.
Kummalle?
– Meille molemmille, vastaa Teija hiljaa.
Kuopus asuu vielä kotona. Suurpiirteisen, vauhdikkaan nuoren naisen kanssa kärsivällisyys on välillä
koetuksella.
– Caminon jälkeen olen oppinut sietämään yhtä ja toista. Hyväksyn, että joku asia voi olla niin tai se
voi olla näin, ja että toinen voi tehdä
jonkun jutun eri lailla kuin itse teen.
Tärkeintä on, että minulla on tuo
plikka tuossa, terve nuori ihminen.

Huominen tulla saa
Murrosikäisen metkut ovat lopulta pientä, Teija Aalto on kokenut
pahempaakin. Kolme vuotta sitten syntynyt tyttärenpoika Luukas

taisteli elämänsä ensimmäiset viikot hengestään. Vaikea suolistosairaus selvisi raskausaikana ja lapsi
oli määrä vastasyntyneenä operoida. Leikkauspäivä oli sovittu, kaksi
kirurgiryhmää valmiina, toinen äitiä, toinen pikkuista varten.
Vauvan tila kohdussa huononi
yllättäen, ja hänet oli saatava maailmaan nopeasti ja aiottua varhemmin. Seitsemän viikkoa vierähti
vastasyntyneiden teholla.
– Se oli raastavaa aikaa meille
kaikille. Kävin kolmivuorotyössä,
suoritin työn ohella jalkojenhoitajan ammattitutkintoa ja yritin mahdollisimman paljon olla tyttäreni ja
hänen miehensä tukena ja apuna.
Koko ajan oli valtava pelko, kuinka käy. Kun vauvalle sai antaa millilitran rintamaitoa, se tuntui upealta
hetkeltä, mummu herkistyy muistelemaan.
Poika sinnitteli – ja selvisi.
Vuosi sitten Luukas sai pikkuveljen, ja hiukan normikaavasta
poikkesi hänenkin starttinsa. Lapsella todettu munuaissairaus onneksi saattaa iän myötä parantua
itsekseen.
Pyhiinvaelluksen alla Teijalle
tuli huolta toisenkin sukupolven
suunnalta. Isä sai keväällä pahan sydäninfarktin, eikä hänen kuntonsa
vielä loppukesällä ollut järin hyvä.
Tytärtä arvelutti poistua kuukaudeksi maisemista.
– Vanhempani kannustivat kuitenkin lähtemään.

…mutta elämä jatkuu
Teija Aalto lähti löytöretkelleen ristiriitaisissa tunnelmissa.
– Pelko isän puolesta oli jäytänyt
ja vienyt voimia, vaikken väsymystäni niin muille näyttänyt. Toisaalta
olin huojentunut, kun saatoin hetkeksi jättää kaiken. Ajattelin, että
jos jotain sattuu, se ei ole enää minun vallassani. Olin hurjan helpottunut kun viikon päästä tuli Espanjaan tieto, että isän lääkitys on saatu kohdalleen. Sen jälkeen oli kevyempi jatkaa.
Miesystävä Petri piti Vammalassa kotia pystyssä, vastasi Teijan tyttärestä ja kahdesta koirasta. Neljä
viikkoa oli hyvä testi myös parisuhteen kestävyydelle.
– Luotin täysin Petriin ja olin
varma, että hän selviää, olkoon täällä kaaos mikä tahansa.
Teija ja kiikkalainen Petri tapasivat tammikuussa 2002. Molemmat ovat taipuvaisia uskomaan, että kohtaamisen täytyi olla jostain
ylemmältä suunnalta järjestetty.
Suhteessa on edetty rauhallisesti. Teijan Santiago de Compostelan
retki oli eräänlainen rajapyykki.
– Caminolla vakuutuin, että entinen elämäni on nyt paketissa, enkä suhteeseeni Petrin kanssa tuo
asioita, joita on ennen ollut.
Lähtöihin pariskunta on tottunut, sillä Petri opiskelee Rovaniemellä liikunnanohjaajaksi. Jo aiemmin hän asui vuoden Muoniossa, kouluttautuessaan eräoppaaksi.
– Tämä oli ensimmäinen kerta
kun minä lähdin ja Petri jäi. Nyt
hän näki ja koki konkreettisesti jääjän roolin, Teija sanoo.
– Ja sinä puolestasi näit, ettei
lähtijänkään osa aina niin helppo
ole, Petri lisää.

…tässä ja nyt
Santiago de Compostela tarkoitti täydellistä irtiottoa tutuista ympyröistä.
– Olin ulkopuolella Suomen ja
maailman tapahtumien uutisoinnista. Netissä ja sähköpostissa en
käynyt kertaakaan. Tekstareita lähetin, mutta vasta kahdeksantena
päivänä ensi kerran soitin kotiin.
– Kävellessäni kelasin uudestaan
ja uudestaan elämänhistoriaani, sen
kaikkia karikkoja ja kivikkoja, epäonnistumisia ja tuskaisimpiakin
hetkiä. Miten olen kulloinkin selvinnyt, miten toiminut, mitä olisi
pitänyt tehdä toisin, miten elämä
on johdatellut. Sen sijaan työkuvioita en miettinyt lainkaan. Kerran kelloa katsoessani mieleen juolahti, että nyt vanhainkodissa ruvetaan jakamaan päiväruokaa. Nopeasti tajusin, etten ole caminolla
miettimässä työasioita.
Kävelijöistä harvalle kyse on
pelkästä urheilusuorituksesta. Moni lähtee samasta syystä kuin kristityt 800-luvulta alkaen: taittamaan
hengellistä matkaa rukouksen hengessä.
Vaikkei olisi uskonnollisesta
syystä liikkeellä, fyysistä ponnistelua vaativasta retkestä tulee väkisin
vahvasti henkinen kokemus.
– Suurimmalla osalla on joku
syy, miksi on matkalle halunnut.
Olen varma, että jokaisella on sellaisia selvittämättömiä asioita, joita ei ole koskaan itsensä kanssa käsitellyt.
Caminon henkeä on Teijan mielestä vaikea selittää, se pitää kokea.
– Samanlaista ei löydä vaeltaessaan esimerkiksi Lapin tuntureilla. Eri puolilta maailmaa tulevilla
ihmisillä ei ole titteleitä, ei nimiä,
vaan kaikki ovat samalla viivalla.
Aika pieneksi itsensä usein tuntee,
kun on yksin omien ajatustesi kanssa ja silmänkantamattomiin ympärillä tasaista mesetaa.
Alkeellinen ja vaatimaton elämä
puhuttelee jo sinällään. Sitä näkee
ohitettavien kylien asukkaiden arjessa, siihen on itse totuttava, refugiomajoituksissa, ruokailuissa, kylmällä vedellä peseytymisissä.
– Perustoiminnot toistuvat päivittäin samalla kaavalla. Nouset
ylös, menet nukkumaan, syöt, käyt
pesulla, pyykkäät, ja muulloin kävelet, kävelet, kävelet. Ajatustyölle
jää paljon aikaa.
Etukäteen Teija Aalto suhtautui
vaellukseen kuin tyhjään kirjaan.
– Ajattelin, että se mitä vastaan
tulee, se otetaan. Treenaaminen ja
pitkät kävelylenkit jäivät aiottua
vähemmälle, mutta tiesin fyysisesti
pärjääväni, ja tiukan paikan tullen
meneväni sisulla. Matkan alkuvaiheessa paha mahakipu yllätti, mutta silloinkin uskoin selviäväni. Matkakumppanit auttoivat, ja tuli tunne, että tarvittaessa voin puolestani
tukea jotakuta toista.

Tässä on taivas ja maa
Pyhiinvaeltajan askeleet johtavat
usein kirkkoon, levähtämään ja hiljentymään.
– Alkumatkasta kun astui sisään
upeisiin, mahtaviin kullattuihin katedraaleihin, ajatteli että wau, kuinka upeaa! Muutamia kertoja osallis-
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– Yhtään kokemusta en antaisi pois,
vakuuttaa Teija Aalto esitellessään
pyhiinvaeltajan passinsa
leimoja kotipihallaan Tyrvään
Pyhän Olavin maisemassa.
– Tuntuu että vaellukseni yhä
jatkuu, jatkuu ja jatkuu.

Pirjo Silveri

n lähelle

mulla ei koskaan tiennyt, mitä päivä tuo tullessaan.
Tv-ohjelman jälkeen Teija Aalto
on saanut paljon palautetta. Moni
on kysellyt vinkkejä, joku on jo intoutunut itse lähtemään.
Caminon jälkeen on ollut helppo puhua vaikeista ja aroistakin aiheista. – Jos joku antaa pienintäkään vihiä esimerkiksi perheväkivallasta, uskallan ottaa asian puheeksi ja kysyä.
Koskettavimmat keskustelut
Teija kävi erään iäkkään mummun
kanssa, joka oli seurannut ohjelmaa
ja herkällä korvalla kuunnellut vaeltajien mietteitä ja elämänsä kipujen tilityksiä.
– Vanhus selvästi kävi ohjelman
aikana lävitse myös oman elämänsä vaiheita.
Pyhiinvaelluksen tärkeä konkreettinen etappi on Rautaristi, joka
on pystytetty reitin korkeimmalle
kohdalle. Sinne vaeltaja jättää kotoa tuomansa kiven, joka symboloi

kannettavana olevaa taakkaa. Teijan
kivi oli peräisin Haltin huipulta.
– Rautaristille saakka kelasin
mielessäni mennyttä, siitä eteenpäin katsoi kohti tulevaa.
Huikea hetki oli saapuminen
päätepisteeseen, kaupunkiin missä Jeesuksen opetuslapsen Jaakobin
haudan uskotaan sijaitsevan.
– Santiago de Compostelan katedraalissa tuli valtava tunnepurkaus. Sitä vain itki ja itki. Oli kiitollinen, kun oli päässyt perille, ja samalla haikea, kun vaellus on ohi.
Jotkut kävelevät Santiago de
Compostelaan lyhyemmän matkan, viimeisen 120 kilometrin taivaltaminen oikeuttaa pyhiinvaeltajan todistuksen saamiseen. Teija Aallolle 750 kilometriä oli sopiva annos.
– Tarvitsin kaikki ne neljä viikkoa.
Pirjo Silveri
(Kursivoidut väliotsikot
Pekka Simojoen Pyhiinvaeltajan laulusta)

Kulkija kokee pyhän
Kristinuskossa pyhiinvaellukset toimivat hengellisen elämän rikastuttajina.
Vaeltaminen ja kulkeminen ovat tärkeitä myös Raamatussa, esimerkiksi Abraham ja Mooses kuvataan kulkijoina, Jumalan kutsun seuraajina. Vaeltaminen
kuului myös Jeesuksen julkiseen toimintaan.
Jeesuksen tunnetussa vertauksessa (Luuk. 10:25–37) monet kulkivat apua
tarvitsevan ohi, mutta samarialainen pysähtyi auttamaan. Hän ymmärsi, ettei ihmistä ole luotu huolehtimaan vain itsestään ja omista tarpeistaan, vaan elämään
yhdessä muiden kanssa ja kantamaan vastuuta toisesta.
Pyhiinvaellus jalan tarjoaa hitauden ja kiireettömyyden kokemuksen, johon
arjessa ei ole usein mahdollisuutta. Jotta vaellus on pyhiinvaellus, siihen kuluu
hengellinen osuus, joka voi olla rukousta ja Raamatun lukemista.

Lisää aiheesta mm:
http://europilgrimage.org
http://ohjelmat.yle.fi/loytoretki/etusivu
Kalle Elonheimo: Pieni pyhiinvaelluskirja
(Kirjapaja 2003)
Facebookissa suomenkielinen
Pyhiinvaellus-ryhmä

Santiago de Compostelan Pyhä Polku.
Juho Juutilaisen valokuvanäyttely
Sastamalassa, Ylägalleria (Puistok. 4–6).
Avajaiset pe 5.6. klo 10, YLE Teeman
Löytöretki-ohjelmassa esiintyneitä vaeltajia
paikalla klo 10–14. Näyttely avoinna 5.6.–
4.7.2009 ma–to klo 9–17.30, pe klo 9–18
ja la klo 9-14

Kuvat Teija Aallon albumista

tuin katoliseen messuun, joka luterilaisesta tuntuu kuin valtavalta
näytelmältä.
– Mitä enemmän sitten poikkeili yksinkertaisissa kyläkirkoissa,
sen paremmalta ne alkoivat tuntua
kruusailtujen ja kullattujen kirkkorakennusten rinnalla. Pienessä harmaassa kivikirkossa halusi viipyä
vaikka kuinka pitkään. Ne olivat
vaikuttavia, ja toivat mieleen oman
Tyrvään Pyhän Olavin. Se on aina
ollut minulle tärkein kotiseurakunnan kirkoista.
Teija Aalto oli yksi kuudesta suomalaisesta, jonka vaellusta Ranskan Pyreneiltä Roncesvallesista Santiago de Compostelaan
seurattiin YLEn Teeman Löytöretki-ohjelmassa. Matkalaiset valittiin
800 hakijan joukosta.
– Vaikka olimme ryhmä, jokainen teki silti oman matkansa. Välillä kuljimme hyvinkin pitkiä pätkiä
ihan yksikseen. Etukäteen oli sovittu kylä, jossa nukkuisimme. Aa-

Monta kirkkoa ja kylää, monenlaista maisemaa ja maastoa mahtui 750 kilometrin matkalle (kuvat vas.).
Reitin korkeimmalle kohtaa pystytetyn Rautaristin juurelle vaeltaja jättää kotoa tuomansa kiven, taakkansa. Hevoskastanjan alla Teija Aalto tunsi itsensä aika pieneksi (oik.)
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Muistamiset
yhtenäiseen
kuosiin

Tehtävä EU:ssa
UÊÊEU isännästä
rengiksi
UÊÊArkijärkeä
direktiivitehtailuun
UÊÊKristillisiä arvoja
päätöksentekoon
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Viestinnän ratkaisuja seurakunnille
Olemme tehneet Diakin kanssa syvää yhteistyötä uuden seurakuntamme
viestintäkulttuurin rakentamisessa. Yhteistyö jatkuu. - Esa Mierlahti, Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherra

SRK-VIESTINNÄN
KOULUTUSTEEMOJA
Seurakunnan viestintäkulttuuri
Viestintä ei synny itsestään seurakunnassakaan. Ota avuksesi viestinnän
pelikirja.
Muutosviestintä yhdistyvissä
seurakunnissa
Opi suuntaamaan viestintääsi niin,
että vähennät muutoksen luomaa
turvattomuuden tunnetta.
Median kohtaaminen
Media on maan suurin saarnatuoli.
Opi kohtaamaan media ja saamaan
seurakuntasi hyviä uutisia läpi
toimituksissa.

Seurakunnan verkkoviestintä
Opi hyödyntämään verkkoa. Se on
seurakunnan tehokkain, kattavin ja
edullisin kohtaamisen väline.
Kriisiviestintä
Kriisi ei tule kello kaulassa, mutta
huonosti hoidettu kriisiviestintä
kuuluu kauas. Ota kriisi haltuun
viestinnällisin keinoin.

Sastamalan seurakuntaan on nimetty erityinen muistamistoimikunta. Se laatii yhtenäiset käytännöt seurakunnan työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden merkkipäivien muistamiseen. Toimikunnalle kuuluvat myös kirkollisten ansiomerkkien hakukäytännöt.
Kirkkoneuvosto valitsi muistamistoimikuntaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Järvisen
ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Maiju Vuorenojan, virkansa puolesta mukana ovat vt. kirkkoherra Lasse Hautala ja talouspäällikkö Raimo Kemppi.

Vuorenoja ja
Karimäki
edustavat
Maiju Vuorenoja edustaa Sastamalan seurakuntaa Kirkkopalvelut ry:
n kokouksessa 21. elokuuta. Yhdistys kokoustaa Jyväskylässä valtakunnallisten Kirkkopäivien avajaispäivänä.
Johtava
diakoniatyöntekijä Marjatta Karimäki puolestaan
valittiin seurakunnan edustajaksi
Sastamalan kaupungin veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi 2009–10.

Koulutus voi koostua yhdestä tai
useasta teemasta. Laajuus vaihtelee
puolesta päivästä 40 tuntiin.
Koulutuksista vastaa viestinnän lehtori
Pär Landor.
Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan
tiloissa paikkakunnasta riippumatta.
Olemme kehittäneet yhdessä Diakin kanssa verkosta koko toimintamme
kattavan, innostavan työvälineen. - Oiva Alanen, Loimaan seurakunnan kirkkoherra

OTA YHTEYTTÄ: Niina Hytönen, puh. 040 866 7336, palvelu.turku@diak.fi
LISÄTIETOJA: www.turku.diak.fi/srk-viestinta
DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

www.turku.diak.fi

Tervetuloa viihtymään Matka-Sunin matkoille
Aitoa Lapin taikaa 26.-31.8. 6 pv.
Luosto–Pyhä–Kemijärvi–Salla–Kuusamo–Posio–Taivalkoski 585 €/hlö.
Sis. bussimatkat, yöpymiset Luostolla, Sallassa ja Taivalkoskella aamiaisella ja
päivällisellä, opastukset, sis.päääsyt kohteisiin.
Ohjelmassa mm. Pyhätunturipäivä, Kemijärvipäivä, Sallapäivä ja Kuusamo-Posiopäivä.

Syysruskan aikaan – Lappia patikoiden 6.-12.9. 7pv.
Patikoimme Saariselän ja Inarin upeissa maisemissa,
yöpymiset hotelli Riekonlinnassa. 625 €/hlö, sis. bussimatkat,
hot.yöp. saunallisissa, 2hh aamiaisella ja päivällisellä,
retkieväät, ohjatut patikkaretket.
Tiedustele lisää matkoista ja tilaa matkaohjelma ! Puh. (03) 371 8881
040 753 0455
m.suni@kolumbus.ﬁ

Lähdöt Vammalasta

Vinguta bonusta.
OP-bonusasiakkaana
saat bonusta, kun ostat
Visa-ominaisuudella.

Avioliitosta tosissaan, muttei tosikosti
Tilaa nyt itsellesi tai lahjaksi ystävälle
elämänmakuinen häälehti suosittu ja uudistunut

Hääilo 2009 NYT VAIN
90 €
INTERNETISTÄ

Tilaa helposti ja vaivattomasti:

www.kotimaa.ﬁ/haailo

SOITA
020 754 2333
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(norm. 7,80 €)

Juhlan
suunnittelu jo
hyvässä vauhdissa
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon yli
kymmenen vuotta kestänyt jälleenrakennustyö on loppusuoralla.
Kirkko saataneen avattua yleisölle loppukesällä.
Korjaustyön valmistuminen ja
kirkon käyttöönotto on tärkeä ja
merkittävä tapahtuma, joka vaatii
arvoisensa juhlan. Jo varhain keväällä sitä ryhtyi valmistelemaan
juhlatoimikunta, johon kuuluvat
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pertti Järvinen, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Maiju Vuorenoja, vt. kirkkoherra Lasse Hautala,
eläkkeellä oleva kirkkoherra Osmo
Ojansivu, talouspäällikkö Raimo
Kemppi ja hallinto- ja tiedotussihteeri Tarja Kopalainen.

HEINON LEIPOMO Oy
Valkamakatu 4 Vammala (Luther-talo)
p. (03) 511 5600, auto 040 764 4678 myös iltaisin
ja viikonloppuisin.
Tiloissamme laaja hautamuistomerkkinäyttely.

Sastamalankatu 68
Vammala

Puh. (03) 511 2640

PAANU Sastamalalaista käsityötä.

+ postituskulut 1,50 €

Lankaverkosta
8,21 senttiä/puhelu
+ 6,9 senttiä/minuutti

Matkapuhelimesta
8,21 senttiä/puhelu
+ 14,9 senttiä/minuutti

Kalvosinnapit ja solmioneula yht.

149,-

Puistokatu 16, 38200 Sastamala
1VI  tXXXLVMUBNFSKBm

Pirjo Silveri
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Mouhijärvi kutsuu
Tuomasmessuun
la innostavan harrastusmuodon
gospelista kiinnostuneille soittajille ja laulajille.
Seuraava Tuomasmessu on
Mouhijärven kirkossa su 15.11.
klo 18. Lisätietoja lasse.hautala@
evl.fi

Tarja Kopalainen

Perinteisen jumalanpalveluksen
rinnalle syntynyt Tuomasmessu
on ehtoollisjuhla, jossa keskeistä on musiikki ja yhdessä tekeminen. Järjestelyissä on mukana
runsaasti vapaaehtoisia. Siksi jokainen messu on vähän erilainen,
tekijöidensä näköinen.
Sastamalan seurakunnan alueella Tuomasmessuja järjestetään säännöllisesti vain Mouhijärvellä.
Siellä toiminta käynnistyi
2004, pitkän kypsyttelyn
jälkeen. Vuosittain on pidetty kaksi messua.
Säännöllisen toiminnan on mahdollistanut musiikkiryhmä, jota Jaakko Toppinen, Anni Klemola ja Päivi Lahdenniemi johtavat ja harjoituttavat. Ryhmä vastaa
Tuomasmessujen musiikista ja tarjoaa samal-

Ratinan stadionilla kuullaan näkökulmia ihmisoikeuksiin ja siihen, mitä kristityt voivat tehdä niiden toteuttamiseksi. Ihmisoikeusaktivisti K.B. Rokaya Nepalista on yksi lähetysjuhlien kansainvälisistä vieraista.

Suomalaisia
lähetystyöntekijöitä 900

Esirukouspyyntöjä
voi jättää sivualttareille.

 
Luterilaiset, vapaakristilliset, tunnustusten väliset lähetysjärjestöt ja
lähetystyötä tekevät kirkot lähettivät Suomesta työalueilleen yhteensä 900 lähetystyöntekijää viime vuonna.
Suomen lähetysneuvoston julkaiseman tilaston mukaan Aasiassa on 381 lähettiä, Afrikassa 209,
Euroopassa 190, Latinalaisessa
Amerikassa 38, Oseaniassa 37,
Pohjois-Amerikassa 10 ja erityistehtävissä 35. Eniten heitä työskentelee seurakunta- ja evankelioimistehtävissä sekä opetustyössä
ja teknisen alan tehtävissä.
Lähetystyöntekijöitä lähettivät helluntailaisten Fida International 367, Suomen Lähetysseura 204, Kansanlähetys 69, Lähetysyhdistys Kylväjä 45, Operaatio
Mobilisaatio 34, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suo-

men Vapaakirkko 29, Israelin Ystävät 25 ja Wycliffe Raamatunkääntäjät 25.
Maailma tulee
Tampereelle

Tänä vuonna Suomessa vietetään
lähetyksen 150-vuotisen työn juhlavuotta. Sitä juhlitaan näyttävästi
ja kuuluvasti kesäkuun ensimmäisenä viikonvaihteena.
Lähetysseura ja Tampereen
evankelis-luterilaiset seurakunnat
kutsuvat kaikkia lähetystyöstä ja
kansainvälisyydestä kiinnostuneita valtakunnallisille lähetysjuhlille Tampereelle. Suuri city-tapahtuma vie evankeliumin ihmisten
keskelle ja levittäytyy keskelle kaupunkia teemalla Uudet jaot.
Päätilaisuudet pidetään Ratinan stadionilla, mutta tilaisuuksia
on myös Tampereen kirkoissa ja

Keskustorilla, jonne nousee runsaasti löytöjä ja elämyksiä tarjoava lähetyskylä pikkumökkeineen.
Lähetyskylän teltassa on monenlaista ohjelmaa päivittäin kello 23:
een asti. Lapsiperheille on ohjelmaa Finlaysonin Lasten katedraalissa ja Särkänniemen delfinaariossa.
Lähetystyön 150-vuotisjuhlavuoden suurimpaan tapahtumaan
on tulossa vieraita lähes kaikista
niistä noin 30 maasta, joissa SLS
toimii yhteistyössä paikallisten
kirkkojen ja järjestöjen kanssa.
Valtakunnalliset lähetysjuhlat
järjestettiin Vammalassa 2005.



 

 

 

  
    
  



Ähtäristä kesäkukat
hoitohaudoille
Kesäkukkaset Sastamalan seurakunnan hoitohaudoille tulevat
tänä vuonna Simo Martikaisen
puutarhalta Ähtäristä.
Tarjousta pyydettiin viideltä
toimittajalta, kolme sen antoi ja
Martikainen tuli valituksi.

Seurakunnan hoidossa oleville haudoille istutetaan kesäkuun
alussa yhteensä 14 244 kukkaa,
joista annansilmiä on 7 300, verenpisaroita 2 400 kappaletta.
Yhteensä hautausmaitten kesäkukat maksavat 9 700 euroa.

  
  !
"
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Lähetysjuhlat 5.–7.6. Tampereella.
Ohjelma ja paljon muuta tietoa
nykypäivän lähetystyöstä osoitteessa
www.lahetysjuhlat.fi

Nouda heti
omasi
lehtipisteestä!

Toimikunta
tueksi
kiinteistöjen
hoitoon

Seurakunnan hoitohaudoille istutetaan tänä vuonna 14 244 kukkaa.

 

Sastamalan seurakunnassa on
poikkeuksellisen paljon kirkkoja, seurakuntataloja, leirikeskuksia ja muita tiloja. Suuren
kiinteistömäärän vuoksi seurakuntaan perustettiin toukokuussa kiinteistötoimikunta.
Toimikunnan tehtäviin kuuluu mm. kiinteistöjen hoidon ja
kunnossapidon suunnittelu ja
kehittäminen, kiinteistöstrategian laatiminen ja sen toteutumisen seuranta. Se valmistelee
myös kiinteistötointa koskevat
asiat kirkkoneuvostolle sekä talousarvioesityksen vuosittaisen
investointiosan.
Kiinteistötoimikuntaan nimettiin Maiju Vuorenoja, Hannu Toivonen ja Hannu Lehtonen. Tehtäviensä puolesta siihen kuuluvat rakennusmestari
Harri Pitkämäki ja talouspäällikkö Raimo Kemppi.

Lehti uskosta, toivosta ja rakkaudesta
Askel on lehti, jolla on lämminhenkinen lähestymistapa,
lehti joka kannustaa. Askel on lehti Sinulle, joka kaipaat voimia
arkeen, uskoa tulevaisuuteen ja toivoa tähän päivään.

KESÄKUUN NUMEROSSA mm.
IRTI AHDISTAVASTA USKOSTA / LÄHETYSTYÖLLE KOKO ELÄMÄ
KIRJEENVAIHTOPALSTA / ESIRUKOUSPALVELU / RISTIKKO

ILMOITUSMYYNTI
Marita Lyyra
040 729 2119, (014) 641 481
marita.lyyra@kotimaa.fi
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TAPAHTUU KESÄLLÄ SASTAMALAN SEURAKUNNASSA
JUMALANPALVELUKSET
TYRVÄÄN KIRKKO
joka sunnuntai klo 10
28.6. konfirmaatio
(Houhajärvi 2)
5.7. konfirmaatio (Houhajärvi 3)
23.8.konfirmaatio
(Viron Saarenmaa)
SAMMALJOKI
7.6. klo 13 Sinikka Tuori
28.6. klo 13 Lasse Hautala
19.7. klo 19 Minna Järvinen
26.7. klo 10 Lasse Hautala
2.8. klo 10 Jouni Pihlajamaa
23.8. klo 10 Minna Järvinen
30.8. klo 13 Minna Järvinen
KARKKU
14.6. klo 12 konfirmaatio
(Evankelinen opisto)
30.8. klo 10 Lauri Salminen
SASTAMALAN KIRKKO
20.6. klo 10 Lauri Salminen
28.6. klo 10 Arto Jaatinen
12.7. klo 10 Arto Jaatinen
19.7. klo 22 kesäillan vesper,
Minna Järvinen
2.8. klo 10 konfirmaatio
(Evankelinen opisto)
9.8. klo 10 Lauri Salminen
16.8. klo 18 partiolaisten
kirkko, Lauri Salminen
SALOKUNTA
31.8. klo 13 Lauri Salminen
SUODENNIEMI
14.6. klo 10, konfirmaatio

(Houhajärvi 1), Hannu Järventaus
28.6 klo 10 Salmin leirikeskus
(Salmentie 43), Hannu Järventaus
5.7. klo 10 vanha hautausmaa
(Kirkkolahdentie), Hannu Järventaus
19.7. klo 10 kesävieraiden
kirkkopyhä, Lasse Hautala
26.7. klo 10 Minna Järvinen
9.8. klo 10 kouluun menevien
siunaaminen, Reijo Ylimys
16.8. klo 10 museon piha
(Koippurintie 35), Hannu Järventaus
23.8. klo 10 portaiden valmistumisjuhla, Hannu Järventaus
30.8. klo 10 Hannu Järventaus
MOUHIJÄRVI
7.6. klo 10 Reijo Ylimys
20.6. klo 10 vanha kirkko
(Vanhankirkontie 107), Sinikka Tuori
21.6. klo 10, Reijo Arkkila
28.6. klo 10 konfirmaatio
(Leiriaho 2), Reijo Ylimys
5.7. klo 10 Reijo Ylimys
12.7. klo 19 Otamussillan ranta (Salmi, Otamussillantie 75),
Reijo Arkkila
26.7. klo 10 Reijo Ylimys
2.8. klo 10 Vilpun laavu (Vesunnintie 160, Karinkylä), Rei-

LEIRIELÄMÄÄ
jo Ylimys
9.8. klo 18 Reijo Ylimys
23.8. klo 10 Reijo Ylimys
30.8. klo 10 Reijo Ylimys
KIIKKA
14.6. klo 10 konfirmaatio (Leiriaho 1), Jouni Pihlajamaa
20.6. klo 10 Jouni Pihlajamaa
21.6. klo 10 Leiriaho (Halmeentie 26), Tellervo Kuusiranta
28.6. klo 12 Sinikka Tuori
5.7. klo 10 Sinikka Tuori
19.7. klo 18 Lasse Hautala
26.7. klo 12 Lauri Salminen
2.8. klo 10 Minna Järvinen
16.8. klo 10 perhejumalanpalvelus, Jouni Pihlajamaa
23.8. klo 10 Jouni Pihlajamaa
30.8. klo 10 Jouni Pihlajamaa
KEIKYÄ
7.6. klo 10 50 v. sitten ripille päässeet
14.6. klo 12 Lasse Hautala
28.6. klo 10
5.7. klo 13 Leiriaho (Halmeentie 26), Hannu Järventaus
12.7. klo 10 konfirmaatio (Leiriaho 3), Olavi Sorva
26.7. klo 18 Minna Järvinen
2.8. klo 10 Lauri Salminen
16.8. klo 18 Eräperko (Aurajärventie 30), Ilkka Kantola
30.8. klo 10 Olavi Sorva

Seurakunnan leirikeskukset:
Houhajärven Leirimaja
(Kangastie 275)
Leiriaho (Halmeentie 26)
Salmi (Salmentie 43)
Tunnelmaa, toimintaa, pelejä,
uintia, saunomista, yllätyksiä,
hiljentymistä hartauteen. Leirikeskuksissa majoitus neljän
hengen huoneissa, Pääjärvellä teltassa.
Ota mukaan lakanat, säähän
sopivaa vaatetta ja iltanuotiolle lämmintä ylle, sisätossut,
peseytymisvälineet, uintivarusteet, muistiinpanovälineet,
Raamattu, Pääjärvelle myös
ruokailuvälineet.
Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 511 2609 tai
sähköisesti (www.sastamalanseurakunta.fi )
Varhaisnuorille
Leirimaja
6.–8.7. sekaleiri (4–6 lk),
hinta 20 e
9.–10.7. sekaleiri (1–3 lk),
hinta 12 e
13.–15.7. sekaleiri (1–3 lk),
hinta 20 e
16.–17.7. sekaleiri (4–6 lk),
hinta 12 e
28.–30.7. taideleiri yhteistyössä MLL:n kanssa, hinta 20 e.
Tied. Raija Seurala
p. 512 4120, mahdollisuus
tulla myös vain päivisin
5.–7.8. yleisurheiluleiri yhdessä VsV:n kanssa, hinta 33 e,
ilm. p. 050 343 3910 tai vammalanseudunvoima@kopteri.net.

Salmi
29.7. Lasten leiripäivä
klo 10–16
Pääjärven telttaleirit
22.–25.6. 1–3 lk, hinta 50 e
29.6.–3.7. 4–6 lk, hinta 60 e
Lisätiet. Suvi Palo p. 040 727
8463
Perheille
Leirimaja
3.–5.7. äiti-lapsi-leiri I, hinta 8e/20e
10.–12.7. isä-lapsi-leiri, hinta 8e/20e
18.–19.7. kummi-kummilapsileiri, hinta 6e/12e *), alkaa
klo 10 ja päättyy klo 15
20.–22.7. äiti-lapsi-leiri II, hinta 8e/20e
24.–26.7. isovanhemmat-lapsenlapset-leiri, hinta 8e/20e
*), alkaa klo 18 ja päättyy
klo 15

1.–2.8. perheleiri, hinta
6e/12e, alkaa klo 17
ja päättyy klo 14
9.8. leiripäivä 5-vuotiaille ja
heidän perheillensä, vapaaehtoinen ruokamaksu, alkaa
klo 12 ja päättyy klo 17
14.–16.8. isä-poika-leiri,
hinta 8e/20e
Tied. Irmeli Kulonpää
p. 050 543 1416, *) tied.
Raija Seurala p. 512 4120
Leiriaho
14.–15.8. äiti-lapsi-leiri,
hinta 6e/12e
Tied. Outi-Tuulia Haavisto
p. 044 513 3775
21.–23.8. perheleiri,
tied. Irmeli Kulonpää,
p. 050 543 1416
Salmi
28.7. perheleiripäivä
klo 10–16

Leirit alkavat klo 9 ja päättyvät klo 15
Leiriaho
16.–18.6. 4–6 lk, hinta 20 e
22.–24.6. 1–3 lk, hinta 20 e
25.–27.6. jalkapalloleiri yhdessä Vapsin kanssa, hinta
40 e, Huom! ilm. Vapsin toimiston p. 514 2993 (ei ma)
tai fcvapsi@fcvapsi.fi
Leirit alkavat klo 9 ja päättyvät klo 15

MUSIIKKIA

NAISILLE

26.6. Sastamalan kirkko,
hyväntekeväisyyskonsertti
klo 22, järj. Soroptimistit
7.7. Kiikan kirkko, urkukonsertti klo 19, Steffen Walther
2.8. Sastamalan kirkko,
konsertti klo 19, Lauri Voipio
sello, Markku Lindeman
harmonikka
5.8. Tyrvään kirkko,
konsertti klo 19, Olivier
Eisenmann urut,
Verena Steffen huilu

DIAKONIATYÖ

Rowastien virsiseurat
Virret lauletaan ilman säestystä.
10.6. Jo joutui armas aika,
Keikyän kirkko klo 19, Mirja
Tenkanen ja Simo Laitila
12.7. Purjeisiini tuulta anna,
Sastamalan kirkko klo 19,
Pirjo ja Lasse Vahtola
12.8. Vielä, Herra, kutsut
meitä, Mouhijärven kirkko
klo 19, Klaus Malmivaara ja
Arto Jaatinen

LEIRIPÄIVIÄ JA -ILTOJA
Ilm. viikkoa ennen leirin
alkua p. 5124 4115
(ma-ti ja to-pe klo 9–11)
Houhajärven Leirimaja
30.6.–2.7. kehitysvammaiset
klo 8–20
17.8. eläkeläiset ja
vanhempi väki klo 9–14
18.8. eläkeläiset ja
vanhempi väki klo 9–14
24.8. näkövammaiset
klo 9–14
25.8. kuurot klo 10–17
27.8. vammaisjärjestöt
klo 17–20, ilm. viim. 18.8.
p. 5124 115
28.8. Sastamalan alueen

ISRAELIN RIPPIKOULU 2010

AVOIMET OVET
12.8. Houhajärven Leirimaja alk. klo 17, ohjelmassa iltapalaa, sauna ja keskustelua ajankohtaisesta aiheesta
28.8. Leiriaho

AIKUISILLE
17.6. Tyrvään kirkko, kesäillan hartaus klo 18
8.7. Ikalassa piknik, alk. klo 17, tied. eetu.myllymaki@evl.fi

ROVASTIKUNNALLINEN RIPPIKOULU ISRAELISSA
27.2.–7.3.2010
Etukäteistunnit
Leiriaho kesä III
-ryhmän kanssa.
Konfirmaatio
Keikyän kirkossa
14.3.2010, pappina
Olavi Sorva.
Matka tarkoitettu
rippikoululaisille,
vanhemmille,
kummeille ja muille
halukkaille, hinta
n. 1 500 e. Tied.
olavi.sorva@evl.fi

Itkumuuri Jerusalemissa.

Kuva Israelin valtion matkailutoimisto

Houhajärven leirimaja
3.8. äitien saunailta klo 18–22 (sauna klo 17)
19.8. äitien saunailta klo 18–22 (sauna klo 17)

Salmin
leirikeskus
on
Suodenniemellä.

sotainvalidit klo 10–14.30
(ei ilmoittautumista)
Leiriaho
19.8. Kuusimäen asukkaat
klo 9–16
20.8. diakonian vapaaehtoiset ja yhteisvastuukerääjät Kiikasta ja Keikyästä
klo 12–15
27.8. päihdekuntoutujat,
yhteistyössä Sastamalan
päihdeklinikan kanssa
klo 9–15
Salmi
11.6. Eläkeliiton ja seurakunnan yhteinen leiripäivä
23.7. vanhempi väki
klo 10–16

KIRKKOSEIKKAILU
17.6. Tyrvään kirkko klo 16.
Tervetuloa lapset ja aikuiset
leikkimielellä tutustumaan
kirkkoon.
Mukana Irmeli Kulonpää,
Auli Airas-Laitila, Eetu
Myllymäki ja
Henna Ala-Mikkula
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KARKUN KAPPELISEURAKUNTA
6.6. Kirppukarkku,
Harsun pakari
(Maakunnantie 17)
6.7. Runon ja sanan ilta,
Pirunvuori klo 19
30.7. Soli Deo Gloria
-musiikkileirin ilta,
Harsun piha
(Maakunnantie 17)
klo 19
31.7. Soli Deo Gloria
-musiikkileirin konsertti,
Sastamalan kirkko klo 19.30
31.8. Karkun kamarin syysretki Terttu ja Kauko Karjalaisen
huvilalle. Lähtö srk-talolta, ilm. viim. 27.8. p. 03 5124 115

KEIKYÄN KAPPELISEURAKUNTA
24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 26.8.
kappeliseura, Keikyän
rukoushuone (Vakintie)
klo 19
10.7. lauluilta kyläseuran
rannassa klo 18
14.8.lauluseura kirkonmäellä klo 18

LÄHETYKSEN HYVÄKSI
5.–7.6. valtakunnalliset lähetysjuhlat (SLS) Tampereella
19.6. juhannusjuhla, Vammalan srk-talo klo 18
26.–28.6. valtakunnalliset evankeliumijuhlat (SLEY) Kristiinankaupungissa
11.9. lähetystori Vammalan torilla
Perinteinen lähetyskeräys 31.7. asti, SLS:n nimikkolähettien hyväksi. Jos haluat kerääjäksi, saat listoja Tellervo Murtoo-Huoposelta p. 050 3256 191
LAULUILTA
24.6. Suodenniemen Salmi
(Salmentie 43) klo 19
8.7. Karkun Harsu (Maakunnantie 17) klo 19, mukana
kirkkokuorokurssilaiset
16.7. Lahdenperän rantasauna (Suodenniemi) klo 19
6.8. Karkun Ryömä (Karkunkyläntie 179) klo 19
KIRPPUTORIT
Suodenniemi srk-talo la klo
10–12
Vammala Tyrvään pappilan
pihapiirissä (ent. saunarakennus, Asemak. 6) lähetyskirpputori Oravanpesä ma ja to
klo 10–17 sekä la klo 10–14.

30.8. messun jälkeen srk-talossa 70- ja 75-vuotiaiden
syntymäpäivät
12.–19.9. ruskamatka
Enontekiön Vuontispirtille.
Vetäjinä Tauno Miika ja Olavi
Sorva, hinta 480 e (täysihoito, 2 hengen huone)

Arja ja Pekka Simojoki vierailivat alkuvuonna Kiikassa.

Pieni järjestäjätiimi kaipaa nyt vahvistusta riveihinsä. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva tehtävä, voit tulla auttamaan vaikka teetarjoilussa tai jakamaan ohjelmavihkoja. Kysy lisää jouni.
pihlajamaa@evl.fi
Majataloiltojen musiikista
vastaa kappeliseurakunnan
gospelryhmä Pisara.

KIIKAN KAPPELISEURAKUNTA
15.6. pihaseurat Pirkko ja
Risto Kerolla (Vähä-Setäläntie) klo 19
24.6. pihaseurat Pekka ja Elsi
Mäkisellä (Putintie 15) klo 19
1.–2.8. naisten viikonloppu,
Leiriaho

11.8. pihaseurat Aili Riihimäellä (Peltotie 9) klo 18.30
23.8. 50 vuotta sitten ripille
päässeiden juhlatapaaminen

MOUHIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA
Kesä-elokuussa eri kyläläiset
keittävät kirkkokahvit, lähetyksen hyväksi
2.6.–4.8. pyhäkoulu, Tervamäen rukoushuone (Tervamäenraitti) tiistaisin klo 18
16.7. iltahartaus, vanhan kir-

kon kesäkappeli klo 20.30
26.7. hiljentymispaikka Häijään markkinoilla
19.8. Kivet puhuvat – historiaa hautausmaalla, Mouhijärven kirkon hautausmaa
klo 18

SUODENNIEMEN KAPPELISEURAKUNTA
5.7. Kirkkokonsertti, Suodenniemen kirkko klo 19

Piispa tulee syksyllä
Piispa Kari Mäkinen vierailee taas syksyllä Sastamalassa.
Nyt hänen käyntinsä liittyy seurakuntaliitokseen, sillä piispa kiertää tänä vuonna kaikki arkkihiippakunnan yhdistyneet seurakunVammalan seurakunnassa oli alkuvuonna 2008
piispantarkastus.
Silloin Kari
Mäkinen tapasi
nuoria seurakuntalaisia
piispan kyselytunnilla Sylvään
koulussa.

nat. Mäkinen tapaa 30.8.–
2.9. Sastamalassa koko henkilöstön, luottamusmiehiä
ja seurakuntalaisia.
Viime syksynä piispa Kari Mäkinen kävi vihkimässä Tyrvään kappelihautausmaan laajennusosan.

Pirjo Silveri

Pe 5.6., 12.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8.,
21.8. kesäilta Nuakkarilla (Vammalan srk-talon alakerta) klo
19.30 Pientä opetusta, rukousta, rentoa oloa, hengailua, lomatunnelmaa kavereiden hyvässä seurassa.
Pe 19.6. juhannushärpäkät Leiriksellä (Houhajärven Leirimaja,
Kangastie 275) klo 19.30. Kiuas kuumana, järvi viileänä, nuotiomakkara ja -letut rapsakan herkullisina...

Viime vuoden alussa joukko
kiikkalaisia kävi tutustumassa Majataloiltaan Kangasalla, missä tilaisuuksia on pidetty vuodesta 2002. Idean
toi muusikko Pekka Simojoki muuttaessaan paikkakunnalle. Hän on yhä aktiivisesti mukana toiminnassa.
Kiikan kirkossa ensimmäinen tilaisuus oli pian
retken jälkeen.
Nyt Majataloiltaan kokoonnutaan neljästi vuodessa. Ohjelma koostuu musiikista, yhteislaulusta, puheesta ja rukouksesta. Teetarjoilun aikana on mahdollisuus
tavata tuttuja ja tuntemattomia. Perheen pienimmät
voi illan ajaksi viedä hoitoon
Kiikan lastentalolle.
Musiikista vastaa kappeliseurakunnan oma gospelryhmä Pisara. Mukana on
ollut myös vierailijoita, kuten Arja ja Pekka Simojoki
sekä laulaja Jaana Pöllänen.

Susanna Rantanen

Majataloilta
ravitsee Kiikassa

KAPPELISEURAKUNTIEN PALVELUTOIMISTOT
Palvelevat hautauksiin ja kirkollisiin toimituksiin liittyvissä asioissa, toimistosihteeri ja kappeliseurakunnan kappalainen tavattavissa
KEIKYÄ
Pehulankaari 6,
32740 Sastamala
Avoinna to klo 9–12
(sulj. 29.6.–24.7.)
p.513 3208, fax. 513 1431
Diakoniapäivystys
to klo 9–2 (sulj. 6.7.–9.8.)
p. 513 3210, 044 5133 210
Yhteystiedot:
kappalainen Olavi Sorva,
p. 513 3695, 050 337 3299
diakonissa Paula Peurala
p. 513 3210, 044 513 3210
seurakuntamestari Tauno
Miika p.040 534 9230

vahtimestari-siivooja Oili
Niemelä p. 050 413 3479
KIIKKA
Kiikkapääntie 3,
38300 Sastamala
Avoinna ti klo 9–12
(sulj. 29.6.–24.7.)
p./fax 513 5213
Diakoniapäivystys ti klo 9–11
(sulj. 2.6., 9.6., 14.7. ja 21.7.)
Kiikan srk-talo, Länsitie 3,
38300 Sastamala,
p. 513 5939, 044 270 8289
Yhteystiedot:
kappalainen Jouni Pihlajamaa,

p. 513 5213, 050 304 7511
vs. kanttori Jari Mattila,
p. 5135429, 040 589 9831
seurakuntamestari Olli Ritala
p. 040 534 9240
siivooja-vahtimestari Aino
Kakkuri p. 050 525 1418
MOUHIJÄRVI
Kinkerikuja 2,
38460 Sastamala
Avoinna pe klo 9–12
(sulj. 27.7.–28.8.)
p. 5181 137, fax 5181 016
Diakoniapäivystys
pe klo 10–12 (sulj. 1.7.–31.7.)
p. 518 1105, 040 706 8360

Yhteystiedot:
vs. kappalainen
Reijo Ylimys p. 5181 088,
044 2832 252
kanttori Lasse Rajalampi
p. 0400 905 504
seurakuntamestari
Jukka Pelander 0400 769 246
vahtimestari-siivooja
Maija-Leena Marjamäki
040 5834 332
SUODENNIEMI
Kirkkotie 12,
38510 Sastamala
Avoinna pe klo 9–12
(sulj. 6.7.–31.7)
p. 517 166, fax 517 378

Diakoniapäivystys ti klo 9–11
(sulj. 1.–31.8.)
p. 517 328
Yhteystiedot:
kappalainen
Hannu Järventaus
p. 517 378, 0400 600 290
seurakuntamestari Jarmo
Tulirinta p. 0400 627 007
vahtimestari Raili Työppönen
p. 050 582 9804
KARKKU
Diakoniapäivystys ti klo 9–11
(sulj. 1.6.–31.8)
Karkun srk-talo (Passinmäentie 14), p. 513 4454

Kirkkoherranviraston palvelut:
Sastamalan khranvirasto,
Aittalahdenk. 12,
38200 Sastamala
Avoinna ma–to klo 9–13.30 ja
pe klo 9–17
p. 511 2609, fax 511 4580
Yhteystiedot:
kappalainen Lauri Salminen
p. 044 218 2771
kanttori Päivi Vuoristo
p. 050 535 3018
seurakuntamestari
Leena Poutala
p. 040 725 6172
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Leipä
Apt. 2: 42
Joh. 6: 33
Jokapäiväisessä leivässä on elämä.
Leipä kertoo Jumalan hyvyydestä.
Jeesus Kristus on toisenlaista leipää
kuin mihin olemme arjessa tottuneet.
Hän haluaa olla elämämme Elämä, sen
syvin sisältö.

Leivän murtaminen on omastaan jakamista. Vieraanvaraisuus on toisesta
välittämistä.
Kuuntelemalla lähimmäistämme annamme hänelle aikaamme ja tilan etsiä
elämän syvyyttä.

Meri Öhman

Rukous

Vuorenojan kala
hyppää elävästi

Jumala,
sinä, joka olet keskellämme,
sinä, joka luot uutta,
voimistat ja vahvistat vanhaa,
anna meille luomisvoimaasi,
vapauta meidät rohkeuteen ja iloon,
ylistykseen ja rakkauteen.

Sastamalan seurakunnalla on uusi
logo, jonka suunnitteli karkkulaissyntyinen Juuso Vuorenoja.
Kutsukilpailuun tuli neljä ehdotusta, joista kirkkoneuvosto valitsi Vuorenojan TOBA Studiosin
suunnitteleman työn.
Kala, iktys, tunnettiin kristinuskon symbolina jo alkukristittyjen aikaan. Vuorenoja perustelee,
että Raamatussa kala oli useassa
kohdassa osa Jeesuksen ihmetekoja opetuksia. Silloin sen rooli on
arkisempi, mutta ihmiselle elintärkeä, ruuan ja elannon lähde.
– Sastamala on vesien ja niiden rannoilla sijaitsevien kirkkojen seurakunta. Nämä vedet kirkkojen ympärillä kuljettivat seurakunnan myös Jumalan sanan ääreen. Nykyäänkin kala on uudistuva osa luontoa, joka antaa ihmisille arjen elinvoiman ja energian. Samassa roolissa on seurakunta, ihmisen tukena ja arjen auttajana.
Juuso Vuorenoja selittää – ja logossaan näyttää – kuinka ”uudesti syntyvän” Sastamalan seurakunnan kala ei makaa elottomana rannalla, vaan hyppää.

Rukoilemme,
anna meille linnun rohkeus
heittäytyä lentoon
silloin kun täytyy,
linnun riemu kun ilo täyttää mielen,
anna hiljainen levon hetki,
tyyni olo siinä paikassa,
minne elämä on meidät heittänyt.
Jumala,
sinä lämpimyys,
sinä hauras vihreys,
sinä mullan tuoksu,
sinä uuden luoja,
anna meillekin luomisvoimaasi,
anna uusi huomen,
uudet voimat.
(Irja Aro-Heinilä)

Elämä on nyt
Radiosta kuului tuttu virsi:
”Päivä vain ja hetki kerrallansa,
siitä lohdutuksen aina saan.
Mitä päivä tuokin tullessansa,
Isä kantaa lasta armollaan.
Kädessään hän joka päivä kantaa,
tietää kaiken, mitä tarvitsen,
päivän kuorman, levon hetket antaa,
murheen niin kuin ilon seesteisen.”
Joskus tuntuu, että kun sanat osaa ulkoa, sanoma ei kosketa. Päivä vain? Voimmeko tänään
elää murehtimatta ja ilman huolta huomisesta?
Työhuoneeni kaapin päällä oli vuosia pieni posliininen kukkalautanen, johon oli maalattu sanat:
”Eilinen on mennyt, huomisesta emme tiedä, tänään auttaa Herra”. Jotakin samaa on tuossa tutussa virressä ja hengellisessä laulussa. Paljon

uskoa, rohkaisua ja luottamusta on Lina Sandellin kirjoittamaan vanhaan lauluun mahdutettu.
On varmasti totta, että Taivaan Isä haluaa
meidän tekevän työmme, kutsumuksemme ja
tehtävämme parhaan kykymme mukaan ja sydämellä. On myös tärkeää, että yhteisistä asioista huolehditaan kotikaupungissa ja yhteiskunnassa, seurakunnassa, järjestöissä ja yhdistyksissä. Laaditaan pitkän tähtäyksen suunnitelmia, talousarvioita, strategioita ja visioita tuleville vuosille – unohtamatta juuri tätä päivää ja
eteen tulevia kysymyksiä tai nopeaa ratkaisua
vaativia päätöksiä.
Miltä sitten näyttää ja tuntuu tänään diakonian näkökulmasta katsottuna? Diakoniatoimisto on muuttanut Aittalahdenkadulta Vammalan
seurakuntataloon, ja upeat näköalat avautuvat
neuvottelutilan ikkunoista Liekovedelle. Asiakas-

määrä vastaanotolla on kasvussa, ja kahdeksan
diakoniatyöntekijää kohtaa monenikäisiä asiakkaita koko seurakunnan alueella.
Diakonia tuo kirkon ydinsanoman ristin Kristuksesta näkyväksi. Diakonian tehtävä on myös
tuoda yhteiseen tietoisuuteen ne, jotka uhkaavat
jäädä huomaamatta syrjään ja joiden kohdalla ei
kysytä, tarvitseeko auttaa. Uskoa ja aitoa välittämistä lähimmäisestä ei voi erottaa. Sana ja teko
ovat yhteydessä toisiinsa.
Kevään aikana olen lämmöllä ajatellut teitä
monia, monia vapaaehtoistyössä ahkeroivia. Yhteisvastuukeräys on ollut näkyvästi esillä, ja erilaisia tapahtumia, tempauksia ja konsertteja on
ollut perinteisen lista- ja lipaskeräyksen ohessa
eri puolilla Sastamalaa. Jeesuksen rakkaus laittaa liikkeelle! Väsymättä ja ehkä joskus hiukan
väsyenkin olet hoitanut niitä tehtäviä, jotka Si-

nulle on vapaaehtoistyössä uskottu tai jotka olet
saanut sydämellesi.
Perinteisten työmuotojen ohella uusia haasteita on näköpiirissä. Monia asioita pohditaan
ja mietitään etsivän diakonian näkökulmasta.
Voimmeko luopua jostakin, jotta voimme auttaa niitä, joita ei muulla tavalla auteta? Näemmekö hädän? Kuulemmeko kutsun?
Marjatta Karimäki
johtava diakoniatyöntekijä

