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Hyytävää virkistystä

Pirjo Silveri

Seurakunnan emännän Anja
Sorvan päätä ei palele. Hänen
mielestään hyytävän kylmä vesi
virkistää ja karaisee. Sivu 5

Tyrvää kuuluu ja näkyy

Pirjo Silveri

Marttaliiton Marianne Heikkilä
luki tekstejä yhteisvastuukeräyksen avajaisjumalanpalveluksessa, joka televisioitiin. Nyt
Tyrvään Pyhä Olavi esittäytyy
Helsingissä. Sivut 3 ja 4

Juhlien juhlaa

Karkussa nuoret ja vanhat ihan kuutamolla

Kymmenes kuutamohiihto Karkussa oli kaikenikäisten juhlaa. Vuorokaudessa ehdittiin tehdä yhteisvastuun hyväksi paljon muutakin kuin hiihtää. Iida ja Matias
Virtanen tapasivat muun muassa Muumipapan.

Sivut 4–5

Kristikunnan juhlien juhlassa
kuuluu sanoma kuoleman voittamisesta. Kirkkovuodesta ja
pääsiäisajan tilaisuuksista
Sastamalassa löydät tietoa
Paanun sivuilta 6,7 ja 8
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Vanhat hyveet

K

orinttolaiskirjeen 13. luku puhuu rakkaudesta. Tämä luku luetaan paitsi avioliittoon vihkimisessä, myös laskiaisen jumalanpalveluksessa paaston alkaessa. Kristillisessä paastossa on
kyse rakkaudesta.
Luvussa luetellaan, mitä rakkaus ei tee. Rakkauden teoille annetaan tilaa. Kukaan ei halua määritellä, mitä rakkaus voi tehdä. Vapauteen Kristus
meidät vapautti. Rakkauden kekseliäisyydelle ei ole
syytä asettaa kahleita.

K

autta aikojen köyhyys on ollut keskeinen
kristillinen ihanne. Puutteen sijaan sillä tarkoitetaan vapaaehtoista vaatimattomuutta.
Kristillinen ihanne on tulla vähällä toimeen ja tyytyä vain välttämättömimpään. Monille ihmisille itselleen vähän on aivan riittävästi. Maailma kärsii
nyt lähes kaikkialla vaatimattomuuden puutteesta. Yltäkylläinen runsaus turmelee elämämme. Ihmistä ei ole luotu elämään niin.

Valtaa jaossa, päättäjän
ei tarvitse olla 70+
S

yksyn seurakuntavaaleissa kirjoitetaan historiaa. Kirkko kulkee etujoukoissa antaessaan ensimmäisenä
äänioikeuden 16-vuotiaille.
Nyt on aika ryhtyä etsimään Sastamalan seurakunnan uusia päättäjiä. Mitä jos juuri sinä asettuisit ehdolle?
Marraskuun vaaleissa saavat äänestää ev. lut. kirkon jäsenet, jotka täyttävät 14. marraskuuta mennessä 16 vuotta. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei
edellytetä, jäsenyys riittää. Äänestäjän
täytyy kuulua Sastamalan seurakuntaan
15.8.2010 mennessä.
Sen sijaan ehdokkaaksi asettuvan pitää olla seurakunnan konfirmoitu jäsen,
isänpäivään mennessä 18 vuotta täyttänyt.

I

hminen on luotu varastoimaan energiaa mahdollisimman tehokkaasti. Tänään tuo ominaisuus aiheuttaa terveysongelmia. Suurin osa väestöstä kärsii ylipainosta. Samalla olemme tottuneet liikkumaan muuten kuin omin voimin, ja siksi kärsimme ylipainon lisäksi muista elintasosairauksista. Koko maailma on ongelmissa liikenteen aiheuttaman saastumisen, liian suuren kulutuksen ja
tästä aiheutuvan ilmaston lämpenemisen vuoksi.

Kirkko kampanjoi historiallisia vaaleja näyttävästi sloganilla ”Ensimmäinen kerta”. Odotukset ovat korkealla, työtä tehdään hartiavoimin nuoren äänestäjäkunnan
houkuttelemiseksi. Vaaleissa ensi kertaa uurnille pääsee
kuusi ikäluokkaa, 16–21-vuotiaat.
Viestiä halutaan viedä siihen suuntaan, että seurakunnan vallankäyttäjän ei tarvitse
olla 70+. Päättäjien joukossa
tarvitaan vanhojen konkarien
lisäksi nuoria kasvoja ja tuoreita näkemyksiä.

Y

M

onet ovat heränneet huomaamaan ympäristön arvon. Maailman pelastaminen
vaatii tekoja ja elintapojen muutosta. Se
ei kuitenkaan onnistu ilman syvällistä muutosta.
Tätä mielenmuutosta kutsutaan parannukseksi. Parannuksella ja paremmalla elämällä ei ole pohjaa ilman Jeesusta Kristusta ja sitoutumista elämään hänen seuraajanaan.

V

Abiturientti Satu Pohjala, 18, on yksi ensikertalaisista. – Aion käydä äänestämässä ja toivon, että ehdolla on paljon nuoria, joista voi valita oman suosikkinsa.

Virret ja laulut kehottavat kiitollisuuteen absurdilla tavalla, esimerkiksi
Pikkulintu riemuissaan tai Kiitos sulle, Jumalani, jossa edetään tiellä loistavista kukkasista ohdakkeisiin. Ne ovat
hämmentäviä, mutta jokin outo viisaus niissä on.
Muusikko Hanna Ekola
Kotimaa 28.1.

Yritän riisua Jeesuksen kaikista yhteyksistä valtaan, olipa sitten kyseessä
uskonnollinen tai taloudellinen valta.
Länsimaissa kristinusko on ollut satoja vuosia vallan symbioosissa, niin että se koetaan jonkinasteiseksi vallankäytöksi.
Ari Paavilainen
Sastamalan kirkkoherra

Ehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.
Jo kevään aikana kannattaa tutustua
seurakunnan vaalilistoihin, ja selvitellä,
mikä niistä vastaa parhaiten omia mielipiteitä. Aiempien vaalien listoista voi
kysellä vaikka nykyisiltä luottamushenkilöiltä.
Usein ehdokaslistan taustalla on joko
poliittinen puolue tai esimerkiksi kirkon
herätysliike. Osa listoista haluaa edistää
erityisiä aihepiirejä, vaikkapa nuorten
aseman vahvistamista kirkossa, ekologista elämäntapaa, kirkon uudistusta tai
tasa-arvoa.
Oman listan perustaminen on mahdollista perustamalla valitsijayhdistys.
Sen voivat tehdä kymmenen seurakunnan äänioikeutettua jäsentä yhdessä.
Verkkopalvelusta www.seurakuntavaalit.fi tai kirkkoherranvirastosta (Aittalahdenk. 12, kirkkoherranvirasto@sastamalanseurakunta.fi) saa tarvittavat ohjeet
ja asiakirjat.
Kuuluuko nuorten ääni?

ltäkylläisyyden ja runsauden tavoittelu on
vienyt koko maailman suurten ja vaikeasti
ratkaistavien ongelmien eteen. Syyllinen ongelmiimme on länsimainen ajattelu, joka on hylännyt kristillisyyden ja kristillisen arvomaailman. Meitä ei turhaan varoitettu uskon ja sen ihanteiden hylkäämisen seurauksista.

aikka muutos on välttämätön, se ei ole pakollinen. Rakkaudessa ei ole pakkoa. Jeesus
kutsuu parannukseen rakkauden kautta. Koko maailmaa, meitä jokaista, kutsutaan heräämään
rakastamaan toisiamme ja tulevia sukupolvia. Aikaa parannuksen tekemiseen on enää vähän.
Jeesus kutsuu meitä seuraamaan häntä tiellä
maailman pelastamiseksi. Jeesuksen seuraaminen
ei ole pakollista, mutta välttämätöntä, jos aiomme
tehdä jotain itsemme ja lähimmäisemme hyväksi.
Tänään meidät on jälleen kerran kutsuttu keksimään uusia rakkauden töitä lähimmäistemme hyväksi.

Ehdokkaaksi?

Kirjailija ja runoilija
Ylva Eggehorn
Askel 2/2010

Juuri se, mikä näyttäisi riistävän elämältä sen merkityksen eli elämän loppuminen, onkin juuri se perspektiivi,
jota vastaan kaikki näyttäytyy erityisen
merkityksellisenä. Horisontti on tärkeä nähdä, vaikka sen yli ei koskaan
pääsisikään.
Pastori, kirjailija
Hilkka Olkinuora
Anna 7/2010

Koko Raamattu kertoo muutoksesta: yksittäisten ihmisten elämä muuttuu, kansojen kohtalo muuttuu ja lopulta Jeesus tuo jättimäisen muutoksen. Miksi meillä on niin nurinkurinen suhde muutokseen?
Tulevaisuudentutkija, toimitusjohtaja
Ilkka Halava
Vantaan Lauri 18.2.

Antti Pärssinen, 17, Mouhijärveltä lupaa
rohkaista myös ystäviään äänestämällä
”kantamaan kortensa seurakunnan suureen muurahaiskekoon”.

Arvostaako Sastamalan seurakunta
nuoruutta? Näkyykö ja kuuluuko täällä nuorten mieli ja kieli, nuorten täysvaltaisten seurakuntalaisten tapa ajatella asioista? Jos kaipaat muutosta, marraskuussa on oikea hetki ottaa kantaa.
Koko maassa yhteinen vaalipäivä on
isänpäivänä 14.11.2010. Sastamalassa – monien muiden seurakuntien tapaan – on päätetty järjestää vaali kaksipäiväisenä. Toinen vaalipäivä on maanantai 15.11.
Vaaleissa valitaan Sastamalan seurakuntaan kirkkovaltuusto vuosiksi 2011–
14.
Ennakkoon voi äänestää 1.–5.11. klo
9–18 kirkkoherranvirastossa. Ennakkoäänestyspaikkoja järjestetään myös
muualle kuin seurakunnan tiloihin. Tarkat tiedot täsmentyvät myöhemmin.
Sastamalan seurakunnan verkkopalveluun on avattu omat vaalisivut. Pysyttele ajan tasalla osoitteessa www.sastamalanseurakunta.fi/vaalit
Ti 18.5. Lähde vaikuttamaan! Tarjolla tietoa ja keskustelua seurakuntavaaleista ja ehdokkaaksi asettumisesta. Vammalan srk-talo klo 18

Oman pahan tuulen purkaminen toisiin ihmisiin on mielestäni huonoa
käytöstä. Kunnioitan muita ihmisiä
ja yritän kohdella kaikkia ystävällisesti. Pienelläkin kohtaamisella on merkitystä.
Kirjailija, tutkija Virpi Hämeen-Anttila
Tampereen Kirkkosanomat 24.2.

Kaikki uudistukset eivät vaadi rahaa.
Voi oppia tekemään työtä uudella tavalla yhdessä, ja se ei todellakaan vaadi monia anomuksia, selvityksiä, hakemuksia, johtokuntien ja valtuustojen päätöksiä. Se vaatii uskallusta ja halua muuttaa toimintatapoja. Uusi syntyy innostuksesta.

Pastori Päivi Aikasalo blogissaan 2.2.
”Parvet lentävät jo”
www.kotimaa24.fi
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Paperisten laskujen kierrätys loppui

Tyrvään Pyhä Olavi
esittäytyy kansallismuseossa

Rakentaminen näytteille
toukokuussa

Toukokuussa avataan toinen osio,
joka kertoo tulipalon tuhoaman
Rauno Träskelin

Kuutti Lavonen: Simon Kyreneläinen auttaa ristin kantamisessa.
Luonnos.

Näyttelyt Suomen kansallismuseossa
(Mannerheimintie 34, Helsinki):
26.3.–12.9. Kuutti Lavonen ja Osmo
Rauhala: Tyrvään Pyhän Olavin kirkon
luonnokset
7.5.–12.9. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko:
Kansallisaarre palaa

kirkon restauroimisesta ja jälleenrakentamisesta.
– Siinä nostamme esiin kirkon
uudelleenrakennuksen ja restauroinnin perinteisiä työmenetelmiä
käyttäen. Esille tulee muun muassa paanunveistoon liittyviä työkaluja. Suunnitteilla on myös paanunveistonäytöksiä. Lisäksi näyttely kertoo Tyrvään Pyhän Olavin
kirkosta nykyaikaisena, mittavana talkooprojektina, kuvailee museolehtori Hanna Forssell.
Kansallismuseon näyttelytyöryhmään kuuluvat ylijohtaja Helena Edgren, intendentti Liisa
Erä-Esko, yli-intendentti Sakari Mentu, rakennuskonservaattori Olli Cáven, arkkitehti Ulla Rahola, arkkitehti Tomi Nikander,
suunnittelija Raija Pirilä, tutkija
Marjut Lamminen ja museolehtori Hanna Forssell.
Edgren ja Rahola seurasivat Tyrväällä Osmo Rauhalan ja
Kuutti Lavosen työskentelyä koko ajan, sillä he kuuluivat taide-

Sastamalalaisista 85 prosenttia
kuuluu kirkkoon

Osmo Rauhala: Armo. Luonnos.

hanketta valvoneeseen luonnostyöryhmään.
Myös Museoviraston Mentulle ja Cavénille kirkko on entuudestaan tuttu, sillä molempien asiantuntemusta käytettiin Tyrväällä
rakentamisen vuosina.
Pirjo Silveri
Lisää tietoa Kansallismuseon näyttelystä
http://www.nba.fi/fi/skm

Sastamalan asukkaista 85,15 prosenttia on seurakunnan jäseniä.
Se on enemmän kuin Suomessa
keskimäärin, sillä vuodenvaihteen
väestötilastojen mukaan luterilaiseen kirkkoon kuuluu 79,7 prosenttia suomalaisista.
Sastamalan seurakunnassa oli
31.12.2009 jäseniä 20 846. Viime
vuonna kirkkoon liittyi 43 kaupunkilaista, kirkosta erosi 186 jäsentä. Koko Suomessa ev.lut. kirkkoon liittyneitä oli 13 prosenttia
enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kirkosta eronneiden määrä
kääntyi jyrkkään laskuun. Kirkon
jätti 43 650 jäsentä, kun vuonna
2008 määrä oli 52 203.
Pyhässä kasteessa Sastamalan
seurakunnan yhteyteen liitettiin
viime vuonna 213 vauvaa. Jäsenyystilastoihin tuli elämänkaaren
ääripäissä kuitenkin miinusta, sillä kuolleita oli 286.
Avioliittoja solmittiin 107, ja
naimisiin menneistä 72 pariskuntaa valitsi kirkkohäät. Kirkollisten

vihkimisten osuus ev.lut. avioliittojen määrästä oli Sastamalassa
67,3 prosenttia (koko maassa Tilastokeskuksen tietojen mukaan
63,3 prosenttia).
Pirjo Silveri

H

elsingissä 26. maaliskuuta avautuvassa näyttelyssä on esillä Kuutti Lavosen ja Osmo Rauhalan maalausten luonnoksia.
Taiteilijoiden luonnosmateriaaliin ja Tyrvään taidehankkeeseen voi tutustua koko kesän ajan,
sillä näyttely on avoinna 12. syyskuuta asti.

Ville Heinonen

Suomen kansallismuseo esittelee
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon
jälleenrakentamisen vaiheet.

– Skannaamme ne itse sähköiseen muotoon. Noin viidennes
kaikista laskuista saapuu meille
verkkolaskuna, lähinnä suuremmilta yrityksiltä.
Suomessa yritykset ovat ottaneet sähköisen laskutuksen yllättävänkin hitaasti käyttöön. Täysin paperittomaan toimistoon on
siis vielä matkaa.
– Arvioin että viiden vuoden
kuluessa puolet laskuliikenteestä
hoituu verkossa, Kemppi ennustaa.
Palveluja ja tavaraa taloon toimittaville hän viestittää, että Sastamalan seurakunta ottaa vastaan
verkkolaskuja.

Seurakunta otti yhden askeleen
luontoa säästävään suuntaan helmikuun lopussa, jolloin siirryttiin sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen.
– Enää paperiset laskut eivät
kierrä ympäri laajaa seurakuntaa,
vaan jokainen laskun tarkastaja ja
hyväksyjä saa siitä tiedon sähköpostiinsa ja voi hoitaa asian koneeltaan. Samalla otimme käyttöön sähköisen arkiston, johon
muun muassa ostolaskut ja kirjanpidon raportit tallennetaan, sanoo
talouspäällikkö Raimo Kemppi.
Suurin osa laskuista tulee silti
yhä paperisena.

Pyhässä kasteessa otettiin viime
vuonna 213 vauvaa seurakunnan
yhteyteen, nimeltä mainiten.

Puhelimet täysin uusiksi

Auli
Airas-Laitila

S

Hanna-Riikka
Inkeroinen

Anu
Jokinen-Lundén

Salme
Kuukka

Marketta
Lahdenmaa

Uusia kasvoja, vanhoja tuttuja,
vaihtuvia tehtäviä

astamala on alkuvuonna ollut
elävä seurakunta: työntekijöitä on tullut ja mennyt – tai
ainakin tehtävät ovat vaihtuneet.
Keikyän kappalainen Olavi
Sorva toimii parhaillaan Tykistöprikaatin sotilaspastorina Niinisalossa. Helmikuun alusta elokuun
loppuun häntä tuuraa pastori Auli Airas-Laitila.
Karkkulaissyntyinen Anu Jokinen-Lundén vaihtoi seitsemäksi kuukaudeksi uskonnonopettajan työt Laviassa papin töihin Sastamalassa. Hän on hoitanut sijaisuuksia seurakunnassa aiemminkin.
Nyt pesti kestää elokuun loppuun, ja Jokinen-Lundénin vastuulla on kasvatustyö.
Karkun kappalainen Lauri Salminen valittiin helmikuussa Nokian kirkkoherraksi, joten hänen
virkansa Sastamalassa on tulossa
hakuun.

Kaksi valintaa edessä

Salme Kuukka. aloitti helmikuun
alussa johtavana nuorisotyöntekijänä. Virka on uusi, mutta sen
haltija vanha tuttu, sillä Kuukka
on toiminut pitkään seurakunnan
luottamushenkilönä.
Nuorisotyönohjaaja OutiTuulia Haavisto on viime kuukausina tehnyt osittain myös lapsityönohjaajan töitä.
Seurakunta saa pian historiansa
ensimmäisen johtavan lapsityönohjaajan, valinta on kirkkoneuvostossa 25. maaliskuuta. Paikkaa
tavoittelevat Outi-Tuulia Haavisto ja Marja-Liisa Pitkäranta Sastamalasta, Johanna Koivisto Kyröskoskelta ja Minna-Mari Rajala Nokialta.
Toista kertaa avoinna ollutta kanttorin virkaa hakivat Vesa Tulivirta, Hanna-Riikka Inkeroinen, Jari Mattila ja Maiju
Häyrynen. Valintaa käsitellään

21. huhtikuuta kirkkoneuvostossa ja samana päivänä kokoontuvassa kirkkovaltuustossa. Inkeroinen toimii viransijaisena toukokuun loppuun asti.
Vaihtuvuutta diakoniatiimissä

Kiikassa osa-aikaisena työskennellyt diakonissa Marketta Lahdenmaa aloittaa huhtikuun alussa kokopäiväisenä diakoniatyöntekijänä. Diakonissa-sairaanhoitaja Sari Sainio sijaistaa vuorotteluvapaalla olevaa Maija-Liisa Halmetta, diakoni Marja Ritanen puolestaan äitiyslomalla olevaa Maarit Junellia.
Seurakuntaa pitkään palvellut
diakoni Tytti-Irmeli Lehikoinen
jää maaliskuun lopussa eläkkeelle.
Diakonissa Paula Peurala jää keväällä neljäksi kuukaudeksi virkavapaalle, hoitaakseen toista virkaa.

Seurakunnan puhelinjärjestelmä
uusitaan täysin. Kirkkoneuvosto valitsi teleoperaattoripalveluiden ja päätelaitteiden toimittajaksi Elisan, joka teki kokonaispaketista edullisimman tarjouksen.
– Nykyinen puhelinjärjestelmämme on hyvin moninainen. On
lankaliittymää ja matkapuhelinliittymää, osalla henkilöstöä on seurakunnan puhelin ja liittymä, osalla oma. Korvausperusteet ovat erilaisia. Nyt pyrimme yhtenäiseen
ja kustannustehokkaaseen käytäntöön, perustelee seurakunnan talouspäällikkö Raimo Kemppi.

Yhtenä tärkeänä syynä uudistukseen hän pitää myös työntekijöiden aiempaa parempaa tavoitettavuutta.
Seurakunta luopuu kokonaan
lankaliittymistä ja kaikki työntekijät siirtyvät kännyköihin.
Vaikka 03-alkuinen numerointi säilyy, yksiköiden ja työntekijöiden puhelinnumerot muuttuvat suurelta osin loppukeväällä.
Seurakunnan suuntaan soittavalle puhelut maksavat saman verran kuin tähänkin asti.

Kesän suosituin hääpäivä
on 24. heinäkuuta
Tyrvään Pyhä Olavi on odotetusti kesän suosituin vihkikirkko Sastamalassa. Touko-syyskuussa yhteensä 21 paria aikoo polvistua
Osmo Rauhalan maalaaman alttarin äärelle.
Kallialassa on neljänä kesälauantaina kolme vihkimistä: vilkkaita ”tahdon”-päiviä ovat 10. heinäkuuta, 24. heinäkuuta, 31. heinäkuuta ja 21. elokuuta.
Sastamalassa suven suosituin
hääpäivä on 24. heinäkuuta. Silloin seurakunnassa vihitään yhdeksän paria. Viikkoa aiemmin
eli 17. heinäkuuta avioliiton solmii kahdeksan pariskuntaa.

Pääkirkko eli Tyrvään kirkko
on Pyhän Olavin jälkeen toiseksi suosituin vihkikirkko. Sinne on
kesäkuukausiksi tehty 16 vihkivarausta.
Karkun kirkossa vihitään kahdeksan paria, Sastamalan keskiaikaisessa kirkossa viisi.
Mouhijärven kirkossa on viisi vihkimistä, Keikyässä kolme,
Kiikassa kaksi ja Suodenniemellä yksi.
Yksi pariskunta vihitään kristilliseen avioliittoon muualla kuin
kirkkotilassa.
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Marjatta Karimäki

Arkienkelit
Pirjo Silveri

lentävät
kohti ennätystä

Riikka Koskinen (vas.) ja Merja Lehtimäki Sastamalan Martoista keräävät Torikeskuksessa
Haitin ja Suomen köyhille lapsiperheille.

Y

kehotus koko yhteiskunnalle. Vaikeina aikoina tarvitaan monessa
asiassa yhteistä vastuuta.
Maanjäristyksen runtelemassa Haitissa miljoonat ihmiset tarvitsevat apua, mutta sitä kaipaavat
myös nälkäiset lapset lähellä.
Tilastotieto hätkähdyttää. Suomessa kasvaa köyhyydessä yli
150 000 lasta.
– Määrä on viidessätoista vuodessa kolminkertaistunut, keräysjohtaja Tapio Pajunen tietää.
Suomalaiset eivät ole koskaan
olleet keskimääräisesti niin hyvinvoivia kuin tänään.
– Eivätkä köyhät vuosikymmeniin voineet yhtä huonosti kuin
nyt. Tilastot kertovat tuloerojen
vahvasta kasvusta.

hteisvastuukeräyksellä on
60-vuotisjuhlavuonnaan
näytön paikka. Tavoitteena on kaikkien aikojen paras tulos. Edellinen
ennätys, 5,2 miljoonaa euroa, on
kymmenen vuoden takaa.
Sastamalassa näyttää lupaavalta,
sillä keräys Haitin ja Suomen köyhien lapsiperheitten hyväksi on käynnistynyt suorastaan yli odotusten.
Tapahtumissa on käynyt paljon
väkeä, lahjoittajat ovat olleet avokätisiä ja lämmenneet kohteelle.
Lippaitten ja listojen kanssa
kiertäviä vapaaehtoisia on ilmaantunut runsaasti. Listakeräys on virinnyt kylillä uuteen kukoistukseen, ja joukkoon on saatu uusia,
nuoria kasvoja, vanhojen uskollisten seuraksi.

Marttaliitto
yhteistyökumppanina

Avaus televisioitiin
Pyhältä Olavilta

pani. Sastamalassakin marttayhdistykset osallistuivat jo helmikuisen avaustapahtuman järjestelyihin. Sittemmin siniruutuhuivisia on nähty esimerkiksi
lipaskerääjinä.
Keräysvaroilla toteutetaan Suomessa kolmevuotinen Lapsiperheiden ruokaturva -hanke, jonka käytännön toteutuksesta martat vastaavat.
– Lähdemme hakemaan sosiaaliverkostojen ulkopuolelle pudonneita perheitä, tukemaan koteja heidän arjessaan järjestämällä kurssitusta ja käytännön opastusta, kulkemaan rinnalla, selvittää Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne
Heikkilä.

Kiikassa järjestettiin kahdeksatta kertaa Runon ja musiikin ilta,
jonka annista nautti viitisenkymmentä vierasta. Tilaisuus tuotti 302
euroa.
Keikyän kappeliseurakunnassa
tempaistiin jo laskiaisena. Paikalliset kuntourheilijat viettivät kirkkopyhäänsä, hernekeittolounaineen.
Yhteisvastuulle rapsahti 929 euron
verran.
Kalevalanpäivän yhteisvastuulounaasta Kiikan Kämmäkässä kilahti 715 euroa.

Yhteiseen pottiin
kilisee euroja

Karkun kuutamohiihto kasvatti seurakunnan yhteisvastuupottia
1 764 eurolla.

Lipaskerääjiksi on
saatu myös nuoria,
esimerkiksi Alina
Lehtonen (oik) ja
Eveliina Koivu.

Marjatta Karimäki

Kalevi Saari oli yksi
Tyrvään ahkerista
talkoolaisista.
Yhteisvastuu
jumalanpalvelus toi
hänet taas tuttuun
kirkkoon.

Pirjo Silveri

Valtakunnallinen keräys käynnistyi kynttilänpäivänä Sastamalassa. Avajaisjumalanpalvelus Tyrvään
Pyhän Olavin kirkosta lähetettiin
suorana televisiossa ja radiossa.
Saarnassaan arkkipiispa Jukka
Paarma kannusti suomalaisia ryhtymään arkienkeleiksi.
– Kuka tahansa meistä voi olla
hyvän tekijä arjen keskellä. Se, joka antaa tilaa mielensä pohjalla asuvalle hyvyydelle, antaa sen ohjata, ei
puhettaan vaan tekojaan.
Vaikka lämmittämättömässä kivikirkossa oli keskellä talvea kylmä,
arkkipiispan mielestä paikka oli paras mahdollinen:
– Tyrvään Pyhä Olavi on jo sinänsä yhteisvastuun symboli. Traagisen tulipalon ja tuhon jälkeen ei
annettu periksi, vaan syntyi valtava yhdessä tekemisen henki, jonka
avulla koko kirkko saatiin kuntoon
ja uuteen kukoistukseen.
Paarma kiitteli Tyrvään talkoolaisten näyttämää esimerkkiä.
– Sekä tämä kirkko että yhteisvastuukeräys ovat tietty parannus-

Marttaliitto on tänä vuonna yhteisvastuukeräyksen virallinen kump-

Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä ja
arkkipiispa Jukka Paarma vaihtavat ajatuksia tämän vuoden
yhteisvastuutuotteista diakonissa Marketta Lahdenmaan kanssa-

– Pieni kylä näytti voimansa ja
kykynsä sekä ennen kaikkea halunsa auttaa, iloitsee diakoniatyöntekijä Marketta Lahdenmaa, joka antaa kiitokset kaikille vapaaehtoisille, jotka ympäri seurakuntaa ovat
olleet aktiivisesti auttamassa tai
muuten mukana.
Siunatut arkienkelit!
Pirjo Silveri

Verkossa lisää aiheesta www.yhteisvastuu.fi

Meri Öhman
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TYÖN TAKANA

Karkussa sivakoitiin kuutamolla
Kuutamohiihto, seurakunnan päiväkerholaisten hiihtokilpailut ja MotoriikkaMiikka kokosivat Karkkuun ison joukon
talvipäivän viettäjiä helmikuun viimeisenä
lauantaina.

K

arkun seurakuntatalon ympäristö vilisee väkeä, isoja,
pieniä, hiihtäjiä, mäenlaskijoita, pulkkakyytiläisiä – myös
Muumimamma ja -pappa ovat saapuneet paikalle.
Kuutamohiihdossa ajatuksena on hiihtää merkitty lenkki ja
lahjoittaa jokaisesta kierroksesta
euro. Latu on valaistu perjantaiillasta lauantaihin, yötä päivää.
Kymmenennen kerran järjestetyn tapahtuman tuotto on aina
lahjoitettu johonkin hyvään tarkoitukseen, tänä vuonna yhteisvastuulle.
Lättypisteen kautta ladulle

Meri Öhman

Tapahtuman ruokapuolesta vastaavat yhteisvastuutalkoisiin mu-

kaan lähteneet martat. Lätynpaistopisteellä käy kova kuhina. Iso
taikinaämpäri on jo ennen puoltapäivää puolillaan ja jonossa on
koko ajan ihmisiä.
Lättytankkaus on yksi suosituimmista valmistautumistavoista
ennen ladulle lähtöä. Näin tekee
myös Susanne Kinnanen, 5, yhdessä pikkusiskonsa Janitan, 3, ja
äitinsä Anitan kanssa.
– Aiemmin olemme osallistuneet isompien sisarusten kanssa.
Täällä on tosi kiva tunnelma. Ja
nyt ensimmäisen kerran myynnissä on lättyjä ja hernekeittoa, äiti
Anita Kinnanen puhelee lättylautasen äärellä.
Jaakko Myllymäki, 4, Mouhijärveltä on ensi kertaa osallistu-

massa hiihtokisoihin. Oletko harjoitellut paljon?
– Vähäsen, tuolla puistonmäessä.
Sisko on mukana kannustusjoukoissa, pappa on antanut suklaata ja koko perhe on hengessä
mukana.
Kun lasten hiihtokilpailut sitten alkavat ja miltei 60 päiväkerholaista pääsevät ladulle, on tyylejä monia: ilman sauvoja, sauvoilla, reippaalla askelluksella, rivakoin potkuin, välillä maasta käsillä tukea hakien.
Haitin lapset, Suomen lapset,
Sastamalan lapset

Yhteisvastuu 2010 auttaa köyhiä
lapsiperheitä Suomessa ja Haitissa.
Vaikka köyhyys Haitissa ja Suomessa on erilaista, seurakunnan johtava
diakoniatyöntekijä Marjatta Karimäki tietää, että myös Sastamalassa
on apua tarvitsevia perheitä.
– Lukumäärää on vaikea sanoa,
pyrimme aina katsomaan perheen
kokonaistilannetta.
Seurakunta tekee yhteistyötä paitsi kaupungin sosiaalityön
kanssa, myös esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja
marttojen kanssa. Yhteisvastuukeräyksen tuotolla on tarkoitus kehittää pitkäjänteistä apua.
– Ajatuksena on, ettei kyseessä olisi pelkästään kerta-apu. Syksyllä olemme käynnistämässä esimerkiksi kurssitoimintaa, Karimäki selittää.
Aino Öhman

Kuutamohiihdossa sai liikkua monella eri tavalla, jopa hevosen selässä. Tapahtumaan vieraaksi saapui
myös Talent-voittaja MotoriikkaMiikka eli sastamalalainen Miikka
Mäkelä (etualalla).

Kevään yhteisvastuutapahtumia
Ma 5.4. lasten kauneimmat
hengelliset laulut,
Tyrvään kirkko klo 16
Su 11.4. miesten puuhapäivä
Mouhijärven srk-kodin seutuvilla
klo 14–17
Su 25.4. kevätkonsertti,
Christer Jokela Suodenniemen
srk-talo klo 14
Pe 30.4. myyjäiset,
Vammalan Torikeskuksen aula
alk. klo 9
Su 9.5. äitienpäivälounas,
Keikyän srk-talo, alk. klo 11.30
osa tuotosta yhteisvastuulle,
järj. Äetsän Martat

Musiikkitilaisuuksia

To 8.4. virsi-ilta
Keikyän srk-talo klo 17,
Inkeroinen, Airas-Laitila,
kirkkokuoro
To 8.4. virsi-ilta Lantula-talo
klo 19, A. Mattila,
Tyrvään kirkkokuoro
Ke 14.4. virsi-ilta
Tyrvään kirkko klo 18, A.
Mattila, Vuoristo, kirkkokuoro,
srk:n laulupiiri
Ti 27.4. iltamusiikki
isänmaallisten laulujen merkeissä,
Vammalan srk-talo klo 18,
mukana Tuuliharjun miehet
-kuoro Nokian seurakunnasta
joht. Minna Nappar

Lipaskeräys
seuraava
keräyspäivä
to 1.4.
Vammalassa:
Torikeskus,
S-Market ja
Superi

Yhteisvastuukeräyksen
tilinumerot:
Nordea 208918-6775
OKO
500001-20236228
Sampo 800016-51651
Muista lahjoittaessasi käyttää Sastamalan seurakunnan viitettä 301880

Takana juuri pitkä hiihtolenkki, mietinnässä avantoon pulahtaminen. Kaupungin rantasaunan maisemat ovat Anja Sorvalle tutut.

S

Kylmää kyytiä
pelkäämätön liikkuja

eurakunnan emäntä Anja Sorva hyörii työkseen keittiössä ja
useimmiten hänet näkee Vammalan seurakuntatalossa. Vapaa-aikana maistuu kylmä kyyti, sillä hän
on innokas talviuimari.

Mistä kaikki alkoi?
– Ystävä houkutteli mukaan viitisen vuotta sitten. Aluksi vähän arastelin, mutta olen kokenut tämän
hienoksi asiaksi. Liikuntaa olen
harrastanut koko ikäni, esimerkiksi hiihtänyt ja voimistellut. Nuorena hiihdin kilpaa ja 60-luvulta asti olen käynyt Vammalan naisvoimistelijoissa.
Eikö jäätävään veteen meneminen
pelota?
– Onhan se kylmää, kun ulkonakin
on kylmä. Paljon pahempaa kuin
pakkanen, on kuitenkin tuuli. Menen yleensä avantoon ensin, ilman
saunaa. Suoraan veteen ja vasta sieltä saunaan, näin tuntuu parhaalta.

vijöissä on jopa vetreitä kahdeksankymppisiä.
Tärkeimmät varusteet?
– Pipa tai muu sopiva päähine, käsineet ja hyvin jalassa pysyvät sukat
tai avantotossut. Jotkut ovat paljain
varpain, mutta kyllä minusta tuntuu mukavammalta kävellä, kun on
sukat tai tossut.
Pikainen pulahdus vai monta vetoa?
– Nopea pulahdus. Otan varman
päälle näin.
Mitä hyötyä harrastuksesta on?
– Siitä saa hyvän olon. Se karaisee,
eivätkä flunssat iske niin herkästi. Tämä sopii erinomaisesti viisikymppisille naisille! Kiikan uimahallissa käyn kerran viikossa vetämässä kilometrin, se on liikuntasuoritus, joka kohottaa kuntoa.
Avannossa käynti on virkistäytymistä.

Missä lajia voi Sastamalassa harrastaa?
– Sekä Vammalan retkeilijöillä että Vammalan avantouimareilla on
omat vuorot kaupungin rantasaunalla. Satunnaisesti siellä voi käydä kertamaksulla, mutta edullisemmaksi tulee jos ottaa koko kauden.
Itse kuulun retkeilijöihin ja meillä
on vuoro tiistaisin klo 16–20. Yhtä
aikaa paikalla on aina ollut vähintään 10–15 muuta. Illan aikana käy
50–60 uimaria.

Oletko saanut jonkun toisen innostumaan?
– Mieheni. Olavi rupesi käymään
avannossa pari vuotta sen jälkeen
kun minä aloitin.

Millaista väkeä kuvioissa pyörii?
– Suurin osa taitaa olla ikäryhmää
50+, vaikka on joukossa muutamia nuorempia. Joskus saattaa olla joku lapsi esimerkiksi vanhempiensa kanssa. Innokkaissa vakikä-

Pirjo Silveri

Mitä avantouimari tekee kesällä?
– Ui tietenkin järvessä.
Jatka lausetta ”Tämä talvi on ollut
avantouimarille….”
– …ihanteellinen, koska ei ole ollut
kovia tuulia. Kunnon talvi on hyvä.

Työn takana palstalla tutustutaan seurakunnan työntekijöihin hiukan uudesta kulmasta,
esimerkiksi heidän kiinnostavien harrastustensa kautta.

ILMOITUSMYYNTI
Marita Lyyra
040 729 2119, (014) 641 481
marita.lyyra@kotimaa.fi
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TAPAHTUMIA SASTAMALASSA
MESSUT JA JUMALANPALVELUKSET
Ristin juhla
Tervamäen rukoushuone klo 13,
Hautala
Lopenkulman rukoushuone klo 13,
Paavilainen

Henna Aaltonen

Su 28.3. palmusunnuntai
Messu
Tyrvään kirkko klo 10, Tenkanen
Karkun kirkko klo 10, Järvinen
Keikyän kirkko klo 10, Airas-Laitila
Perhemessu
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen
Sanajumalanpalvelus
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala
Suodenniemen srk-talo klo 19 Ojansivu, kahvitus alk. klo 18.30

VIA DOLOROSA

La 3.4.
Messu
Mouhijärven kirkko klo 23, Hautala,
kirkkokuoro
Tyrvään kirkko klo 23, Reijo Ylimys,
Pirjo Turunen laulaa

To 1.4. kiirastorstai
Ehtoolliskirkko
Tyrvään kirkko klo 12, Järvinen
Karkun kirkko klo 18, Arto Jaatinen,
Kappelikuoro
Tyrvään kirkko klo 18, Paavilainen
Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala,
kirkkokuoro
Keikyän kirkko klo 18, Airas-Laitila,
kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 19, Järvinen
Salokunnan kirkko klo 20, Hautala,
Kappelikuoro
Kiikan kirkko klo 20, Airas-Laitila
Suodenniemen kirkko klo 20,
Ojansivu
Pe 2.4. pitkäperjantai
Sanajumalanpalvelus
Tyrvään kirkko klo 10 Tenkanen, kirkkokuoro

Mouhijärven kirkko klo 10, Hautala,
kirkkokuoro
Sammaljoen kirkko klo 10, Järvinen,
lauluryhmä
Karkun kirkko klo 10, Salminen, Kappelikuoro
Keikyän kirkko klo 13, Pihlajamaa,
kirkkokuoro
Suodenniemen kirkko klo 18, Ojansivu
Kiikan kirkko klo 18, Pihlajamaa,
kirkkokuoro

AIKUISILLE
Ke (parittomat viikot) keskiviikko
kerho, Sammaljoen kirkko klo 13,
lisätiet. Järvinen
p. 050 3209 763
Pe (parilliset viikot) seurakuntapiiri,
Lantula-talo klo 13.15,
lisätiet. Anssi Pajunoja,
p. 050 3262 263
Ma 12.4., 10.5. merimieskirkkopiiri,
Vammalan srk-talo klo 13
Ke 14.4., 28.4. Usko tai älä
-katekumenaatti-ilta,
Vammalan srk-talo klo 18
To 15.4. Ajattelijoiden klubi, Vammalan srk-talo, klo 18. ”Mitä merkitsee kansankirkollisuus Sastamalassa?”, alustajana teologian tohtori
Liisa Lampela-Kivistö
Pe 16.4. Ketolan, Leiniälän ja Lauku-

lan kinkerit, Ritva ja Seppo Piiroisella
(Korvalammint. 13) klo 18
Pe 16.4. 7 veljestä, luento Hannu
Järventaus, Ystävänpirtti klo 13
To 22.4. Arkivaatteissa-ilta,
Vammalan srk-talo klo 18.30, ”Herra on minun paimeneni…”, raamattuopetusta psalmeista, Paavilainen
Ti 27.4. miesten saunailta,
Leirimaja klo 18
Ti 18.5. Lähde vaikuttamaan!
Tarjolla tietoa ja keskustelua
seurakuntavaaleista ja ehdokkaaksi
asettumisesta.
Vammalan srk-talo klo 18
La 29.5. naisten leiripäivä,
Leiriaho
Ti 1.6. miesten saunailta,
Leiriaho klo 18

LAPSILLE JA PERHEILLE
Su 25.4. 5-vuotiatten syntymäpäivät, Vammalan srk-talo klo 13.
Tervetuloa juhlimaan tänä vuonna
viisi täyttävät sekä äidit, isät, mummut, papat. Oma kanava lapsille,

aikuisille alustaa psykologi Terhi
Peuramäki, ilm p. 5112 609
To 13.5. vauvakirkko, Vammalan
srk-talo klo 16.
Ilm. p. 5112 609

La 12.6. koko perheen
retki Naantaliin:
Muumimaailma,
Väskin saari ja kirkko
To-pe 29.–30.7.
koko perheen retki
Kotkaan ja Porvooseen

Talvisota-Requiem Tyrvään kirkossa
Tamperelainen Händel-kuoro ja
Heikki Sarmannon kvartetti esittävät Talvisota-Requiemin Tyrvään
kirkossa 27. maaliskuuta klo 18.
Sarmanto on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu säveltäjä
ja muusikko. Hänen Händel-kuorolle säveltämänsä jazz-vaikutteinen sielunmessu kunnioittaa talvisodan uhrien muistoa. Teos sai
Joel Maisalmi

kantaesityksensä Tampereen Tuomiokirkossa viime pyhäinpäivänä.
Requiem-musiikki muodostaa Händel-kuoron ohjelmiston
ytimen. Nyt ensimmäistä kertaa
haasteena on jazzmusiikki.
Talvisota-Requiemin libreton
on kirjoittanut yhdysvaltalainen
kirjailija Kim Rich. Konsertin
johtaa Händel-kuoron taiteellinen johtaja Debra Gomez-Tapio.
Konserttiohjelmia (10 e) myydään ovelta. Sotaveteraaneilta ja
heidän puolisoiltaan ohjelmasta
ei peritä maksua.
Händel-kuorossa
on noin 80 laulajaa.

Su 4.4. pääsiäispäivä
Pääsiäiskirkko
Karkun kirkko klo 8 Salminen,
Kappelikuoro
Tyrvään kirkko klo 10, Paavilainen,
kirkkokuoro
Salokunnan kirkko klo 10, Salminen,
Kappelikuoro
Kiikan kirkko klo 10, Airas-Laitila,
kirkkokuoro
Suodenniemen kirkko klo 13,
Ojansivu
Sammaljoen kirkko klo 13, Järvinen
Ma 5.4. toinen pääsiäispäivä
Perhemessu
Tyrvään kirkko klo 10,
Jokinen-Lundén
Messu
Keikyän kirkko klo 10, Salminen

NUORILLE
Pe 26.3. yökahvila,
Kiikan srk-talo klo 19
La 17.4. nuorten ja nuorten
aikuisten messu, Vammalan srktalo klo 19.30, jatkot Nuakkari
Pe 30.4. wabbu-aaton wabinat,
Leiris klo 19.30
Pe-su 14.–16.5. nuortenleiri,
Leiris, ilm. Nuakkarin listaan tai
p. 050 348 1568,
maria.nurminen@evl.fi viim. 10.5.
La 5.6. koulunpäättäjäiset,
Leiris klo 19.30
To-su 13.–16.5. ja pe-su 21–23.5.
työleiri, Leiriaho. Valituille maksetaan kulukorvaus 21 e/pvä + ruoka ja yöpyminen leirikeskuksessa,
ilm. tarmo.marjamaki@evl.fi,
p. 050 300 9560
Ke pelivuoro, Muistolan koulu
klo 19–20
Pe raamis, Nuakkari klo 19.30
Pe fisu, Nuakkari klo 21
La arkki, Nuakkari klo 19.30
26.3, 27.3, 2.4., 17.4., 24.4.,
30.4. 1.5., 14.5., 15.5.
ei toimintaa Nuakkarilla!
La 27.3., 24.4., 8.5., 22.5.
nuortenilta, Mouhijärven
Oravanpesä klo 19
Ke 21.4., 5.5., 12.5., 26.5. raamis,
Mouhijärven Oravanpesä klo 18
Ke 14.4. ja 19.5. riparilauluilta,
Mouhijäven Oravanpesä klo 18
Pe-su 16.–18.4., ke-pe 12.–14.5.
IK-1:n (A+B) leiri, Leiris
Pe-su 23.–25.4. IK-2:n leiri, Leiris

Tsemppiä ja tietoa
lukutaidon puolesta
laihduttaville
Läskillä lukutaitoa -kampanjaan osallistuneet kutsutaan 28.
huhtikuuta klo 18 Vammalan
seurakuntataloon tsemppaamaan itseään ja toisiaan painonhallinnassa. Yhteisessä illassa terveydenhoitaja Jaana
Kulmala Saspesta kertoo Diabeteksen ehkäisystä ja terveellisistä elämäntavoista.
Sastamalassa 224 innostunutta lähti laihduttamalla tukemaan Nepalin opettajankoulutusta. Loppupunnitukset järjestetään Vammalan srk-talossa
ma 24.5. ja ke 26.5. klo 17–20.

Pääsiäisvaellus, Vammalan srk-talo
Palmusunnuntai 28.3. klo 11.30–18
ma-ke 29.3.–1.4. klo 17–19.30
kiirastorstai 1.4. klo 16–18
pitkäperjantai 2.4. klo 11.30–18
Ryhmät ma–to klo 9-15, ajanvaraukset p. 050 572 5509 tai 044
513 3775
Apuvoimia kaivataan tapahtuman
pystyttämiseen ja purkamiseen
to 25.3. klo 16 alk. rakennustalkoot

pe 26.3. klo 9 rakennustalkoot jatkuvat
la 3.4. klo 9 purkutalkoot

MUSIIKKIA
La 27.3. Talvisota-Requiem, Tyrvään
kirkko klo 18, Händel-kuoro ja Heikki Sarmannon kvartetti
Su 28.3. kirkkokonsertti, Kiikan kirkko klo 19, Kiikan torvisoittokunta ja
nuorten puhallinorkesteri, Tähtikuoro, Anu Mattila, Tanja Kallio, yhteislaulua, järj. Sastamalan seurakunta
ja LC Kiikka
Ke 31.3. hiljaisen viikon konsertti, Mouhijärven kirkko klo 18, Lasse
Rajalampi ja Marianne Fontaine
Ke 31.3. hiljaisen viikon urkukonsertti, Kiikan kirkko klo 19, Jari Mattila

La 17.4. Tampereen konservatorion opettajien musiikkihetki, Tyrvään
Pyhän Olavin kirkko klo 13
Su 18.4. häämusiikkikonsertti, Tyrvään kirkko klo 18
La 15.5. konsertti, Tyrvään Pyhän
Olavin kirkko klo 15, Paavalinkirkon kuoro, joht. Seppo Välimäki ja
Finnairin mieslaulajat, joht. Pasi Eskelinen
Su 23.5. Sastamalan suurkuoron
konsertti, Tyrvään kirkko klo 18
Su 6.6. lauluyhtye Pisaran konsertti
Elämälle kiitos! Kiikan kirkko klo 17,
puhe Tytti Issakainen

DIAKONIA
Ti 13.4., 27.4. Usko ja unelma,
senioreiden kohtaamispaikka,
Vammalan srk-talo klo 13–15
To 8.4., 6.5. Uusi toivo-lounas
(erityisesti pienituloisille),
Vammalan srk-talo klo 12
To 22.4., 20.5., lähimmäisten
työnohjausryhmä, Vammalan
srk-talo klo 13.30–15.30
Pe 9.4., 23.4., 7.5. katulähetys,
Vammalan srk-talo klo 14

To 21.4. hengellinen piiri,
Pajamäen toimintakeskus klo 15–16
Ti 11.5. eläkeikäisten ja näkövammaisten kevätjuhla, Vammalan srktalo klo 13–15
Ti 18.5. eläkeikäisten ja näkövammaisten leiripäivä,
Leirimaja klo 9–15
To 20.5. eläkeikäisten leiripäivä,
Leiriaho klo 10–16, ilm. Lahdenmaa
p. 044 2708 289

LÄHETYKSEN HYVÄKSI
Kirpputorit
Oravanpesä (Tyrvään pappilan
pihapiiri), ma ja to klo 10–17 sekä
la klo 10–14
Suodenniemen srk-talon alakerta,
la klo 10–12 (sulj. 3.4.)

17.5.–31.7. lähetyskeräys SLS:n nimikkolähettien hyväksi, listoja saa
Murtoo-Huoposelta p. 050 3256 191
Su 23.5. messu, Tyrvään kirkko klo
10. Sen jälkeen lähetysjuhla Vammalan srk-talo, mukana edustajia eri
lähetysjärjestöistä

Häämusiikki soi
Sastamalan kanttorit pitävät häämusiikkikonsertin 18. huhtikuuta klo 18 Tyrvään kirkossa. Ohjelmassa on häämarsseja, lauluja ja
virsiä. Sen jälkeen hääparit voivat
tulla keskustelemaan omaan vihkitilaisuuteen liittyvästä musiikista, kaikki kanttorit ovat paikalla.
– Nykypäivän parit etsivät
usein netistä tietoa ja kuuntelevat
häämusiikkia jo etukäteen. Mahdollisuuksia on paljon ja toiveiden
kirjo laaja. Valinnassa olisi otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne, sanoo kanttori Anu Mattila.

Hänen mielestään Tampereen
tuomiokirkkoseurakunnan urkurin Matti Hannulan usein käyttämä vertaus on hyvä. Kun kanttorille esitetään kirkolliseen toimitukseen sopimaton musiikkitoive,
Hannula tapaa sanoa vihkiparille
”emmehän me kanttoritkaan tule
virsiä veisaamaan silloin kun häävalssi alkaa soida”.
Lisää aiheesta mm. http://
www.tampereenseurakunnat.fi/
musiikki/ > Kirkollisten toimitusten musiikki tai http://evl.fi >
Pyhät toimitukset > Avioliittoon
vihkiminen

Suurkuoro konsertoi
Sastamalan seurakunnan kuorot ovat taas harjoitelleet yhteistä esiintymistä varten. Noin 80
laulajan suurkuoro konsertoi 23.
toukokuuta klo 18 Tyrvään kirkossa.
Ohjelmassa on perinteistä hengellistä kuoromusiikkia, kuorolle
osittain jo tuttuja lauluja. Uutena haastavana teoksena on italialaisen Gregorio Allegrin 1600-luvulla kuorolle ja solistille säveltä-

mä Miserere mei Deus (Jumala,
ole minulle armollinen). Teksti on
psalmista 51.
Aiemmin suurkuoro on ollut
palvelutehtävissä Tyrvään Pyhän
Olavin kirkon avajaisjumalanpalveluksessa sekä kirkkoherra Ari
Paavilaisen virkaansiunaamisessa.
Helluntain konsertissa kuullaan musiikkia myös kanttorikokoonpanolla.
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www.sastamalanseurakunta.fi
KARKUN
KAPPELISEURAKUNTA
Ti 13.4. Tiistain tilaus, Salokunnan
kirkko klo 18.30, Salminen ja illan vieras
Ke 28.4. Virrestä veisaan, srk-talo
klo 18, Urpo Vuorenoja
Su 30.5. isovanhempi-lastenlapset
-leirin perhemessu,
Karkun kirkko klo 10
Pe 23.4. Heinoon diakoniapiiri ja
Mouhijärven Teresapiiri, Heinoon
yhteistalo klo 13–14.30
Su 23.5. Karkun Samoojien
60-vuotisjuhla, srk-talo
Karkun kamari, varttuneen väen
kohtaamispaikka
Ma 29.3. hiljainen maanantai,
ehtoollinen Karkkukoti klo 13
Ma 19.4. srk-talo klo 12, mukana
Mirjami Kasari
Ma 26.4. Karkkukoti klo 13
Ma 3.5. retki Pyhän Olavin kirkkoon, bussi srk-talolta klo 11.30.
Retken jälkeen lounas ja lauluhetki
Vesilahden varttuneen väen lauluryhmän kanssa, srk-talo

PÄIVÄ

75-vuotiaiden juhla srk-talossa
Ti 27.4. lähetyspiiri, srk-talo klo 13
To 13.5. helatorstain messu, Kiikan
kirkko klo 10. Eläkeikäisten kirkkopyhä, messun jälkeen kevätjuhla
srk-talossa, ilm. viim. 8.5.
p. 044 270 8289
Su 16.5. Majataloilta, Kiikan kirkko
klo 18, Tarvo Laakso, Pisara
Su 30.5. perhejumalanpalvelus,
Kiikan kirkko klo 10, kouluun
lähtevien siunaus
Ti 22.6. kesäretki Lohjalle ja itäiselle Uudellemaalle

Luterilaisten oma
Isä Nitro, pastori
Mikko Salmi,
Toivon päivässä
arkisin kello 13–17.
Täsmälääkettä
kirkon ahtaumiin
tarjolla Toivon
tuomiokapitulissa
torstaisin kello 16.10.

MOUHIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA

KEIKYÄN
KAPPELISEURAKUNTA
Ke 31.3. hiljaisen viikon lauluseura,
srk-talo klo 19
To 1.4. ehtoollisen vietto,
srk-talo klo 12
To 22.4. lauluseura, srk-talo klo 12
Su 25.4. iltapäiväkuoron 30-vuotisjuhla, srk-talo klo 15
Ti 11.5. 70- ja 75-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla, srk-talo klo 14
To 27.5. Patsaspuisto-tapahtuma
klo 18
To 25.3., 29.4., 27.5. Ikäpiste,
srk-talo klo 12
To 8.4., 6.5. lähetysseura,
srk-talo klo 12
Ke 14.4. 28.4. kappeliseura,
srk-talo klo 19
Ke 12.5. kouluun lähtevien siunaus
kirkossa klo 18

Elokuussa
Pietariin ja Kelttoon

KIIKAN KAPPELISEURAKUNTA
Ti 30.3. lähetyspiiri, srk-talo klo 13
Ti 6.4. Vertaiset-kerho, srk-talo
klo 13
Ti 6.4., 27.4., 18.5. naistenpiiri,
lastentalo klo 18
Su 11.4. profeetallisen sanan päivä,
srk-talo klo 12–15. Raamattutunteja, lounas, kahvi, mukana Outi ja
Tommi Cappel
Ti 13.4. eläkeikäisten iltapäivä,
srk-talo klo 13
Su 18.4. perhejumalanpalvelus,
Kiikan kirkko klo 10
Su 25.4. messu, Kiikan kirkko
klo 13, sen jälkeen 70- ja

Su 28.3. Tervamäen, Eskolan,
Vestolan, Mierolan kinkerit
Heli ja Markku Salolla
(Katinkulmant. 2) klo 13
Su 28.3. jumalanpalveluksen (klo
18) jälkeen kirkkokahvit ja myyjäiset lähetyksen hyväksi, srk-koti
Ke 7.4. kinkerit Hilkka ja Tuomo
Alajoella (Aaltosent. 1) klo 18
Pe 9.4. Yliskallon, Pyöräniemen
kinkerit Eeva Uusi-Rauvalla
(Ojasent. 59) klo 18
Ke 14.4. Pukaran, Hahmajärven
kinkerit Airi ja Jaakko Saukolla
(Pukarant. 152) klo 18
Ke 21.4. Uotsolan, Pappilan Mustianojan kinkerit Lillian ja Erkki
Simolassa (Kuusit. 20 as 4) klo 18
To 22.4. diakoniaompeluseura,
Anja ja Voitto Marjamäessä
(Hahmajärvent. 259)klo 13
Su 25.4. Tuomasmessu,

Mouhijärven kirkko klo 18
To 6.5. diakoniaompeluseura,
Oravanpesä klo 13
Ke 26.5. motoristikirkko, lähtö
Häijään Nesteeltä klo 18.15,
jumalanpalvelus kirkonmäellä
klo 19, ehtoollinen kirkossa. Makkarajatkot Otamussillan rannassa
Pe kyläparkki, kahvi- ja jutustelupaikka, Oravanpesä klo 9–12
Ti (parilliset viikot) omaishoitajat,
srk-koti klo 10–14, kahvi,
lounas (5 e)
Ti (parittomat viikot)
raamattupiiri, srk-koti klo 18.30
Ti (parilliset viikot) naisten piiri,
srk-koti klo 18.30
Kuukauden 1. ke vanhemman
väen kerho, Oravanpesä klo 13
Kuukauden viim. to vanhemman väen kerho, Pukaran kylätalo klo 13

SUODENNIEMEN KAPPELISEURAKUNTA

Sastamalan seurakunta järjestää
21.–25. elokuuta matkan Pietariin ja Kelttoon. Pietarissa tutustutaan kaupungin tärkeimpiin nähtävyyksiin.
Retkellä majoitutaan Inkerin
kirkon omistamaan vieraskotiin,
nimikkolähettipari Hannu ja Elina Heikkilän vieraiksi. Matkan
hinta on noin 300 euroa, lisää tietoa pastori Jouni Pihlajamaalta p.
050 304 7511.

Ti 30.3. kerholaisten ja kaikkien
halukkaiden retki Via Dolorosaan
Vammalaan. Bussi lähtee
S-niemen srk-talolta klo 12.15,
ilm. viim. 29.3. Työppönen
p. 041 504 8460
To 1.4. vanhemman väen ehtoollinen, srk-talo klo 13
Ke 14.4. kinkerit, srk-talo klo 19
Ke 21.4. lähetysilta, srk-talo klo 19,
Siionin kanteleen lauluja

Su 9.5. jumalanpalvelus ja äitienpäiväjuhla, Lahdenperän rantasauna klo 13
To 13.5. perhekirkko, S-niemen
kirkko klo 12. Nukketeatteri helatorstain ja helluntain tapahtumista,
kouluun menevien siunaus
Su 23.5. messu, S-niemen kirkko
klo 10, sen jälkeen 50 vuotta sitten
ripille päässeiden juhla

Yhteistyössä luterilaiset seurakunnat.

Opintie 5,
39100 Hämeenkyrö
p. 371 3777
www.kaarihovi.fi

Raili Kotakorpi p. 0500 130 977
Hilkka Jokinen p. 050 403 3475

Palvelutalosta vuokrattavana kaksio.
12 asukkaan Hoitokodissa tarjoamme
turvallista hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa
ympäri vuorokauden.
Meillä on tarkoituksenmukaiset tilat ja
ammattitaitoa hoitaa myös vaikeasti
sairaat ja fyysisesti vammautuneet.
Me kunnioitamme yksilöllisyyttäsi ja
tarjoamme auttavia käsiä, inhimillisyyttä,
hyväntuulisuutta.
TERVETULOA
VAMMALAN

HYÖTYKERÄYS OY

Kallialan koulutie 38, 38210 Sastamala puh. 050 555 9352

ENERGIAJAKEEN KERÄYS • PAPERIN- PAHVINKERÄYS
ARKISTOJEN TUHOUS • KIERRÄTYS- JA KULJETUSPALVELUT

Trakinkatu 4, 38200 S a s t a m a l a
Puh. (03) 517 9000, Fax (03) 517 9019
Valkamakatu 4 Sastamala (Luther-talo)
p. (03) 511 5600, auto 040 764 4678 myös iltaisin
ja viikonloppuisin.
Tiloissamme laaja hautamuistomerkkinäyttely.

T:mi KOIVUKOTI
Kirsti Koivuniemi

✆ 050 525 1104
• lapsiperheiden ja
vanhusten
kodinhoitotyöt
• omaishoitajan
vapaapäivät
• yli 30 v. kokemuksella

KIERRÄTYS- JA KULJETUSPALVELUT

TYRVÄÄN
PYHÄN OLAVIN
kirkon maisemissa.
www.mieliaitta.com

HEINON LEIPOMO Oy
Sastamalankatu 68
Sastamala

Vammalan Hautaustoimisto
Eronen Ay

Puh. (03) 511 2640

Uusi osoitteemme 6.4.2010 alkaen:

Marttilankatu 14, Vammala (03) 511 2156
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Rukous
Ylösnoussut Jeesus Kristus
Tunnustamme täällä maan päällä
tapahtuma toisensa jälkeen
”nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista”.
Jeesus Kristus
Yksi kokonainen vuorokausi
kuolemasi ja ylösnousemisesi välillä
tuntuu kovin lyhyeltä.
Sielu ei oikein ehdi mukaan
murheen mustuudesta
auringon tanssiin taivaalla.
Jeesus
Vaikka lämpiän hitaasti ylistykseen,
tanssiin ja riemuun,
kohotan edes pikkuisen käsiäni
ja laulan vaatimattoman ylistykseni
Sinulle, Suuri Lunastajani,
Voitonsankarini,
Jumalan oikealla puolella istuja.
Aamen.
Irja Aro-Heinilä

LÖYTÖRETKELLÄ
Sana
Saarn. 1:8
Joh. 6: 68
Sanat ovat tekoja. Ne saavat asioita tapahtumaan.
Sanoilla on rajansa: niihin ei voi
vangita sen enempää toisen ihmisen
persoonaa kuin Jumalaakaan.
Kristus on elävä sana: viesti ja teko,
mutta ennen muuta persoona.

KIRKKOVUOSI
Pääsiäinen on juhlien juhla
Pääsiäinen on myös luterilaisille kirkkovuoden keskus. Vanhan
kansansanonnan mukaan silloin
aurinkokin tanssii. Pääsiäiseen sisältyy tunteiden koko kirjo syvimmästä tuskasta suurimpaan iloon.
Juhlien juhlassa kuuluu sanoma kuoleman voittamisesta. Paavalin sanoin: ”Ellei Kristusta ole
herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla” (1. Kor.15:17). Kristinuskon ydin perustuu tyhjään hautaan, jota Jeesuksen seuraajista
naiset olivat ensimmäisinä todistamassa.
Alkukirkossa jokaista sunnuntaita pidettiin ylösnousemuksen
juhlana. Pääsiäistä alettiin viettää
samaan aikaan juutalaisten pääsiäisen kanssa. Tapahtuivathan Jeesuksen elämän ratkaisevat hetket
juutalaisten pääsiäisjuhlan aikaan.
Kristillinen symboliikka
juhlii aterialla
Pääsiäisen ruokaperinne nousee
kristillisestä symboliikasta. Kristikunnan suurimman
juhlan herkut valmistetaan perinteisesti kalliista aineista. Voita, sokeria,
munia ja esimerkiksi kuivattuja hedelmiä suositaan.
Ruoka-aineillakin on vertauskuvallista arvoa.
Manteli, jota pääsiäisleivonnaisissa käytetään runsaasti, yhdistetään
Kristuksen herruuteen. Lammaspaistin pintaan hierottu rosmariini muistuttaa ristinkuolemasta, minttu on
pyhän Marian yrtti. Suklaapuputkin
ovat hedelmällisyyden ja uuden elämän vertauskuvia.
Suomessa omia
pääsiäisajan herkkuja on vain muutamia, koska pöydän antimet ovat
tähän vuodenkierron aikaan olleet

niukimmillaan. Venäläisperäinen
ortodoksinen ruokaperinne on levinnyt yli kirkkokuntarajojen, ja
esimerkiksi pasha kuuluu nykyään
monen luterilaisen pääsiäiseen.
Kananmuna
Pääsiäismuna on vertauskuva ikuisesta elämästä ja ylösnousemuksesta. Sen kuori kuvastaa Jeesuksen hautaa, jonka läpi elämä murtautuu.
Munia on pääsiäisen kunniaksi maalattu juhlaviksi vuosisatoja.
Alun perin munat värjättiin punaiseksi: väri viittaa ristillä vuotaneeseen Kristuksen vereen.
Pääsiäislammas
Lammasateria on juutalainen perinne, joka kuuluu Egyptistä lähdön muistoon. Kristityt saivat
pääsiäislampaalle uuden merkityksen Jeesuksen kuoleman ja
ylösnousemuksen kautta. Hän on
”Jumalan karitsa”, joka antoi henkensä ihmisten vapauttamiseksi.

Mämmi
Mämmi juontuu happamattomaan leipään, joka oli juutalaisille
pahasta vapaan vertauskuva. Kristillisessä uskossa happamaton viittaa Kristuksen ristinkuolemalla ja
ylösnousemuksella pahan vallasta
vapautettuun kristittyyn. Mämmi
on siis happamattoman, makean
Kristuksen juhlan ”leipää”, jota on
voitu syödä myös paaston aikana,
pääsiäisjuhlassa kermalla ja sokerilla höystettynä.
Pasha
Venäläisperäinen pasha valmistettiin alun perin rahkana säilötystä, paaston aikana talteen kerätystä maidosta. Pääsiäiseksi rahkasta
valmistettiin juhlaherkku sekoittamalla siihen munia, sokeria ja kermaa sekä sitruunaa, manteleita,
rusinoita ja kuivattuja hedelmiä.
Kreikassa pashan sijaan tavataan
valmistaa pääsiäisjuusto. Vanhaan
suomalaiseen pääsiäisperinteeseen
puolestaan kuului uunijuusto, jos
lehmä oli jo ehtinyt poikimaan.
Pääsiäisleivät
Suomessa tunnettuja ovat olleet mausteilla ja munalla
juhlavoitetut pääsiäislimput. Italiassa tarjotaan makeaa
leipää, joka maustetaan kuivatuilla hedelmillä ja mantelilla, ja joka paistetaan
kyyhkyn muotoisessa vuoassa.
Venäjältä kulkeutuneeseen ortodoksiseen kulitsaan
käytetään runsaasti sokeria, munia
ja rasvaa sekä mantelijauhoa. Kulitsa värjätään sahramilla kullankeltaiseksi. Leivän päälle
muotoillut kyrilliset kirjaimet XB tulevat sanoista Hristos voskrese – Kristus nousi kuolleista.
(KT/Jaakko
KaartinenKoutamäki)

Työhön kutsuttuja
Liikaa sinulta ei vaadi hän
Kätensä hän tarjoaa.
Kutsun saimme, jotta elämään
virkoaisi koko maa
Työhön sinuakin kutsutaan.
Puurtamaan et yksin jää.
Jokainen kun antaa parastaan,
Kantaa voimme hedelmää.
Anna-Mari Kaskinen
Suvi Sianoja Siiri-tyttärensä
kanssa.

Miten minä voin toimia Jumalan valtakunnan työssä? Olemme jokainen
siihen kutsuttuja ja jokaisen työ on
tärkeää. Voimme olla Jumalan työkaluina juuri omalla paikallamme.

Tärkeää on, että teemme kaiken
Jumalan valtakunnan hyväksi. Ratkaisumme ja valintojemme tulisi pohjautua kristillisiin arvoihin, vaikka välillä
tuntuu olevan vaikea tätä toteuttaa,
vajavaisena ja syntisenä ihmisenä. Jumala ei kuitenkaan vaadi mitään erikoisia tekoja vaan haluaa, että toteutamme Hänen tahtoaan jokapäiväisissä asioissa; sanoissa ja teoissa. Näin
loistaisimme Hänen valoaan ympärillemme.
Kenenkään ei tarvitse toimia
omassa voimassaan tai yksin. Jumalalta saamme voimaa tehdä työtä
muiden kristittyjen kanssa. Keneltäkään ei vaadita täydellisyyttä ja ereh-

tymättömyyttä, riittää kun yrittää parhaansa.
Yksi tärkeä osa Jumalan valtakunnan työtä on rukoileminen.
”Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee,
sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi
tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”
(Matt.18:19–20)

Parhaillaan käynnissä oleva Yhteisvastuukeräys etsii arkienkeleitä,

jotka voisivat olla enkeleitä arjessa
niille, jotka apua tarvitsevat. Osallistumalla keräykseen voimme samalla tehdä Jumalan valtakunnan työtä.
Tänä vuonna keräyksellä tuetaan
vähävaraisia lapsiperheitä Suomessa
ja Haitissa. Rahallisen auttamisen lisäksi on tärkeä muistaa näitä perheitä rukouksin ja tuoda heidät näin Jumalan eteen.
Haluanko minä olla arkienkeli ja
tuoda lähimmäisiäni Jumalan eteen?
Jumala lahjamme ja rukouksemme
siunatkoon.
Suvi Sianoja
Kirjoittaja on maatalousyrittäjä
Sammaljoelta

